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CAPITOLUL I 
GENERAL ISSUES 

PROBLEME DE ORDIN GENERAL 

 
1.1. ON THE NECESSITY OF AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE 

STUDY OF RURAL TOURISM IN ROMANIA 
 

DESPRE NECESITATEA INTERDISCIPLINARITĂŢII ÎN STUDIEREA TURISMULUI ÎN SPAŢIUL 
RURAL ROMÂNESC 

 
 

Sebastian DOBOŞ 
Academia Română Filiala Iaşi 

Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” Iaşi 
sebastian_d_dobos@yahoo.com 

 
 

Abstract 
Tourism has always been an important part of civilization, one which has permanently enriched human 

culture and history. Tourism has not always been, and still is struggling to be, a domain of varied approaches 
and well discussed subjects. It was not until the 1930s that scholars other than historians started to make 
contributions to tourism, drawing the attention of geographers, and later, economists etc. Others propose that 
in order to conceptualise tourism adequately, academics need to go beyond the economic and assess the 
relationships between tourism, history, sociology, psychology, economy and other fields are interdependent. 
Such an interdisciplinary approach will make for a holistic understanding of the topics related to tourism 
studies. This paper is an argument in favour of an interdisciplinary approach to the study of Romanian rural 
tourism. 
 
 

Keywords: interdisciplinarity, tourism, history, traveller, rural areas 
 
 

Introducere 
Turismul nu a fost întotdeauna, şi încă se zbuciumă să fie, un domeniu al abordărilor 

variate şi al unor subiecte bine tratate. În momentul în care se ridică problema evaluării 
stadiului cunoaşterii ştiinţifice din domeniul studiilor despre turism, se recomandă o trecere 
în revistă măcar succintă a istoriei evoluţiei turismului (Graburn, N. H. H.; Jafari, J.,1991, 
„Intoduction; Tourism Social Science” în Annals of Tourism Research, nr. 18, p. 1-11). 
Turismul nu este o invenţie a lumii moderne (Valentin Borda, 1979, Călătorie prin vreme, 
Bucureşti, Edit. Sport-Turism, 1979, p. 39), însă prima definiţie a turismului ca fenomen 
social şi economic aparţine lui E. Guyler-Freuler şi datează din 1910: „Turismul, în sensul 
modern al cuvântului, este un fenomen al timpurilor noastre, bazat pe creşterea necesităţii de 
refacere a sănătăţii şi schimbarea mediului înconjurător, pe naşterea şi dezvoltarea 
sentimentului de receptivitate pentru frumuseţile naturii”(Ibidem, p. 290). Primul „turist” 
atestat documentar pe teritoriul României de azi pare a fi fost Dion Chrysostomos (Vasile 
Topana şi Gheorghe David, 1987, Aşezări pentru toate veacurile, Bucureşti, Edit. Sport-
Turism, p. 5), care a călătorit în Dacia cu puţin înainte de războaiele daco-romane, după cum 
rezultă din fragmentele impresiilor sale. Cu toate acestea, în opera sa Istoria românilor prin 
călători, Nicolae Iorga indică sfârşitul veacului al XIV-lea drept început al călătoriilor pe 
pământul românesc: „cauza este că marile drumuri de comunicaţie cu Răsăritul şi cu Sud-
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Estul european nu treceau prin părţile noastre” ( Nicolae Iorga, 1981, Istoria românilor prin 
călători, Bucureşti, Edit. Eminescu, p. 61). Primele forme conştientizate de turism rural au 
apărut abia în Europa secolelor XVI-XVII ( Puiu Nistoreanu, G. Tigu, D. Popescu, M. 
Pădurean, A. Talpeş, M. Tala, C. Condulescu, Ecoturism şi turism rural, curs în format 
digital, Cap. 8, p. 1). 

Turismul a fost dintotdeauna o componentă importantă a civilizaţiei, care a îmbogăţit 
permanent istoria şi cultura omenirii. Începuturile turismului european se află în legătură cu 
pelerinajele la locurile sfinte, băile curative şi jocurile festive ( Puiu Nistoreanu, et al,  op. cit, 
, p. 2). Romanii călătoreau în scopuri comerciale, culturale sau militare, parcurgând în mod 
inevitabil şi spaţiile rurale. În acest context, trebuie menţionat faptul că românii, care au 
primit mereu cu bunăvoinţă pe ambasadorii altor popoare, au călătorit şi ei, la rândul lor, 
dintotdeauna, începând probabil cu deplasările ciobanilor cu turmele lor şi cu prezenţa 
dacilor la Roma, ca sclavi, după războaiele romane. Călătoria a fost mereu o pasiune şi o 
vocaţie mereu active în psihologia românilor (Valentin Borda, op. cit, p. 25). Exploratori 
români au străbătut practic toate continentele, deşi numele acestora sunt încă necunoscute - 
să menţionăm doar pe Bazil G. Assan (1860-1918), primul explorator român al regiunilor 
polare nordice, Ilarie Mitrea, răşinăreanul care pare a fi fost primul român ajuns, ca medic pe 
un vas, în Australia (Ibidem, p. 27), şi Dora d’Istria (Elena Ghica), care a urcat în premieră 
absolută vârful Mönch din Alpi (peste 4000 m). Nerăbdarea resimţită de tânărul Goethe, 
aceea de „a purcede mereu mai departe” ( J. W. Goethe, 1969, Călătorie în Italia, Bucureşti, 
Editura pentru literatură universală, p. 124), de a străbate noi spaţii, a reprezentat şi 
reprezintă o constantă şi pentru români. 

 
 

 
Evoluţia cercetărilor în domeniul 
turismului – Necesitatea abordării 
interdisciplinare a studiilor despre 
turism 

Conform unor autori, până în anii 
`30, doar istoricii au adus o serie de 
contribuţii în domeniul turismului, 
atrăgând apoi atenţia geografilor şi ulterior 
a economiştilor etc (Ibidem). Nicolae 
Iorga, erudit călător, atribuia irepresibilei 
chemări un înţeles profund: „Din adâncul 
istoriei, ca în multe alte privinţe, fără a ne 
da seama, vine îndemnul nostru de 
călătorie” ( Nicolae Iorga, 1972, Cum să 
călătorim, în vol. Peisagii, Edit. Dacia, 
Cluj, p. 435). Călătoriile i-au apropiat pe 
oameni din vremuri imemoriale, unii 
relevându-se ulterior prin acţiunile şi 
realizările lor de seamă, consemnate în 
scrieri demne pentru memoria colectivă, 
scrieri valoroase care au rezistat 

vicisitudinilor timpului şi care transcend şi 
în prezent distanţele între diferite popoare 
şi civilizaţii.  

Se remarcă faptul că, începând cu 
anii `60, importanţa acordată turismului a 
început să crească şi, astfel, alte discipline 
au început să fie interesate de anumite 
probleme specifice domeniului turismului: 
de la antropologie la sociologie, ecologie, 
la studii legate de recreere şi petrecerea 
timpului liber, precum şi ştiinţele politice. 
O etapă distinctă şi totodată importantă 
începe în anii `80, perioadă în care 
turismul a început treptat să devină un 
subiect de cercetare, remarcându-se astfel 
înfiinţarea unor, acum consacrate, 
publicaţii de cercetare ştiinţifică: Annals of 
Tourism Research, Journal of Travel 
Research, Tourism Management etc 
(Graburn, N. H. H.; Jafari, J., 1991, 
„Intoduction…” în Annals of Tourism 
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Research, nr. 18, p. 1-11). Aşa-numita 
„primă generaţie de cercetători” se face 
remarcată începând cu anii `70 şi anii `80, 
contribuind şi astfel stabilind, bazele 
turismului ca domeniu de cercetare legitim 
(Pritchard, A.,  Morgan, N., 2007, „De-
centring Tourism's Intellectual Universe, 
or Traversing the Dialogue Between 
Change and Tradition” în I. Ateljevic, A. 
Pritchard şi N. Morgan (coord.), The 
Critical Turn in Tourism Studies: 
Innovative Research Methodologies, 
Amsterdam, Edit. Elsevier, p. 11-28). Se 
cuvine a fi observat faptul că analiza 
domeniului turismului elaborată de autorii 
Graburn, N. H. H. şi Jafari, J., în ediţia 
specială a Annals of Tourism Research, 
editată în anul 1991 a fost realizată într-un 
moment în care încă mai era posibil să se 
efectueze o evaluare de profunzime a 
domeniului, din punct de vedere al 
scopului şi proporţiilor, din moment ce 
existau doar şase reviste în anii `80. În 
ultimii 20 ani, mediul academic specific 
domeniului turismului a devenit un spaţiu 
extrem de prolific, remarcându-se astfel o 
creştere fulminantă a numărului de 
publicaţii de specialitate, existând acum 
peste 70 de reviste despre turism, din care 
40 sunt recunoscute pe plan internaţional 
(Ibidem). 

Prin urmare, s-ar putea presupune că 
după peste patru decenii de cercetare 
ştiinţifică în turism, domeniul ar fi atins un 
anumit grad de maturitate şi că o pletoră 
de subiecte ar fi cercetate, teoretizate şi 
conceptualizate. În pofida expectanţelor, 
autori ca Tazim B. Jamal şi Jeff Everett 
(Jamal, T. B., Everett, J., 2007, „Resisting 
Rationalisation in the Natural and 
Academic Life-World: Critical Tourism 
Research or Hermeneutic Charity?” în I. 
Ateljevic, A. Pritchard & N. Morgan 
(coord.), The Critical Turn in Tourism 
Studies: Innovative Research 
Methodologies, Amsterdam, Edit. 

Elsevier, p. 57-76) confirmă că maniera de 
abordare specifică afacerilor sau abordarea 
funcţionalistă/aplicativă a dominat studiile 
despre turism iar „tabăra economie-
externalităţi” (aspectul orientării spre 
industrie) a pus în umbră într-o anumită 
măsură „tabăra impacturi-internalităţi” 
(aspectul social şi cultural). Referitor la 
discipline, explicaţiile sociologice ale 
turismului s-au concentrat în mare asupra 
scindării lumii într-una cu activităţi 
turistice şi una fără activităţi turistice ( 
Franklin, A., 2007, „The Problem with 
Tourism Theory” în I. Ateljevic, N. 
Morgan & A. Pritchard (coord.), The 
Critical Turn in Tourism Studies: 
Innovative Research Methodologies, 
Amsterdam, Edit. Elsevier, p. 131-148). 
Antropologia, de exemplu, a avut propriul 
punct de vedere – tratarea turismului ca 
unul din multele fenomene culturale 
(Nash, D., şi Smith, V. L., 1991, 
„Anthropology and Tourism” în Annals of 
Tourism Research, nr. 18, p. 12-25). 
Aceşti autori mai afirmă că, din 
perspectivă antropologică, turiştii sunt 
consideraţi vizitatori sau călători de voie, 
care iau parte la procesul turistic şi care 
exercită un impact asupra ţărilor gazdă. În 
ceea ce priveşte geografia, Adrian 
Franklin afirmă că s-a manifestat ceva 
„chintesenţial geografic vizavi de turism”, 
predispunând astfel turismul la a fi 
considerat un fenomen de natură spaţială ( 
Franklin, A., 2007, „The Problem…, p. 
131-148). După L. S. Mitchell şi P. E. 
Murphy, „mediul înconjurător reprezintă 
totalitatea activităţilor turistice care 
încorporează elemente naturale şi 
modificările produse de societate asupra 
peisajului şi resurselor” astfel încât atenţia 
a fost în mare acordată modelelor de 
turism de mediu şi alocării resurselor, 
tărâmului urban turistic şi dezvoltării 
sociale şi a destinaţiilor turistice (Mitchell, 
L. S., Murphy, P. E., 1991, „Geography 
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and Tourism” în Annals of Tourism 
Research, nr. 18, p. 59). Astfel, se poate 
observa faptul că o serie de autori 
consideră că studiul turismului poate fi 
încă perceput ca rezultat al orientării 
diferitelor discipline, fie că este vorba de 
teoria sociologică cu privire la societatea 
de producţie (muncă, angajare, reproducţie 
socială a forţei de muncă etc.), de atenţia 
antropologiei asupra impacturilor turistice 
sau de atenţia acordată de geografie 
turismului în calitate de fenomen spaţial. 

În acelaşi timp, turismul a fost 
caracterizat ca fiind lipsit de o teorie 
sofisticată (Apostolopolous, Y., Leivadi, 
S., Yiannakis, A., 1996, The sociology of 
tourism: Theoretical and empirical 
Investigations. Londra, Edit. Routledge, 
acesta aflându-se în situaţia necesităţii de a 
îmbrăţişa „amploarea deplină a 
paradigmelor cercetării ştiinţelor sociale” 
(Wearing, S., McDonald, M., Ponting, J., 
2005, „Building a Decommodified 
Research Paradigm in Tourism: The 
Contribution of NGOs” în Journal of 
Sustainable Tourism, nr. 13(5), 2005, p. 
425). Consecinţele implicaţiilor asupra 
teoriei turismului sunt faptul că înţelegerea 
turismului a devenit „fetişizată ca un 
lucru, un produs, un comportament – dar 
în speţă un lucru de natură economică” 
(Franklin, A., Crang, M., „The trouble 
with tourism and travel theory?” în Tourist 
Studies, nr. 1, p. 6). David Crouch 
subliniază faptul că locaţiile turistice 
continuă să fie apreciate în mod 
necorespunzător, doar prin prisma 
termenului de produs, şi că oamenii de 
ştiinţă trebuie să depăşească situaţia 
polarizării pozitiviste dintre afacerile din 
turism, politici, investitori şi gazde, pe de 
o parte, în calitate de producători, şi turişti, 
pe de altă parte, în calitate de consumatori 
(Crouch, D., 2004, „Tourist Practices and 
Performances” în A. Lew, C. M. Hall & 
M. Williams (coord.), A Companion to 

Tourism, Oxford, Edit. Blackwell 
Publishing Ltd., p. 85-96). Alţi autori 
propun ca pentru a conceptualiza adecvat 
turismul, gândirea mediului academic 
trebuie să iasă din sfera economică şi să 
evalueze relaţiile dintre turism, petrecerea 
timpului liber şi activităţile recreative 
precum şi relaţiile cu alte practici sociale 
(Hall, C., Williams, M., Lew, A., 2004, 
„Tourism: Conceptualizations, 
Institutions, and Issues” în A. Lew, C. M. 
Hall & M. Williams (coord.), A 
Companion to Tourism, Oxford, Ed. 
Blackwell Publishing Ltd., p. 3-21). 

Discriminarea între toate 
cunoştinţele umane este indispensabilă 
minţii umane pentru a se putea orienta în 
complexul cunoaşterii ştiinţifice, de la 
ştiinţele cele mai abstracte până la creaţia 
artistică. Pe măsură ce se trece de la un 
segment la altul al evantaiului de 
cunoştinţe/ştiinţe, realizăm faptul că 
metoda de descoperire a faptelor şi de 
înţelegere a esenţei lor se schimbă. Pe 
când scopul ştiinţelor aşa-zise exacte este 
de a căuta legităţi ştiinţifice, şabloane în 
care se înscrie în mod ineluctabil şi 
infinitezimal materia studiată, scopul 
ştiinţelor umane este de a înţelege 
fenomene singulare. Astfel, se poate 
deduce că metodele de cercetare şi 
limbajul folosit nu pot fi aceleaşi. Primele 
au un limbaj specific lor – la limită, de 
exemplu în matematică, se exprimă în 
cifre şi semne caracteristice, care 
reprezintă un limbaj discursiv comun, total 
deosebit de limba curentă a ştiinţelor 
naive. În schimb istoria şi ştiinţele 
spiritului în general relatează şi explică 
fenomenele pe care le studiază, uzitând un 
limbaj comun, accesibil lectorilor, folosind 
deseori material euristic de la alte 
fenomene de aceeaşi natură (Djuvara, N., 
2006, Există istorie adevărată?, Ed. 
Humanitas, Bucureşti, p. 11-14). 
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Istoria ca ştiinţă face parte din 
evantaiul ştiinţelor cunoscute omului, cu 
metode şi instrumente proprii de cercetare, 
dar nu numai. Termenul Istorie, scris cu 
majusculă, are ca definiţie primară 
„cunoaşterea şi povestirea trecutului 
uman”. Se cuvine de asemenea remarcat 
faptul că toate ştiinţele inventate de om au 
o istorie proprie, una cu dublu înţeles: 1. 
Cum a decurs în timp evoluţia obiectului 
însuşi pe care îl studiem (există astfel o 
istorie geologică, o istorie botanică, o 
istorie zoologică etc.);   2. Istoria acelei 
ştiinţe de când a început fiinţa umană să 
reflecteze la respectiva problemă. Factorul 
comun al acestor manifestări rămâne, în 
mod incontestabil, desfăşurarea în timp 
(Ibidem). Astfel, se observă că graniţa 
dintre domeniile ştiinţelor zise exacte şi 
ştiinţele umane, cu instrumentele lor 
deosebite de cercetare şi cunoaştere nu 
este însă, netă, uşor de delimitat. Pe 
măsura apropierii de viaţa observabilă, 
instrumentul ştiinţific pur, strict obiectiv, 
bazat pe cuantificare, numere şi jargon 
specific nu mai poate fi folosit singular, ci 
trebuie îmbinat cu limbajul ştiinţelor 
umane. De exemplu, se consideră că 
economia politică şi sociologia, pe baza 
uzitării şi a unor instrumente exacte de 
cuantificare, sunt strict ştiinţe exacte, în 
pofida faptului că oamenii în general nu 
sunt indivizi strict raţionali, gradul de 
comensurare a satisfacţiei unui 
consumator este greu de măsurat pe scară 
definită etc. Recent, şi asupra istoriei s-au 
emis anumite pretenţii de exactitate 
măsurabilă, de anumiţi autori, în cadrul 
curentului denumit „Istorie cantitativă” 
(Ibidem).  

În concluzie, se explică faptul că unii 
autori propun ca pentru a conceptualiza 
adecvat turismul, gândirea mediului 
academic trebuie să iasă din sfera 
economică şi să evalueze relaţiile dintre 
turism, istorie, sociologie, psihologie, 

economie precum şi alte ştiinţe care se află 
în interdependenţă, fapt care reclamă 
studiul interdisciplinar pentru o înţelegere 
adecvată a problematicilor din domeniul 
studiilor despre turism. 
 
Spaţiul rural românesc – patrimoniu 
cultural universal - reflectat în operele 
artiştilor călători străini şi autohtoni în 
calitate de primi „turişti” 

În România, ţară preponderent 
agrară, realitate atestată de-a lungul 
secolelor şi de numeroşii călători străini pe 
aceste meleaguri, spaţiul rural a prezentat 
dintotdeauna o importanţă deosebită. 
Astfel spaţiul rural românesc este numit în 
mod generic carpato-danubiano-pontic, 
fiind carpatic prin relief, danubian prin 
reţeaua hidrografică, şi pontic prin 
deschiderea la Marea Neagră. Într-adevăr, 
populaţia Ţărilor Române a fost mult timp 
eminamente rurală, după cum se poate 
observa din datele recensământului din 
1931 (79,9%), iar la sfârşitul anului 1934 
procentajul era de 81,1% (Cicio Pop, Al, 
V. Puscariu et Al. Badautza, 1939, Guide 
de la Roumanie, Editura Ghidul României, 
Bucureşti, p. 8).  

Alături de România patriarhală care 
se manifesta în mediul rural păstrând 
tradiţia folclorică şi a costumelor populare, 
datorită transformărilor apărute ca urmare 
a reformelor agrare interbelice, s-a 
dezvoltat o altă Românie, care se 
confruntă şi acum, cu problemele 
urbanismului, ale industriei, ale 
învăţământului şi culturii. Viaţa modernă 
se desfăşoară în forme tipice dar şi locale.  

Călătorii autohtoni şi alogeni au 
sesizat dintotdeauna paralelismul dintre 
cele două stiluri româneşti diferite: cel 
urban şi cel esenţialmente rural. Adrian 
Anghelescu introduce, pe baza operei lui 
Nicolae Iorga, o clasificare a tipurilor de 
călători străini pe meleagurile noastre. 
Autorul distinge călători erudiţi, chiar 
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reputaţi învăţaţi (Antonio Bonfini, 
Sebastian Münster, Marco Bandini, ale 
căror observaţii „privesc mai mult munţii 
şi pietrele decât oamenii şi viaţa lor” 
(Nicolae Iorga, op. cit., vol. II, p. 374)), 
categorie larg reprezentată în secolele al 
XVIII-lea şi al XIX-lea;  călători captivi, 
practic prizonieri însoţindu-şi stăpânii în 
acţiuni militare (Giovanni Angiolello, 
Diego Galan) dar şi misionari trimişi de 
Sfântul Scaun  la sfârşitul secolului al 
XVI-lea pentru convertirea ortodoxiei 
răsăritene (Petru Bogdan Bakšić, Marco 
Bandini, Gasparo di Noto). Odată cu 
descreşterea puterii otomane, numărul 
călătorilor a crescut considerabil (Adrian 
Anghelescu, 1981, „O istorie vie a 
trecutului românesc”, studiu introductiv la 
N. Iorga, Istoria românilor prin călători, 
Editura Eminescu, Bucureşti, p. 22), 
înregistrându-se printre aceştia călători 
mânaţi doar de curiozitatea cunoaşterii. 

România, datorită aşezării sale unice, 
este o ţară ideală pentru turism. Teritoriu 
de confluenţe naturale, a fost dintotdeauna 
propice creării unui vast patrimoniu, care 
atrage şi încântă călătorii. După strategi, 
misionari, neguţători, ambasadori, prelaţi 
şi erudiţi, călătorilor apuseni în Ţările 
Române li s-au adăugat artiştii fermecaţi 
de peisaje, arhitecturi, fizionomii şi 
costume. Plaiurile româneşti, locuitorii, 
arhitectura şi arta populară, sanctuarele, 
practic istoria românior, au inspirat 
dintotdeauna pe artiştii în piatră, contururi 
şi vopsele, fie ei autohtoni sau alogeni. 
Prin desene, gravuri, picturi sau stampe, 
aceşti artişti deschid seria documentelor 
istorice vizuale, care sunt reprezentate de 
portrete de domnitori, vederi de oraşe, 
cetăţi şi locuinţe, categorii sociale cum ar 
fi păstori şi plugari, oşteni sau prelaţi, 
târgoveţi, etc. Dacă unele opere ale 
cărturarilor au căzut victimă trecerii 
timpului, o suită întreagă de opere de artă 
şi monumente au fost conservate, 

constituind astfel surse de informaţii 
pentru arheologi, economişti, istorici, 
cercetători cu înclinaţie spre studii de 
turism (Cândea, Virgil, Prefaţă la Filitti, 
Georgeta şi Matei Dorin, 2004, Mileniul 
Românesc. 1000 de ani de istorie în 
imagini, Ed. Litera Internaţional, 
Bucureşti, p. 7).  

De exemplu, Bătălia de la Posada 
este sugerată în Cronica pictată de la 
Viena, teatrul românesc al invaziei 
otomane spre Europa Centrală în hărţi de 
epocă detaliate, scene de luptă ilustrează 
cele peste două mii de avvisi, care erau o 
serie de broşuri premergătoare ziarelor, 
publicate în secolul al XVI-lea pe această 
temă de un real interes pentru multe 
popoare de pe continentul European. Între 
eroii creştini ai rezistenţei antiotomane 
întâlnim portrete în ulei sau gravate în ţări 
occidentale ale unor personalităţi ca Vlad 
Ţepeş, Iancu de Hunedoara şi Mihai 
Viteazu (Ibidem). Începuturile 
modernităţii în Principatele Române sunt 
redate de artiştii călători ca elveţianul 
Liotard, francezii Dupré, Doussalt, Raffet 
etc., ale căror opere cu tematică 
românească sunt preţioase documente 
istorice. Spaniolul Puigi Cadafach a fost 
primul care a observat originalitatea artei 
din timpul domniei lui Ştefan cel Mare, 
sinteza de valoare europeană a goticului 
târziu cu arta bizantină. Spaţiul locuit de 
români a fost dintotdeauna situat lângă 
marile căi de comunicaţie şi migraţie, fapt 
care a contribuit la înscrierea lui în 
patrimoniul cultural al umanităţii (Ibidem). 

Despre stratificarea socială a 
populaţiei româneşti de la sud şi est de 
Carpaţi vorbesc elocvent descoperirile 
arheologice, printre care se numără, de 
exemplu, podoabele, relicvariile şi 
ceramica de lux, care au ajuns până în 
spaţiul eminamente rural românesc, şi care 
sunt o dovadă a existenţei unei categorii 
sociale mai înstărite, care dorea să îşi 
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evidenţieze statutul privilegiat în raport cu 
ceilalţi locuitori. Aceste descoperiri 
arheologice sunt şi o dovadă concretă a 
plasării spaţiului românesc pe două mari 
axe comerciale care uneau, prin 
Transilvania, prin pasurile Turnu Roşu şi 
Predeal, şi prin porturile situate la Dunăre, 
spaţiul german şi flamand cu cel bizantin. 
Situat la confluenţa a două mari 
spiritualităţi – orientală şi occidentală – 
spaţiul carpato-dunărean a atras atenţia 
călătorilor  şi din perspectiva asimilării 
elementelor celor două într-o sinteză 
originală (Adrian Anghelescu, 1991, op. 
cit. p. 49). Relatările călătorilor străini din 
secolele precedente ne arată că aceştia au 
fost deseori impresionaţi de întinderea 
nesfârşită a pădurilor, de pajiştile pitoreşti 
şi dealurile împădurite.  

Importanţa deosebită pe care a 
prezentat-o dintotdeauna spaţiul rural 
românesc se reflectă şi în literatura 
naţională, în special de curentul literar de 
la începutul secolului al XX-lea cunoscut 
sub numele de Sămănătorism, care a fost 
iniţiat de revista cu acelaşi nume a 
savantului Nicolae Iorga identifica pătura 
rurală drept tipul social purtător de valoare 
generatoare („product suprem sufletesc al 
vieţii poporului român”), depozitar 
cultural al limbii şi spiritualităţii 
româneşti. Cu toate acestea, până în a 
doua jumătate a secolului al XX-lea 
turismul rural din ţara noastră s-a dezvoltat 
doar în mod sporadic (Puiu Nistoreanu et 
al, op. cit, Cap. 11, p. 1), şi fără a cunoaşte 
forme organizate, fiind vorba mai ales de 
cazarea vizitatorilor ocazionali ai 
aşezărilor rurale. 

 
Turismul rural în România 

„Primele iniţiative în ruralul 
româneasc, cu caracter turistic mai bine 
conturat, datează încă din anii `20-`30, 
procesul fiind stopat, in formă incipientă, 
de evoluţiile ulterioare, nefavorabile din 

punct de vedere politic. În pofida acestora, 
în perioada de relativă „deschidere” 
ideologică de la începutul deceniului opt, 
s-au manifestat unele preocupări pentru 
promovarea turismului rural. În acest scop, 
între 1968-1975 au fost introduse forme de 
amenajare turistică asemănătoare cu cele 
ale modelului francez şi au fost 
identificate aşezările rurale reprezentative 
din punct de vedere turistic, selecţionate 
prin prisma valorilor etnofolclorice şi 
culturale deţinute şi a atractivităţii cadrului 
natural” (Matei Daniela, 2005, Turimsul 
rural: teorie şi realitate, Edit. Terra 
Nostra, Iaşi, p. 117). 

În anul 1972, în urma unui studiu 
iniţiat de Ministerul Turismului, au fost 
identificate 118 localităţi rurale cu 
potenţial turistic care justifica promovarea 
lor în turismul intern şi internaţional. 
Dintre acestea, în anul 1973, printr-o 
decizie promovată de acelaşi for, au fost 
selecţionate şi declarate, experimental, 
sate de interes turistic, 13 localităţi rurale: 
Lereşti, Rucăr, Fundata, Şirnea, Sibiel, 
Răşinari, Tismana, Vaiedeeni, Hălmagiu, 
Bogdan-Vodă, Vatra Moldoviţei, 
Murighiol şi Sf. Gheorghe, stabilindu-se 
cadrul de organizare, funcţionare şi 
îndrumare a activităţii turistice, precum şi 
modalităţile de reclamă necesare 
promovării ofertei acestora (Ibidem). 
Evoluţiile pozitive au fost, din păcate, de 
scurtă durată, fiind stopate de restricţiile 
impuse turiştilor străini, în special cele 
care decurgeau din Decretul nr. 225/1974, 
care prevedea interdicţii privind cazarea 
turiştilor străini în locuinţe particulare. 
Acest fapt echivala, practic, cu anularea 
intenţiilor de promovare a turismului rural, 
în pofida existenţei unor excepţii de la 
decret (Ibidem). 

„După anul 1990, mutaţiile de ordin 
politic, economic şi legislativ au generat 
premisele necesare pentru relansarea 
acestui fenomen. Au început acţiuni de 
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promovare a turismului rural la nivel 
organizatoric, legislativ, formativ, de 
cercetare şi de cooperare internaţională. 
Primele acţiuni turistice, în domeniul 
turismului rural, s-au constituit în aşezările 
turistice din culoarul Rucăr-Bran, 
extinzându-se apoi şi în alte regiuni. În 
anul 1990, sub auspiciile Ministerului 
Agriculturii, a fost înfiinţată Comisia 
Zonei Montane, reorganizată în 1993, sub 
denumirea de Federaţia Română pentru 
Dezvoltare Montană, care a continuat 
activitatea de evaluare a resurselor din 
regiunile montane şi de coordonare a 
dezvoltării socio-economice a 
acestora”(Ibidem, p. 118). „În anul 1994, 
cu sprijinul Uniunii Europene, prin 
intermediul programului PHARE, a fost 
înfiinţată Asociaţia Naţională pentru 
Turism Rural, Ecologic şi Cultural din 
România. La scurt timp după formare, 
ANTREC a devenit organizaţia cea mai 
importantă în procesul de relansare şi 
afirmare a turismului rural românesc. 
Asociaţia are drept scop principal 
promovarea turismului rural şi formarea 
profesională a celor care se orientează spre 
acest domeniu”. Un aport însemnat în 
promovarea turismului rural l-au avut şi 
societăţile comerciale cu activităţi în acest 
domeniu, unele contribuind la dezvoltarea 
turismului rural şi prin organizarea unor 
cursuri şi stagii de pregătire profesională, 
destinate prestatorilor de servicii turistice, 
prin implicarea într-o serie de campanii 
publicitare de profil şi prin susţinerea, pe 
diverse căi, a principalelor necesităţi, în 
vederea reglementării acestora pe cale 
legislativă, aspect soluţionat, în mare 
parte, după anul 1994 (Ibidem). 

România actuală este, într-o măsură 
semnificativă, în continuare rurală, astfel, 
circa 93,7% din teritoriu este spaţiu rural, 
47% din populaţia totală şi 40% din 
populaţia ocupată rezidă în mediul rural, 
context în care participarea agriculturii la 

constituirea PIB era de numai 6,46%, la 
nivelul anului 2008. Agricultura este 
reprezentată într-o proporţie mare de 
proprietăţi agricole de dimensiuni mici şi 
de un număr mic de exploataţii de tip 
comercial aflate în expansiune. Sistemele 
agricole bazate pe gospodării mici practică 
o agricultură arhaică, neperformantă, iar 
suprafeţele cultivate se restrâng ca urmare 
a reducerii puterii financiare a 
gospodăriilor şi a lipsei unei pieţe agricole 
reale (Academia Română – Filiala Iaşi, 
Institutul de Cercetări Economice şi 
Sociale „Gh. Zane”, (2008-2010), 
RAPORT FINAL DE CERCETARE – 
Proiect „Model funcţional de estimare a 
dimensiunii forţei de muncă real 
disponibile în mediul rural”(Contract de 
finanţare nr. 200.1/15.09.2008; 
Finanţare: Buget de Stat – Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică; 
Programul: CAPACITĂŢI; Categoria de 
proiect:  Modul II; Coordonator: Institutul 
de Economie Agrară, Academia Română, 
Bucureşti; Partener P1: Academia 
Română – Filiala Iaşi, Institutul de 
Cercetări Economice şi Sociale „Gh. 
Zane” Iaşi; p. 5). 

Rezultat al unui proces îndelungat de 
tranziţie în timp, comunităţile rurale oferă 
în prezent o imagine tulburătoare prin 
dimensiunile contradictorii şi structurile de 
o mare mobilitate. Familia rurală rămâne 
entitatea socială centrală care imprimă 
gospodăriilor rurale strategii de 
subzistenţă însă, în acelaşi timp, există şi 
aşezăminte rurale care, în pofida 
dificultăţilor de ordin economic, încep să-
şi definească anumite strategii de 
acumulare. Se cuvine remarcat că 
dezvoltarea satelor româneşti este puternic 
influenţată de istorie, modelul cultural al 
fiecărei zone, de memoria colectivă, de 
experienţele acumulate pe parcursul 
timpului şi de impactul considerabil al 
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factorilor de natură economică (Matei 
Daniela, 2005, op. cit., p. 117). 

În pofida vicisitudinilor, printre care 
şi fenomenul sever al migraţiei externe a 
segmentului de populaţie tânără, 
comunităţile rurale româneşti au şansa 
unui patrimoniu vast care se dovedeşte 
extrem de util din perspectiva turismului. 
Principala problemă o constituie însă, 
valorificarea insuficientă a mediului rural, 
turism rural putând fi un resort eficient, în 
conservarea vestigiilor istorice de 
patrimoniu naţional dar şi universal, 
precum şi în dezvoltarea comunităţilor 
umane din spaţiul rural. Există perspective 
ca treptat, turismul rural care presupune şi 
un turism cultural sau religios, nu doar 
turism de recreere, să contribuie în timp la 
creşterea ofertei turistice, la redistribuirea 
fluxurilor turistice precum şi la 
valorificarea net superioară a resurselor 
umane şi naturale ale spaţiului românesc, 
areal eminamente rural din punct de 
vedere al ponderii deţinute din suprafaţa 
totală a României.  
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Abstract 
Romanian territory with: a wide variety of historical cultural values –folk art, ethnography, folklore, 

traditions, historical artifacts–alandsca pe combined harmoniously with a diverse background and pictures 
que landscape. All these are values of the Romanian ruraltourism in particular. Emerged and developed on 
various forms of relief since the time of Thracian-Dacian, Romanian rural settlements have been preserved 
and still in good measure ancient traditions and customs, a rich and varied folklore, ethnography and 
crafts original elements, which can be Travel recovered part of a strategy for organizing and 
developingrural tourism. 
 

Keywords: tourism, rural tourism, heritage, tourism potential. 
 
 

Metodă şi metodologie 
Pentru realizarea acestui studiu, am utilizat cercetarea documentară, s-a urmărit 

identificarea stadiului cunoaşterii a diferitelor abordări ce fac referire la factorii care 
definesc potenţialul turismului rural românesc. 
 

Scurt istoric 
Putem afirma, fară  a greşi, că apariţia călătoriilor turistice s-a produs în antichitate, 

iar activităţile turistice în spaţiul rural au început a fi practicate empiric din aceeaşi 
perioada. Este cunoscută astfel participarea în numar mare a elevilor la: vizitarea locurilor 
sfinte-Dadona (Zeus) şi Delfi (Apolo)- frecventarea băilor curative sau jocurilor festive 
periodic organizate. 

În periada romană majoritatea călătoriilor aveau scopuri comerciale, culturale sau 
millitare, iar traseele lor parcurgeau inevitabil spaţiul rural. În acelasi timp cu evoluţia 
societăţii româneşti se diversifică şi structura călătoriilor, astfel, în Evul Mediu, 
călătoreau un număr însemnat de comercianţii, dar întâlnim frecvent ambasadori, preoţi şi 
pelerini, oameni de ştiinţa, artişti, calfe şi studenţi. Unii din aceşti călători au decis să 
transmită experienţele lor. Putem prezenta în sprijin scrierile călugărului francez Aimeri 
Picaud, care realizează la 1130 un îndrumar pentru pelerinii doritori să ajungă la Santiago 
de Compostella, sau pe preotul japonez Basho care în 1960 a scris un poem intitulat 
„Drum îngust spre Nordul îndepărtat”.  

Europa este cea care înregistrază primele forme conştientizate de turism rural în 
secolele XVI-XVII; în acele vremuri pictorii erau interesaţi să valorifice în operele lor 
construcţiile şi mediul spaţiului rural. Viaţa satului, aşa cum era ea şi nu inventată, este 
imortalizată în operele pictorilor francezi, italieni sau olandezi. Pe acest fond marele 
gânditor francez Jean Jacques Rousseau (1721-1778) povesteşte în lucrarea sa 
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„Confesiuni” despre o călătorie în care a traversat Alpii, ce a sugerat multor oameni ai 
timpului planuri de călătorii spre regiunile muntoase pentru a admira natura. În secolul 
următor, al XIX-lea, odata cu afirmarea marilor peisagişti, arhitectura rurală ocupa un loc 
din ce în ce mai important în desen sau pictură. Se impun din nou pictorii şi artiştii 
francezi şi italieni cărora li se adaugă mai apoi cei din Anglia (Grolleau Henri-
„Patrimoine rural & touorisme dans la C.E.E.”). 

În România, aşa cum afirma Geo Bogza în reportajul „Sate şi oraşe”- la început a 
fost o ţară de sate, prin excelenţă agricolă, spaţiul rural s-a aflat la el acasă întotdeauna. 
Mai mult, „viaţa la ţară” a fost un subiect frecvent al literaturii noastre, culminând cu 
manifestarea unui puternic curent litarar; similar, în operele plastice din perioadele de la 
sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX satul fiind cadrul, obiectul, subiectul şi 
inspiratorul unui numar însemnat de pictori români. 

Referitor la manifestările ce pot fi catalogate drept începuturi ale circulaţiei turistice 
rurale din ţara amintim: obiceiurile de Sânzaiene când, coform tradiţiei maramureşenii 
porneau spre mănăstirile din Moldova; pelerinajele către locaşurile de cult; vacanţele de 
sărbători în lumea satului sau la mănăstire, dar mai ales obiceiul retragerii către sat în 
timpul verilor călduroase („locuinta mea de vara e la ţara”), locul ideal de petrecere a 
unor clipe de destindere. 

Concomitent cu creşterea frecvenţei circulaţiei turistice au evoluat şi echipamentele 
specifice: de la cele privind transportul (poştalioanele şi locurile de schimb ale cailor - 
„poştele” care încă mai revin şi astazi în poveştile sătenilor, ca şi denumirile unor 
localităţi legate de această activitate - exemplu Poşta Calnău) la cele care asigurau în 
norme profesioniste cazarea şi masa (vestitele hanuri în toate cele trei ţări române). 

Dintre cei ce au apreciat şi preţuit vacanţele în spaţiul rural putem enumera 
personalităţi ale culturii românesti ca: Alexandru Vlahuţă, Ion Luca Caragiale, Barbu 
Ştefanescu-Delavrancea, Mihail Sadoveanu, Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, 
Calistrat Hogaş, Nestor Urechia, Nicolae Iorga, Octavian Goga, George Enescu, Ştefan 
Ciobotaraşu şi mulţi alţii. Toti cei ce au fost promotorii unei mode, ai unui mod de viaţă 
nou ce a contribuit la realizarea unei mentalităţi care în timp a generat călătoria, circulaţia 
turistică, mai apoi turismul. 

Din cele prezentate rezultă că turismul rural s-a derulat în ţara noastra până în a 
doua jumatate a secolului al XX-lea doar în mod spontan.  
 
 
 
 
Epoca moderna a turismului rural 

Dupa anii ‘60, omenirea a început 
să fie tot mai preocupată destinatia 
vacantelor sale, turismul devenind una 
din cele mai importante activităţi 
economice din lume. Simultan cu 
manifestarea primelor tendinte de 
petrecere - tot mai frecventă - a 
vacanţelor în mijlocul naturii, din ce în 
ce mai mulţi turişti şi-au dorit petrecerea 
clipelor de relaxare în mediul rural. 

Ce-şi propuneau aceşti călători, 
drumeţi, excursionişti, într-un cuvânt 
turişti? Un răspuns sintetic presupune o 
concentrare a următoarelor  obiective: 
să-şi satisfacă curiozitatea şi dorinţa de 
petrecere a vacanţelor în cu totul alte 
condiţii de viaţă şi civilizaţie decât cele 
obişnuite; să-şi materializeze interesul 
pentru noi destinatii; să fragmenteze 
vacanţa în 3-4 minivacanţe (4-5 zile: 
mare, munte, staţiune, localitate 
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balneară, sat turistic tradiţional); 
sporirea gradului de solicitare pentru 
spaţii de cazare cu un confort mai redus 
(deci mai ieftin); turism cultural şi de 
cunoasşere (în special tinerii şi turiştii 
de vârsta a treia);alegerea ca destinaţii 
de vacanţă a ţărillor învecinate; 

În mod firesc s-au conturat 
urmatoarele avantaje: valorificarea 
bogatului potenţial rural; economisirea de 
investiţii pentru crearea de capacităţi de 
cazare, alimentaţie publică şi agrement; 
reducerea la minim a personalului de 
servire; decongestionarea zonelor turistice 
supra aglomerate; îmbunătăţirea nivelului 
de trai în zonele utilizate ca bază materială 
a turismului; surse suplimentare de 
venituri pentru populaţia rurală; înviorarea 
tradiţiilor populare, dorinţa de perpetuare 
a unor meştesuguri tradiţionale. 

Cercetările inteprinse la începutul 
deceniului opt al secolului nostru au scos 
în evidenţă că cererea turistică şi 
alegerea destinaţiilor turistice au fost 
puternic influenţate de formele de 
agrement şi animaţie oferite de fiecare 
zona în parte, de poziţie şi accesibilitate, 
cadrul natural precum şi cel socio-
economic, etnografia şi folclorul local 
[2. Glavan, V.,2000] 
 
Turismul rural în România 

Teritoriul României prezintă: o 
mare varietate de valori culturale istorice 
- arta populară, etnografie, folclor, 
tradiţii, vestigii istorice - un cadru 
natural armonios îmbinat, cu un fond 
peisagistic variat şi pitoresc. Toate 
acestea sunt valenţe ale turismului rural 
românesc în mod special. 

Apărute şi dezvoltate pe cele mai 
variate forme de relief  înca din vremea 
traco-dacilor, asezările rurale româneşti 
au pastrat şi mai pastrează încă în bună 
măsură datinile şi obiceiurile stravechi, 
un bogat şi variat folclor, elemente 

originale de etnografie şi artizanat, ce 
pot fi valorificate turistic în cadrul unei 
strategii de organizare şi dezvoltare a 
turismului rural. 

Turismul rural în ţara noastră se 
practică din totdeauna, dar spontan, 
sporadic, întâmplător, şi mai ales 
neorganizat; forma sa de materializare o 
reprezintă, cazare la cetăţeni a 
vizitatorilor ocazionali în spaţiul 
aşezărilor rurale. 

Primele încercări de turism 
organizat s-au realizat în anii 1967-1968, 
pentru grupuri de turişti aflaţi pe litoralul 
românesc al Mării Negre. Se pare că a 
fost un început promiţător , caci în anul 
1972 Ministerul Turismului elaboreaza 
ordinul 297/1972, urmare căruia Centrul 
de cercetare pentru promovarea turistică 
interanţională procedează la identificarea 
şi selectarea unor localităţi rurale 
reprezentative pentru satele româneşti ce 
urmau a fi lansate în turism. În urma 
acestor studii, de comun accord cu 
Oficiile Judeţene de Turism şi organele 
administraţiei locale s-a atabilit că pot fi 
introduse în turismul intern şi 
internaţional circa 118 localităţii rurale. 

Scurta perioada de „oficializare” a 
turismului nu a facut posibilă 
organizarea activităţii de turism şi nici 
amenajarea corespunzatoare a satelor 
turistice. În multe localităţi nu s-au 
omologat gospodăriile care întruneau 
condiţiile de cazare (Rucar, Vatra 
Moldoviţei, Vaideeni), în altele cazarea 
tuirştilor români se facea în mod 
neorganizat şi fără o evidenţă (Crişan, 
Bogdan Voda, Rucăr). Cu foarte mici 
excepţii, aceasta situaţie a dăinuit până 
în annul 1989. 

Începând cu anul 1990, interesul 
pentru turismul rural renaşte. Iau naştere 
diverse asociaţii şi organisme care  prin 
obiectivele propuse doresc afirmarea şi 
dezvoltarea turismului în zonele rurale. 



Vasile MATEI 

 22

Una din acestea este Federaţia Româna 
pentru Dezvolatare Montana (1990), 
care îşi propune sprijinirea sub toate 
formele a locuitorilor din zona montană, 
inclusiv prin promovarea, organizarea şi 
dezvoltarea agroturismului. Urmează 
Agenţia Română pentru Agroturism 
(1995) ce îşi propune racordarea 
agroturismului românesc la sistemul 
interanţional şi Asociaţia Naţională  
pentru Turism Rural Ecologic şi Cultural 
din Romania (ANTREC) – 1994 -, 
membra a Federaţiei Europene de 
Turism Rural (EUROGITES). Din 
rândul acestora ANTREC este cea mai 
viabilă şi în mare parte a realizat ceea ce 
îşi propunea la fondare: identificarea şi 
popularizarea potenţialului turistic din 
spaţiul sătesc; formarea profesionala 
prin colocvii, seminarii, cursuri de lungă 
şi scurta durată; burse de specializare; 
schimburi de experienţe în ţara şi în 
strainatate; editarea de buletine 
informative şi reviste; infiinţarea unei 
bănci de date;  cooperarea cu 
organizaţii guvernamentale şi 
neguvernamentale  de specialitate din 
ţara şi strainatate;campanii de 
publicitate a pensiunilor şi fermelor 
agroturistice prin mediatizare; 
participarea la târguri şi expoziţii 
naţionale şi internaţionale; realizarea 
unui sistem de rezervaţi în turismul rural 
românesc. 

Preocupări din ce în ce mai 
concrete au manifestat pentru acest 
domeniu: Ministerul Turismului, 
Ministerul Tineretului şi Sporturilor, 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
(Învăţământului) şi însuşi Guvernul 
României. 

Urmarea fireasca a interesului 
general a fost Legea nr. 145/1994 
privind stabilirea unor facilităţi pentru 
dezvoltarea sistemului de turism rural 
din zona montană, Delta Dunării şi 

litoralul Mării Negre (Ordonanţa 
Guvernului nr. 62/24 august 1994) şi 
Ordinul Ministerului Turismului nr. 
20/1995 referitor la normele şi criteriile 
de clasificare a pensiunilor şi fermelor 
agroturistice. Asociaţia Naţionala de 
Turism Rural Ecologic şi Cultural 
(ANTREC), reunea la sfârşitul anului 
1995 peste 2 000 de membri, în 15 
filiale.  Activitatea turistica s-a 
desfăşurat în cadrul a 1240 echipamente 
(ferme, pensiunii sau gospodării 
ţărăneşti), care au atras 18 500 de turişti 
– din care 3 500 străini – cu un sejur 
mediu de 4 zile/turist. 

Urmare a dinamismului activităţii 
desfăşurate de catre ANTREC, 
săptămânalul economico-financiar 
„Capital” a acordat asociaţiei premiul 
Oskar – Capital pentru anul 1995, 
recunoscând şi confirmând prin aceasta 
„iniţiativa cu cel mai mare impact 
social”. Anul 1996 a marcat creşterea 
dimensiunilor ANTREC la 25 de filiale 
şi ridicarea nivelului calitativ al 
echipamentelor, serviciilor şi a întregii 
activităţi. Din punct de vedere calitativ 
ANTRC a fost preocupat de ridicarea 
nivelului pregătirii profesionale a 
prestatorilor de servicii turistice din 
rural, prin organizarea de seminarii, 
colocvii şi cursurii de tehnica turistică şi 
marketing turistic în mod centralizat sau 
zonal în regiunile de circulaţie turistică 
însemnată (Braşov, Maramureş, 
Bucovina, etc.). Pe de altă parte anul 
1996 este punctul de pornire a primului 
Program Phare pentru turism rural din 
ţara noastra. Cu acest prilej a fost 
demarată o puternică activitate de 
promovare a resurselor turismului rural 
românesc şi au început demersurile 
pentru realizarea unui dispecerat central 
de rezervări. In cel de-al treilea an de 
existentţă (1997) la ANTREC România 
numărul membrilor săi a ajuns la 3 000, 
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iar cel al filialelor la 28. Asociaţia a 
reuşit editarea primului CD- rom , al 
primului catalog al pensiunilor şi 
fermelor turistice, a participat la 
numeroase evenimente promoţionale 
(târguri şi expoziţii, reuniuni şi 
congrese) a fost preocupată de realizarea 
unui climat de descentralizare a 
acţiunilor sale. Anul 1998 concretizează 
imaginea ANTREC-ului în: cei peste 2 
500 membrii, organizaţi în 30 de filiale 
judeţene; mai mult de 1 000 de pensiuni 
turistice şi agroturistice – omologate şi 
clasificate; aproxiamtiv 150 000 turişti 
români şi străini, cu un sejur mediu de 4 
zile. 

Preocuparile actuale vizează 
finalizarea sistemului naţional 
informatizat de rezervare şi racordarea 
sa la sisteme similare din ţările membre 
EUROGITES, prezenta în paginile 
INTERNET-ului. O problemă vitală ce 
se doreşte relizată în cel mai scurt timp 
este cea a implementării unnui sistem 
viabil de asigurări pentru turiştii care 
practică turismul rural, pentru pensiunile 
şi fermele turistice, pentru gazde şi 
pentru gospodăriile ţărăneşti. 

Legat de strategia dezvoltării 
turismului rural în ţara noastră ANTREC 
şi Ministerul Turismului au optat mai 
mult pentru calitate şi nu atât pentru 
cantitate. Pentru soluţionarea cu 
operativitate a problemelor privind 
organizarea, dezvoltarea şi promovarea 
turismului rural în România a fost 
constituită, prin ordinul Ministerul 
Turismului 59/iulie 1995, Comisia 
tehnică pentru dezvoltarea turismului 
rural.  

Consider că nu este lipsită de 
importanţă existenţa în România, în 
momentul de faţă, a peste 25 de firme ce 
desfăşoară activitate de touroperatori cu 
produse turistice rurale. Dintre acestea 
amintim doar câteva: „Branimex” şi 

„Ovidiu Tour” Bran (Braşov), „Trans 
Tour” Praid (Harghita), „Dublion” 
Câmpulung (Argeş), „Darugus” 
Balavanyos (Covasna), „Montana 
Service” Vidra (Vrancea).  
 
Potenţialul natural al turismului rural 
românesc 

Cunoaşterea spatiului rural 
românesc demarează ca un experiment, 
continuă cu o permanentă cercetare şi se 
va sfârşi printr-o pasiune constanta, 
întreţinută de dorinţa permanent  a 
„redescoepriri” ori a revederii. Cuvintele 
nu vor putea reda întotdeauna varietatea 
impresiilor, a gândurilor, a sentimentelor 
ce se nasc sub imperiul emoţiilor trăite 
în străbaterea plaiurilor carpato-
dunărene. Această ofertă  primară 
potenţială, alcătuită din componente 
naturale de peisaj, reprezintă potenţiale 
resurse turistice şi joacă un rol 
determinant în dezvoltarea turismului în 
general şi a celui rural în mod special. 

Elementele care trebuie puse în 
valoare în mod special sunt: valoarea 
recreativă, estetică şi peisagistică, nu în 
puţine rânduri deteriminată de alegerea 
destinaţiei (munte, deal, câmpie, litoral 
sau delta); valoarea curativă 
(balneoclimaterică) a bioclimatului sau 
a factorilor naturali ai zonei; cadrul de 
derulare a unor momente de destindere 
sau a unor hobbyuri (oglinzi de apă, 
masive muntoase, peşteri, torente, 
resurse cinegetice, strat de zapada etc); 
valoarea cognitiva în cazul 
componentelor desemnate ca parcuri, 
grădini botanice sau zoologice, 
rezervaţii ştinţifice sau monumente ale 
naturii etc: 

Toate aceste elemente se afla într-o 
strânsă interdependentţă, formând 
„natura mamă” şi cadrul de viaţă pentru 
tot ce „mişcă-n ţara” şi pe planeta 
albastră. Particularităţile lor vor iesi în 
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evidentţă pe parcursul abordarii prin 
prisma cunoscătorului şi analistului 
prezent în fiecare dintre noi, în 
momentele evaluarii bazate pe 
documentare şi logică. 

Spaţiul rural românesc este 
denumit carpato-danubiano-pontic, 
deoarece este carpatic prin relief, 
dunărean prin reţeaua lui hidrografică şi 
pontic prin deschiderea sa la Marea 
Neagra, implicit la Oceanul Planetar. 
Indiscutabil, aceasta „personalitate 
geografică” trebuie sa fie dublată în timp 
şi de vocaţia turistică. Lanţul Munţilor 
Carpaţi joacă un rol deosebit pentru 
climă, ape, bogaţii, vegetaţie, faună, 
soluri etc. El are pozitie centrala si forma 
de cetate sau inel, din preajma acestuia 
succedandu-se celelalte forme de relief. 
Dar ceea ce îi conferă locul de frunte în 
patrimoniul turistic al ţării sunt peiasjele: 
impresionante, dantelării de basm în 
forme carstice din regiunile calcaroase, 
circuri şi văi glaciare, piscuri golaşe, 
forme inedite sau ciudate ale stâncilor. 
La adăpostul acestora apar vechile vetre 
de locuire – ţările: Maramureşului, 
Bârsei, Făgăraşului, Haţegului, Vrancei, 
Almaşului etc. Pe firul râurilor carpatice, 
în vaile acestora se înşiră deasemenea 
aşezări pitoreşti, din rândul cărora unele 
sunt vestite pentru climatul sau apele lor 
minerale. 

Porţiunea vestică este reprezentată 
de lanţul eruptiv unde manifestarile 
postvulcanice au contribuit la apariţia 
localităţilor balneare în preajma 
mofetelor, apelor hipotermale sau 
izvoare bicarbonate. Lanţul vulcanic a 
condus la apariţia unor depresiuni, în 
cadrul carora s-au dezvoltat numeroase 
aşezări: numim aici Depresiunea 
Maramureşului, cea a Dornelor, a 
Gurghiului, a Ciucului. Carpaţii 
Orientali sunt marcaţi îndeosebi de 
mulţimea trecătorilor naturale: Bratocea, 

Oituz, Ghimeş, Bicaz, Rotunda, Prislop, 
Gutăi, care au făcut posibila circulaţia de 
o parte şi de alta a lanţului carpatic încă 
din vremuri îndepartate. Porţiunea cea 
mai spectaculoasă şi impunatoare a 
Carpaţilor Româneşti o constituie, 
Carpaţi Meridionali- între culoarul 
Timiş-Cerna ( la vest) şi Valea Prahovei 
(la est). Supranumiţi şi Alpii Româneşti, 
ei ating câteva vârfuri peste 2500 de 
metrii: Omu (2505m) în masivul Bucegi, 
Moldoveanu (2544m) şi Negoiu 
(2535m) în munţii Făgăraş, Parâng 
(2518m), Peleaga (2529 m) în munţii 
Retezat etc. În Carpaţii Meridionali au 
sălăşluit şi au fost protejate o serie de 
alte „ţări” dintre cele mai vestite sunt ale 
Oltului, Loviştei şi Haţegului-situata în 
inima vechii Dacii. Jiul şi Oltul au 
ferestruit în acesta catenă văi 
transversale la fel ca şi Prahova 
împeruna cu Dâmboviţa. Aici, între 
masivii muntoşi ai Bucegilor şi Pietrei 
Craiului, între Transilvania şi Muntenia 
legate de Culoarul Rucar-Bran se afla 
leagănul turismului românesc şi 
începuturile turismului rural din ţara 
noastra. Între Olt şi Jiu, întalnim culmile 
Parângului, Sireanului şi Cindrelului cu 
creste pitoreşti şi văi glaciare, culmi 
netede împestriţate de lacuri acoperite de 
pajisti. Retezatul –cu întreaga lume de 
basm înglobată în parcul naţional şi 
rezervaţia ştiinţifică cu acelaşi nume-
Godeanu şi Ţarcu atrag în afara caprelor 
negre şi numeroşi turişti. Spre sud, 
dincolo de Depresiunea Petroşani, ne 
întâmpină culmile Munţilor Vâlcan, 
Mehedinţi şi Cerna, unde avem ocazia să 
admirăm adevarate bijuterii săpate în 
calcar-peşteri, poduri, doline. 

A treia latura a Cetăţii Carpaţilor 
se deschide între Defileul Dunarii şi 
Valea Someşului, este numită de 
geografi Carpaţii Occidentali. 
Caracterizată de platforme netede, doar 
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în zona centrală vom întâlni vârfuri de 
peste 1800 de metri (Curcubata, Bihor, 
Vladeasa, Muntele Mare). Prăbuşirile 
tectonice au creat aici un aspect insular 
şi largi culoare; în acelaşi timp o mare 
variaţie a peisajului şi reliefuri 
spectaculoase. Bazaltele de la Detunata, 
Cheile, abrupturile, dolinele şi peşterile 
(Cetăţile Ponorului, Peştera Urşilor, 
Peştera Scărişoara, Peştera Meziad etc) 
sunt doar câteva dintre atracţiile turistice 
al zonei. Iar pentru ca frumuseţea fără 
puritate nu este nimic, lanţul are în 
componenţa sa străvechii Munţi Apuseni 
şi bogăţia plaiurilor desprinse din 
paginile cărţilor de poveşti.  

Depresiunea şi Podişul 
Transilvaniei este porţiunea aflata în 
interiorul arcului carpatic, cu relief ce 
variaza între 700-800 m şi respectiv 350-
500 m. În estul Depressiunii 
Transilvaniei întâlnim o centura de 
dealuri înlate, care închid mici 
depresiuni ce seamănă cu Subcarpaţii 
aflaţi în exteriorul arcului carpatic. 
Subcarpaţii sunt dispusi în exteriorul 
lanţului carpatic, dublând parcă zidul de 
apărare al „cetăţii”. Formati din trei 
subdiviziuni, Subcarpaţii Moldovei, 
Subcarpaţii  Curburii şi Subcarpaţii 
getici, ei sunt o asociere de culmi înlate, 
brazdate de ape, bine pupulate şi 
cultivate cu cereale sau livezi; tot în 
acestă zona viţa de vie este la ea acasă şi 
a făcut renume din anumite localităţi 
cum ar fi: Odobeşti, Panciu, Pietroasele, 
Ştefăneşti, Valea Călugărească, etc.  În 
străfundul lor, culmile subcarpatice 
păstrează bogaţia „aurului negru”, 
cărbunilor, sării şi a izvoarelor de apă 
minerală. Populaţia se ocupa cu 
pomicultura, creşterea vitelor, 
prelucrarea lemnului, extragerea 
minereurilor si, mai nou, cu turismul 
rural. 

Podişurile din afara lanţului 
carpatic. În estul Romaniei şi a 
dealurilor subcarpatice coboară domol 
de la nord spre sud Podisul Moldovei, ce 
se învecinează în sud-est cu Podişul 
Dobrogei, iar la sud-vest are o altă rudă 
mai distantă în persoana Poduşului 
Getic. Pe cuprinsul acestor locuri 
agricultura, pomicultura şi viticultură, se 
află la mare cinste; drept urmare de 
renume sunt viile de la Cotnari, Iaşi şi 
Huşi sau cele de la Niculiţel, Murfatlar şi 
Ostrov, cum nu mai puţin vestite sunt 
cele din preajama Piteştiului, 
Drăgăşaniului sau Strehaiei. 

Dată fiind bogăţia şi frumuseţea 
zonelor de podiş, acestea sunt bine 
populate, iar tradiţiile, obiceiurile 
populare transmise din generaţie în 
generaţie, ca şi legendele şi poveştile 
localnicilor sunt tot atâtea atracţii,alături 
de vinuri, rachiuri ori preparatele  
gastronomice tradiţionale. 

Litoralul Mării Negre, reprezintă 
un loc nepereche şi cu o puternică 
personalitate. Între Chilia şi capul Midia 
prezintă  plaje şi grinduri întinse, iar 
întreaga zonă este foarte scundă. În 
schimb, la sud vom întâlni o faleză de 
15-20 m ce adăposteşte plaje cu nisip 
fin. Platforma litorală ce se apleacă lin 
lângă „riviera” românească are până 
departe în larg adâncimi reduse, fiind la 
origine o veche câmpie invadată de apele 
marii în ultima perioada a Cuaternarului. 

Delta Dunării constituie partea cea 
mai joasa de pe teritoriul ţării noastre, o 
câmpie în formare prin aluvionare. 
Porţiunile de uscat, la cotele obişnuite 
ale fluviului, reprezintă circa 13%, cea 
mai mare parte a Deltei fiind acoperita 
de mlaştini, lacuri, gârle şi ape 
permanante. O atracţie deosebită pentru 
turism o constituie peisajul exotic, unic 
în felul lui pe întreg teritoriul european, 
adevărat sanctuar pe care 280 de specii 
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de păsări şi l-au ales ca lăcaş, cum 
aprecia şi celebrul savant farncez 
Jacques Ives Cousteau. 

Principalele resurse ale Deltei 
Dunării sunt: fauna piscicolă, stuful şi 
pădurile. Pentru a conserva şi păstra 
această lume uimitoare, teritoriul 
prezentat constituie în momentul de faţă 
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.  

Câmpiile se întind în sudul şi 
vestul ţării noastre. Cea mai mare, 
Câmpia Româna,se afla la nord de 
Dunare, de la Drobeta Turnu-Severin 
până la Galaţi. Ea asigura aproximativ 
40% din producţia agricolă a României. 
Partea sa estică se numeste Bărăgan şi 
prezintă, atracţie turisticăă deosebită  
prin lacurile sale sarate (utilizarea apelor 
în scopuri terapeutice).: Lacul Sărat (în 
apropiere de Braila), Lacul Amara (lângă 
Slobozia), Movila Miresei, Balta Albă. 
Câmpia de Vest este o alta zona agricola 
importanta; ia îşi are limitele fixate de 
Valea Someşului şi cea a Timişului. 

Ca urmare a plasării în centrul 
Eurasiei pe de o parte şi a reliefului său  
pe de alta parte, România are un climat 
temperat aflat sub influenţa maselor de 
aer umed dinspre Atalntic, a maselor de 
aer uscat, continental, provenind din 
rasăritul continentului, cât şi de aer 
mediteranean ce vine dinspre sud. 
Rezultă deci un climat continental-
moderat cu nuanţări locale influenţate de 
forme de relief şi succesiunea 
anotimpurilor. Toate acestea sporesc 
culoarea şi atracţiile peisajului, 
diversificând în acelaşi timp factorii 
naturali de cură si tratament, activităţile 
localnicilor, şi nu în ultimul rând, 
regimul alimentar. Hidrografia ţării 
noastre se afla sub influenţa climatului, 
fiind, cu excepţia câtorva mici râuri din 
Dobragea, colectată de Dunare. 
Caracteristica ei este determinată de 
configuraţia concentrică a reliefului ţării 

şi de repartiţia diferenţală a cantităţilor 
de precipitaţii, de la zona înalta spre cea 
joasă. Cu excepţia râurilor din Molodva, 
care sunt aproape paralele cu lanţul 
muntos, restul râurilor au o distributie 
radiară. Dunarea strabate ţara noastra pe 
o lungime de 1075 km, fiind naviagbilă 
pe întreg parcursul şi colectează , direct 
sau indirect, prin intermediul Tisei, toate 
râurile românesti. Apele colectate sunt 
varsate prin cele trei brate în Marea 
Neagra, care întregeşte astfel hidrografia 
patriei şi permite legatura cu toate ţarile 
riverane Oceanului Planetar. Având o 
salinitate de 17-21% şi o temepratură 
medie de 25-27’c vara, sectorul 
românesc al Marii Negre are un potenţial 
balnear cu excepţionale calităţi. 

Izvoarele minerale, aflate în număr 
foarte mare, multe fiind termale, sunt 
cunoscute şi apreciate de peste 2000 de 
ani (Herculane sau Geoagiu-Băi). Cele 
mai multe izvoare se afla de-a lungul 
Carpaţiilor si Subcarpaţiilor, iar valoarea 
terapeutică a apelor a condus la apariţia 
a peste 160 de staţiuni. 

Lacurile din tara noastra deţin, 
1,2% din suprafata României, cele mai 
mari fiind lagunele Razim şi Sinoe. 
Numeric lacurile sunt peste 3400-dintre 
care 2300 sunt naturale; marea 
majoritate se găsesc în zonele de câmpie 
şi prezinta impotanţă piscicola dar şi 
turistică, de agrement. Deosebite sunt 
lacurile de munte formate în circurile 
glaciare aflate în masivele muntoase 
Rodna, Făgăraş, Parâng, Retezat, ca şi 
lacurile unicat: Lacul Roşu-lac de baraj 
natural şi Lacul Sfânta Ana-adăpostit în 
craterul unui vulcan. 

Celor prezente anterior li se adaugă 
lacurile artificiale realizate pentru 
valorificarea potenţialului energetic: 
Izvorul Muntelui, Vidra, Vidraru, 
Fântanele, Văliug etc. 
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Vegetaţia şi fauna, împreună, 
formează potenţialul biogeografic. În 
forma ei actuala, vegetaţia ţării  noastre 
este relativ recenta şi prezintă trăsături 
caracteristice ale Europei Centrale. 
Astfel, vom observa diferenţieri generate 
de altitudine ca şi de etajele climatice ce 
însumează peste 400 de specii. Dintre 
acestea predominante sunt pădurile de 
stejar în mare parte în zonele de câmpie, 
de fag, în Subcarpaţi şi pe munţii mai 
scunzi , conifer - molidul, bradul, pinul 
etc., la limita superioara a altitudinilor. 
Urmare a interferenţelor, în zonele de 
tradiţie a reliefului, rezultă prezente 
suprapuse, ale diferitelor specii care 
generează toamna o bogata paletă 
coloristică care permanentizează peisajul 
românesc. În urma marilor defrişări 
efectuate de-a lungul timpului, pe 
teritoriul României pădurile mai ocupă 
aproximativ 26% din suprafaţa totală. 
Suprafeţele despădurite, au afectat 
culturile agricole, liveziile şi podgoriilor. 
La mare altitudine, pe munţii înalţi, 
întâlnim vegetaţie alpină şi subalpină 
formată din pajişti cu tufişuri de ienupar 
şi jneapăn, afin etc. Alte forme de 
vegetaţie caracteristice suportului de 
relief gasim în sud-estul Romaniei, 
Câmpia Bărăganului şi Podişul Dobrogei 
de Sud, unde s-a dezvoltat vegetaţie de 
silvostepă şi stepă. De-a lungul 
cursurilor de apă, în lunci şi în special în 
Delta Dunări, găsim forme de vegetaţie 
specifice regiunilor cu umiditate 
abundentă (stuf, papură, rogoz, salcie şi 
plop etc). 

Din punct de vedere turistic, 
trebuie să consemnăm, în diferite locuri 
din ţara noastră, existenţa unor plante 
rare-endemice sau relicte-ori tipuri 
specifice zonei. Zonele de vegetaţie 
oferă hrană şi adăpost unei variate faune, 
dispusă pe etaje de vgetaţie şi zone. 
Fauna cuprinde peste 3600 de specii 

provenite din cele trei mari provincii 
europene: animale mari-Europa 
Centrala, rozătoarele şi păsările rare-
Europa Răsăriteană, vipera cu corn, 
broasca ţestoasă de uscat, scorpionul, 
dihorul-Europa de Sud. Fauna 
cinegetica-reprezentată prin ursul 
cafeniu, capra neagra, capriorul, râsul, 
cerbul carpatin, mistreţul, iepurele etc., 
reprezintă o importanţă deosebită. Nu 
trebuie să uităm a aminti nici păsările: 
cocoşul de munte, cocoşul de mesteacan, 
egreta mare, lopătarul, pelicanul creţ şi 
paelicanul comun, califarul alb, raţa 
sălbatică şi altele. 

Din rândul numeroaselor specii de 
peşte ce populează Dunărea şi râurile, la 
loc de frunte se află: păstravul, lostriţa, 
lipanul, în apele de munte; crapul, 
cleanul, mreana, în apele de seş; şalau, 
ştiuca, biban, în Dunăre; morunul, 
nisetrul, scrumbiile, la gurile Dunării şi 
în mare. 

 
Concluzii: 

O schiţare a principalilor factori de 
cură scoate în relief: apele minerale (în 
râuri), lacuri tearpeutice, namolurile, 
mofetele, salinele, factorii climatici, 
aeroionizarea, plante minerale. Aceşti 
factori sunt răspândiţi pe întreaga 
suprafaţă a ţării , unele necesită instalaţii 
sau amenajări pentru utilizare, altele  
impun recoltarea sau captarea, dar 
absolut se cere păstrarea, conservarea, şi 
protejarea pentru o cât mai îndelungată 
utilizare. 

Revenind la izvoarele minerale 
dispuse în spaţiul rural, majoritatea nu 
sunt captate şi protejate corespunzator. 
Sursele minerale sunt cel mai puţin 
similar cu rudele de peste hotare şi pot fi 
utillizate în terapia profilactică, curativă 
şi recuperatorie. Plantele medicinale au 
revenit în forţă ca factori naturali de 
cura, fiind utilizate atăt în prepararea 
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unor medicamente pe cale naturala cât şi 
în fizoterapie.  

În tradiţia românescă s-au păstrat 
numeroase reţete ale unor preparate 
utilizate ca leacuri sau elixiruri, ceaiuri 
sau băi de plante. Pe de alta parte, multe 
din plantele medicinale sunt utillizate în 
produsele culinare pentru aromele, 
gustul sau calităţile de condimentare pe 
care le posedă.  

Mai puţin puşi în valoare în ţara 
noastra sunt factorii climatici ce pot fi 
utilizati în menţinerea, ameliorarea sau 
recuperarea stării de sănătate a 
organismului uman prin: aeroterapie, 
helioterapie sau cure de teren-priin ceea 
ce generic este numita climatoterapie. 
Maladiile ce pot fi tratate sunt: anemiile, 
nevrozele astenice, afecţiunile 
respiratorii, stresul, surmenajul fizic şi 
intelectual. 

Identificarea, punerea în valoare şi 
utillizarea în cunoştiinta de cuza a cestor 
factori naturali vor contribui la 
dezvoltarea şi promovarea turismului 
balnear şi a turismul rural românesc.  
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Abstract 
In this paper, we want to analyze, on short and from theoretical point of view, the impact of tourist 

industry development on romanian rural space and on local production. 
Under the impact of tourists inflows, local production recorded an upward trend. We are meaning 

primarily at artisanal and craft production whose products are purchased by tourists as souvenirs. Development 
of tourism industry has a neutral impact on agricultural production because it usually is the support for rural 
areas, being the main activity held by locals. 
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Metodă şi metodologie 
Metodele de cercetare sunt de tip descriptiv, iar instrumentele folosite sunt specifice 

cercetării fumdamentate. Aceste metode şi intrumente sunt de natură să ajute la prezentarea 
aspectelor conceptuale şi operaţionale cu scopul de a defini şi analiza elemente specifice 
industriei turistice şi producţiei industriale şi impactul lor asupra mediului rural românesc. 
 

Introducere 
Având în vedere faptul că noţiunea de turism rural este una suficient de ambiugă, cea de 

industrie turistică în mediul rural este şi mai greu de definit. S-a ajuns la acceptarea ideii de 
industrie turistică dar apare şi întrebarea: există o industrie turistică în mediul rural românesc? 
Aproximativ 90% din activităţile economice care se desfăşoară în mediul rural sunt afaceri 
mici, majoritatea de familie [Carlsen J., Getz D., 2001, p. 21], aparent un dezavantaj al 
mediului rural dar în realitate factor care ajută semnificativ la conservarea autenticităţii şi 
tradiţionalismului. Activitatea turistică impune schimbări inclusiv de natură culturală şi 
socială. Prezenţa turiştilor aduce schimbări mediului rural de natură complexă deoarece acestea 
se manifestă în plan cultural, ecologic, social şi economic.  

Poate este greu de acceptat dar turismul a devenit, şi în România, o industrie care s-a 
extins inclusiv în mediul rural, zonă cu potenţial turistic ridicat, care conservă încă tradiţii şi 
obiceiuri care ne definesc ca popor şi cultură şi care se numără printre principalele atracţii în 
special pentru turiştii străini. 
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Dezvoltarea producţiei artizanale şi meşteşugăreşti depinde direct de creşterea fluxului 
turistic în mediul rural românesc deoarece marea majoritate a vizitatorilor nutresc dorinţa de a-
şi procura un bun cu specific local, amintire din locurile vizitate 

 
 

Industria turistică în mediul rural 
românesc 

În general, turismul are ca efect 
creşterea şi dezvoltarea economico-socială, 
crearea unor interdependenţe între 
activităţile de producţie, consum şi sociale. 
Încă din anii 1980 turismul a început să fie 
considerat un factor important de creştere şi 
dezvoltare economică, şi a început să se 
prefigureze ca o industrie datorită: 
- cererii – creşte interesul oamenilor 

pentru cultură, istorie, relaxare, 
acumulare de cunoştinţe prin 
experienţă; 

- infrastructurii – în special de transport 
şi de comunicaţii, care facilitează 
mobilitatea persoanelor, accesul la 
informaţii şi reducerii preţurilor; 

- demografiei – mutaţiile demografice 
(îmbătrânirea populaţiei din ţările 
dezvoltate) fac ca un număr din ce în ce 
mai mare de persoane să se orienteze 
spre regiunile rurale care ofertă 
turiştilor un complex de servicii 
(linişte, cultură, creativitate, activităţi 
recreative – pescuit, agricultură, 
hipism, meşteşuguri, legături directe cu 
populaţia autohtonă); 

- consumului – noi forme care pun accent 
pe dezvoltarea personală şi mai puţin 
pe ideea de economisire; 

- personalităţii – înclinaţia spre nou, 
dorinţa de aventură; 

- ofertei – sursă de locuri de muncă, de 
majorare a venitului şi profitului; 

- promovării – dorinţei şi nevoii de a 
populariza şi corija imaginea unei ţări 
sau regiuni. 

Turismul este integrat în strategiile de 
dezvoltare economică pe termen mediu şi 
lung cu scopul: de a crea şi oferi locuri de 
muncă populaţiei, de a susţine producţia 
locală şi naţională şi de a o valorifica; de a 
îmbunătăţii sau construi o infrastructură de 

transport şi comunicaţii moderne, cu efecte 
asupra nivelului de educaţie şi cultură al 
oamenilor; necesităţii de perfecţionare a 
cunoştinţelor şi abilităţilor personalului 
implicat în activitatea turistică; de a 
diversifica economia locală; de a crea 
oportunităţi pentru noi parteneriate; de a 
atrage turişti străini interesaţi de economie, 
cultură, istorie; conservării tradiţiilor, 
culturii şi identităţii etc. Dată fiind 
complexitatea implicaţiilor activităţii 
turistice, inclusiv în mediul rural, acesta ia 
forma unei adevărate industrii.  

Dezvoltarea industriei turistice, 
indiferent de formele de turism pe care le 
presupune – estival, montan, cultural, 
religios, creativ, rural, agroturism, balnear, 
educaţional etc., ocupă un loc principal în 
ierarhia principalelor oportunităţi de 
creştere şi dezvoltare economică. Pentru 
regiunile rurale. 

Turiştii caută să viziteze locuri 
asociate cu evenimente istorice, culturale, 
religioase, cu persoane celebre, doresc să se 
relaxeze, să se aventureze în locuri 
considerate periculoase, să experimenteze 
situaţii noi, să ia contact cu alte forme de 
cultură şi gastronomie. Pornind de la 
complexitatea cererii, este necesar ca oferta 
turistică să se modifice permanent pentru a 
putea satisface nevoile turiştilor. Oferta 
turistică nu depinde numai de factori 
economici sau de nivelul de trai ci şi de 
accesibilitate şi de o serie de factori 
intangibili cum ar fi atmosfera locului şi 
calitatea vieţii. Pentru a atrage un numar 
din ce în ce mai mare de turişti este absolut 
necesară mobilizarea tuturor factorilor care 
concură la asigurarea unui sejur complet, 
plăcut şi atractiv. Se pun în mişcare şi în 
legătură domenii economice, sociale şi 
culturale de o complexitate din ce în ce mai 
ridicată.  
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Competitivitatea mediului rural în 
domeniul turistic este susţinută de 
infrastructură, şcoli, bănci, posibilităţi de a 
satisface gusturile atât de variate şi 
sofisticate ale turiştilor, siguranţa socială 
etc. 

Capacitatea de a atrage turişti în 
mediul rural depinde mult de oferta 
culturală şi recreativă în special pentru 
persoanele cu educaţie peste medie. Ceea 
ce conferă turismului, inclusiv în mediul 
rural, dimensiunea de industrie sunt factorii 
de atractivitate de genul: 
- resursele locale şi punctele de atracţie 

specifice mediului rural (mentalitate, 
cultură, istorie, evenimente speciale, 
posibilităţile de deconectare, 
infrastructura şi suprastructura, 
accesibilitatea la anumite obiective 
turistice, ospitalitatea localnicilor etc.); 

- managementul şi marketingul turistic 
(organizarea, administrarea, 
dezvoltarea resurselor umane, calitatea 
serviciilor, accesul la informaţii, 
siguranţa oferită în zonă). 

Într-un raport al OECD din anul 2005 
referitor la cultură şi dezvoltare locală, 
Xavier Greffe a menţionat o serie de criterii 
importante pentru a dezvolta o relaţie 
pozitivă între turism şi cultură, implicit 
între turism şi activităţile tradiţionale: 
- continuitatea activităţilor culturale; 
- gradul de coparticipare a populaţiei 

locale la activitatea turistică; 
- capacitatea de a produce prin 

activităţile locale bunurile şi serviciile 
solicitate de către turişti. 

Dezvoltarea unei industrii turistice în 
mediul rural românesc este posibilă 
datorită: 
- diversificării reliefului; 
- posibilităţii practicării unor activităţi 

turistice variate în toate regiunile rurale 
româneşti; 

- climei şi reliefului adecvat practicării 
turismului tot timpul anului; 

- potenţialului faunistic şi floristic bogat; 
- patrimoniu cultural, istoric şi 

arhitectural bogat. 

Industria turistică este legată, în 
primul rând, de mediu, şi mai mult decât 
alte industrii deoarece îl afectează în mod 
evident negativ pe termen lung chiar dacă 
pe termen scurt aportul este aparent unul 
pozitiv. Conservarea mediului este condiţia 
cea mai importantă pentru dezvoltarea 
turismului în spaţiul rural deoarece mediul 
oferă resursele de bază pentru activitatea şi 
industria turistică, iar acestea au impact 
ambivalent asupra mediului. Dezvoltarea 
durabilă a turismului depinde de 
dezvoltarea durabilă a altor domenii, iar 
dezvoltarea industrială aferentă ultimelor 
decenii se resimte la nivelul mediului 
înconjurător. 

În prezent, industria turismului se 
confruntă cu provocările crizei mondiale, 
cu dinamismul pieţei, cu schimbarea 
comportamentului consumatorilor şi cu 
schimbări tehnologice şi comunicaţionale 
la care este necesar să se adapteze. 

Industria turistică are o evoluţie 
ciclică. Accesul la informaţii permite luarea 
de decizii viitoare astfel încât sa se producă 
fidelizarea turiştilor, pentru ca aceştia să 
părăsească mediul rural cu dorinţa de a 
reveni.  

Industria turistică este intensivă în 
muncă şi se bazează pe aceasta ca avantaj 
competitiv, pe capacitatea de a promova 
produsul turistic şi de a oferi vizitatorilor 
servicii de calitate superioară de natură să 
capteze interesul acestora şi nu numai.  

Relaţia dintre turişti, personal şi 
antreprenori este parte integrantă a 
experienţei turistice. Turismul este 
considerat, în societatea actuală, mai mult o 
industrie decât un domeniu al activităţii 
economice care leagă consumatorii de 
anumite obiective turistice şi destinaţii. 
Turismul se şi impune ca o forţă pe piaţă şi 
se manifestă din ce în ce mai puternic 
datorită, în primul rând, dezvoltării 
infrastructurii de transport care leagă 
destinaţii şi facilitează mobilitatea. 
Societatea actuală aduce schimbări de 
structură astfel încât s-a ajuns în situaţia în 
care nicio altă ramură economică, cu 
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excepţia turismului, să nu fie corelată cu o 
varietate atât de mare de produse şi servicii. 
Asistăm la configurarea unei industrii 
turistice inclusiv în mediul rural românesc 
chiar dacă procesul necesită, fără îndoială, 
strategii pe termen lung. 

Dezvoltarea activităţilor turistice în 
mediul rural permite, fără îndoială, 
creşterea producţiei meşteşugăreşti şi a 
ofertei de bunuri tradiţionale care oferă 
informaţii despre cultura specifică locului. 
Activitatea meşteşugărească are loc, în 
general, manual însă, dezvoltarea 
tehnologică a introdus, inclusiv în mediul 
rural, modificarea metodelor de producţie a 
bunurilor tradiţionale. Dezvoltarea 
tehnologică are efecte bivalente: pozitive şi 
negative; permite îmbunătăţirea cantitativă 
a producţiei cu rezultate antagonice din 
punctul de vedere al calităţii care, în unele 
cazuri s-a îmbunătăţit, iar în altele s-a 
deteriorat, dar categoric deviază de la 
modul de realizare tradiţional. 

Prin producţia de masă se realizează 
bunuri identice sau aproape identice pe 
când prin cea manuală se obţin bunuri care 
par identice dar nu sunt deoarece fiecare 
are aspect, caracter şi valoare diferită, ceea 
ce conferă unicitate. De fapt, caracteristica 
cea mai importantă a produselor artizanale 
şi meşteşugăreşti este unicitatea. 
Producătorii din mediul rural oferă 
turiştilor atât bunuri identice, rezultat al 
activităţii mecanizate dar a căror valoare 
este relativ redusă, cât şi produse unice, 
rezultat al activităţii manuale, a căror 
valoare nu numai că este mai mare dar 
creşte în timp.  

Producţia locală, mecanizată sau 
manuală, în condiţiile dezvoltării activităţii 
turistice în zonele rurale, asigură 
suplimentarea veniturilor locuitorilor şi 
chiar locuri de muncă. Semnificaţiei 
culturale i se adaugă cea socială deoarece 
tradiţiile se transmit din generaţie în 
generaţie şi reflectă istoria locală, religia şi 
obiceiurile aşa cum s-au perpetuat ele în 
timp. De regulă, artizanii şi meşteşugarii 
autentici îşi desfac produsele la poarta casei 

lor, turiştii putând să aleagă souvenirul care 
li se pare cel mai interesant, pe care îl 
doresc amintire. 

În general, activităţile artizanale şi 
meşteşugăreşti din mediul rural sunt 
susţinute prin masuri de politică economică 
care susţin turismul românesc însă nu 
suficient pentru ca micii producători locali, 
păstrători ai tradiţiilor şi meşteşugurilor, să 
îşi valorifice eficient produsele. Faptul că 
localnicii unei anumite regiuni sunt 
păstrători ai tradiţiilor şi culturii locale face 
din producţia de atizanat o piaţă de nişă 
care este necesar să fie urmărită, dezvoltată 
şi valorificată. 

Noile tehnologii, care au pătruns 
inclusiv în mediul rural, vin să ajute la 
producerea unor imitaţii ieftine a 
produselor tradiţionale, fără identitate sau 
valoare, care nu pot concura cu produsele 
realizate cu metode de producţie 
tradiţionale, nici din punct de vedere al 
calităţii şi nici al aspectului. Metodele de 
producţie tehnologizate nu egalează 
măiestria meşteşugarilor tradiţionali de 
unde şi valoarea mai redusă a produselor 
obţinute prin tehnici moderne. 

Globalizarea şi implicit producţia de 
masă este un fenomen care, în 
complexitatea lui, a reprezentat şi continuă 
să reprezinte o ameninţare pentru producţia 
artizanală şi tradiţională, în planul 
identităţii şi diversităţii. În general, marea 
majoritate a turiştilor se orientează către 
mediul rural şi produse tradiţionale datorită 
valorii culturale unice şi semnificaţiei lor. 

Produsele tradiţionale sunt realizare 
de către meşteşugari individuali sau în 
cadrul unor afaceri de familie unde 
metodele de producţie sunt acelaşi de ani 
de zile, rudimentare comparativ cu cele 
actuale, aşa cum s-au moştenit ,,din tată în 
fiu”.  

Marele dezavantaj al produselor 
tradiţionale este cel al metodelor repetitive 
de producţie, relativ monotone, fără multe 
elemente de noutate dar nu fără creativitate, 
acesta regăsindu-se în modul în care este 
combinată simbolistica tradiţională a zonei 
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rurale. Tradiţionalismul presupune 
păstrarea aceloraşi simboluri, aceloraşi 
materii prime, materiale şi mijloace de 
producţie. 

Costurile, implicit preţurile, 
producţiei tradiţionale specifică mediului 
rural sunt destul de ridicate, dar justificate 
prin efortul considerabil depus pentru 
realizarea lor. Turiştii regăsesc, în 
suvenirurile pe care şi le procură din zona 
rurală pe care o vizitează, informaţii cu 
privire la identitatea oamenilor şi locului 
respectiv neatinse de evoluţia actuală, de 
globalizare, de nivelul actual de cunoaştere, 
de modernism şi de internaţionalizare. 

Există păreri conform cărora 
repetitivitatea, lipsa de creativitate şi de 
diversitate a aspectului, a formelor, lipsa de 
creativitate în conceperea de noi modele 
sau pentru a dezvolta produse, lipsa unui 
fundament artistic cum ar fi studiile de 
specialitate, neluarea în considerare a 
influenţelor din exterior, mai ales în 
domeniul tehnologic şi comercial, sunt 
limite evidente ale producţiei şi eficienţei ei 
în mediul rural românesc. Acestă aserţiune 
nu este şi cea corectă deoarece orice 
influenţă externă, în special de provenienţă 
culturală şi tehnologică total diferită, sau 
orice element de modernism denaturează 
puternic tradiţiile locale şi calitatea 
produselor tradiţionale. 

În mediul rural modernismul trebuie 
introdus în limite rezonabile pentru a nu 
afecta elementele culturale, meşteşugăreşti 
şi artizanale, absolut necesar a fi conservate 
deoarece numai acestea oferă identitate 
regiunii, ţării şi oamenilor. 

Un rol important îl au deciziile 
administraţiilor locale prin care activităţile 
turistice în mediul rural pot fi susţinute şi 
dezvoltate deoarece industria turistică 
aduce avantaje dar şi dezavantaje cum ar fi 
cel al creării de locuri de muncă care, pe 
lângă avantajul economic şi social evident, 
prezintă în numeroase cazuri dezavantajul 
faptului că aceste locuri de muncă sunt pe 
termen limitat, sezonier sau part-time, şi 
relativ slab remunerate. Un alt element ce 

derivă din industria turistică cu efecte 
ambivalente este cel al inserării, în mediul 
rural, de elemente moderniste cu scopul 
atragerii turiştilor care nu ţin neaparat la 
tradiţie şi a căror obiective nu se numără 
printre cele culturale sau religioase dar care 
reprezintă o componentă importantă a 
cererii ce trebuie satisfăcută. Astfel, 
introducerea de elemente moderne în 
ambientul rural este de natură de a 
convinge potenţialii turişti de a vizita 
ruralul românesc dar aduce şi modificări 
substanţiale acestuia. 

Trebuie să menţionăm că industria 
turistică are impact nu neaparat favorabil 
asupra producţiei artizanale şi 
meşteşugăreşti. Aceasta creşte ca urmare a 
intensificării cererii dar calitatea produselor 
posibil să se diminueze. 

Industria turistică degradează mediul 
ambiant în spaţiul rural şi produce inclusiv 
distrugerea resurselor, acesta fiind 
principalul motiv pentru care activităţile 
turistice în zonele rurale trebuie să îmbrace, 
înainte de toate, forma de ecoturism, iar 
conservarea mediului şi a resurselor să fie 
unul din obiectivele prioritare ale 
antreprenorilor şi vizitatorilor. Turismul 
trebuie să susţină dezvoltarea fără a 
determina distrugerea mediului şi 
resurselor, adică fără a afecta posibilităţile 
generaţiilor viitoare de dezvoltare. 

Cele mai mari avantaje din derularea 
activităţilor turistice îl au zonele 
defavorizate dacă strategiile de dezvoltare 
turistică sunt compatibile cu obiectivele de 
dezvoltare locală şi de conservare a 
mediului, culturii şi tradiţiilor. Chiar dacă 
oferă locuri de muncă sezoniere sau part-
time, la un nivel salarial modest, activitatea 
turistică devine o oportunitate pentru ca 
populaţia locală să beneficieze de venituri 
suplimentare şi chiar să urmeze cursuri de 
perfecţionare sau/şi recalificare care 
contribuie la dezvoltarea lor personală. În 
mediul rural, locurile de muncă part-time şi 
sezoniere par să se justifice mai bine 
comparativ cu mediul urban deoarece 
populaţia este angrenată de regulă în 
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activităţi agricole personale pe care le 
desfăşoară în folos propriu şi al familiei şi 
care nu permit desfăşurarea unei munci cu 
program complet şi ore suplimentare.  

Industria turistică, în mediul rural, are 
impact economic şi social puternic. 
Locuitorii se văd puşi în faţa unor 
oportunităţi de afaceri prin care îşi pot 
valorifica talentele artistice şi vinde 
produsele turiştilor care vizitează spaţiul 
rural. 

Cu toate că începem să vorbim din ce 
în ce mai mult despre o industrie turistică 
înclusiv în mediul rural, activităţile 
desfăşurate nu trebuie să devină exagerat 
de comerciale pentru a nu afecta elementul 
tradiţional dominant care este şi principalul 
factor de atractivitate al spaţiului rural. 
Totuşi, activităţile de turism în mediul rural 
presupun investiţii pe termen mediu şi lung 
consistente, consum de energie, timp şi 
bani, în timp ce turiştii sunt dispuşi, în 
căutarea confortului, să cheltuie sume 
consistente şi să petreacă concedii departe 
de oraş, în locuri liniştite unde să se simtă 
bine şi eventual să se şi reîntoarcă. 

Producţia locală, este parte 
componentă a economiei culturale care are 
două mari componente [Markusen Ann et. 
al, 2008, p. 9]: 
- ramurile industriale – culturale; 
- ocupaţiile culturale. 

Ramurile industriale locale sunt în 
general instituţii care au drept scop 
obţinerea de profit dar şi instituţii non-
profit, în marea lor majoritate, publice, care 
produc bunuri şi servicii culturale, destinate 
turiştilor, care definesc, prin formă, 
utilizare şi simbolistică, cultura specifică 
regiunii.  

Sursele de inspiraţie pentru 
producătorii locali sunt multiple şi, cu toate 
acestea, se detaşează religia, arta şi 
obiceiurile specifice zonei. 

Industriile locale au impact puternic 
asupra creşterii şi dezvoltării economico-
sociale în ţările în curs de dezvoltare ca 
urmare a contribuţiei economice directe şi a 
efectului de multiplicare asupra altor 
sectoare, prin generarea unor noi 
oportunităţi de afaceri şi prin creşterea 
producţiei şi calităţii produselor. 

 
Figura nr. 1 

 

 
Sursa: ***, 2009, Creative Economy: A Dynamic Sector in World Trade, in International 

Trade Forum, UNCTAD, Issue 3 
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Nu numai turismul are efecte asupra 
producţiei şi industriilor din mediul local. 
Reciproca este şi ea valabilă. Dezvoltarea 
unei producţii locale duce la inserţia de 
tehnologie în mediul rural, la creşterea 
pieţelor şi consumului de produse specifice 
şi la consolidarea legăturilor cu industria 
turistică. 

Efectul de multiplicare al industriilor 
locale se datorează implicaţiilor: 
- economice (prin dezvoltarea 

comerţului, agriculturii, 
meşteşugurilor); 

- sociale (vizibile pe piaţa muncii); 
- culturale (promovarea diversităţii 

culturale, promovarea culturii locale, 
absolut importante în plin proces de 
globalizare care impune agresiv 
uniformizarea, inclusiv culturală, 
dăunătoare specificului cultural 
local); 

- asupra mediului (acestea sunt 
ambivalente, cu tendinţă, din 
nefericire, negativă). 
Producţia şi implicit industriile locale 

pot fi susţinute prin: 
- investiţii în activităţile desfăşurate de 

localnici; 
- facilitaţi acordate micilor afaceri de 

tip familial; 
- respectarea legislaţiei cu privire la 

drepturile de autor pentru a proteja şi 
susţine activităţile meşteşugăreşti şi 
artizanale; 

- eforturi pentru conservarea moştenirii 
culturale tangibile şi intangibile; 

- eforturi pentru promovarea şi 
desfacerea produselor locale în 
mediul urban şi chiar în alte state; 

- promovarea activităţii turistice; 
- dezvoltarea activităţilor educaţionale, 

de trening şi calificărilor etc. 
Producţia locală reprezintă miezul 

activităţilor creative definite de către 
UNCTAD ca fiind cicluri de creaţie, 
producţie şi distribuţie a bunurilor şi 
serviciilor care necesită creativitate şi care 
sunt protejate prin drepturi de proprietate 
intelectuală, activităţi bazate pe cunoaştere, 

axate dar nu limitate la arte, capabile să 
genereze venituri ca urmare a 
comercializării şi din drepturi de 
proprietate şi de autor, generatoare atât de 
produse tangibile cât şi intangibile cum ar 
fi procesele intelectuale sau artistice cu 
conţinut creativ şi valoare economică [***, 
2009, UNCTAD, p. 51].  

 
Concluzii: 

Producţia locală de tip tradiţional este 
inima şi sufletul unei culturi, iar modul în 
care este exprimată poate aduce avantaje 
economice şi sociale substanţiale, tangibile 
şi intangibile. Industriile locale îşi au 
originea în procesul creativ autohton, în 
talentul şi calităţile meşteşugarilor şi 
artizanilor. Industria locală şi activitatea 
agricolă sunt baza creşterii economice şi 
sociale în mediul rural.  

Arta populară românească se remarcă 
prin originalitate şi frumuseţe, reflectând 
specificul naţional şi valorificând 
elementele tradiţionale autentice specifice 
fiecărei regiuni în parte. 

Marea majoritate a populaţiei din 
spaţiul rural românesc depinde de 
agricultură, meşteşuguri şi artizanat, adică 
de producţia locală, în ciuda marilor 
progrese economice şi tehnologice aferente 
ultimelor decenii, ceea ce nu este neaparat 
un lucru rău atâta timp cât contribuie la 
conservarea tradiţiilor şi specificului local 
şi naţional deoarece acestea se păstrează, 
din nefericire, aproape exclusiv în mediul 
rural. 

Conservarea tradiţiilor şi specificului 
local şi naţional nu reprezintă singurul 
avantaj al producţiei locale şi industriei 
turistice, acesteia adăugându-se avantajele 
economico-sociale induse prin efectul de 
multiplicare. 
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Abstract 
The present study aims, o none hand, to highlight the crisis situation in where the providers of water 

services are, and, on other hand, to offer some relevant situations to overcome this period of time. 
 
 

Metodă şi metodologie 
Cercetarea de faţă se bazează pe prelucrări ale unor indicatori statistici prin modele 

matematice fuzzy, dar şi pe experinţa teoretică şi mai ales practică a autorilor. 
 
 

Introducere 
Rezultat al unor comportamente antieconomice de mare cuprindere sau al unor aşa-zise 

jocuri geo-politice (cel mai adesea cu o previzibilă finalitate cvasiapocaliptică), criza 
economică şi financiară nu are decât un singur antidot eficace: capacitatea factorilor 
decizionali de a o prevedea şi acţiona în consecinţă. Orice altă acţiune ţine de zona 
perimatelor metode de a căuta soluţii la problemele create de alte soluţii. 

Considerăm cu suntem în prezenţa unui operator de servicii de alimentare cu apă din 
zona litoralului românesc. Capacitatea de prevedere (abordată ca funcţie managerială 
determinantă în 2009-2010) dublată de o prudenţialitate peste medie reprezintă ingredientele 
de bază ale definirii, implementării şi monitorizării unei strategii anticriză menită a asigura 
supravieţuirea sistemului în condiţii de mediu economico-financiar intenţionat definit ca mult 
mai coroziv decât ar fi putut realitatea să ofere în orice moment. 

Faţă de perioadele definite de orizontul anilor 2008-2010, pentru perioada următoarelor 
6-18 luni (2011) evenimentele cele mai probabile în plan economico-financiar, organizatoric, 
politic şi social se estimează a fi: 

a. adâncirea conflictelor sociale în paralel cu adâncirea la cote greu de imaginat a 
crizei de sistem, pe toate palierele şi pe toate direcţiile, dacă nu se iau măsuri 
urgente de politică economică menite a recupera parţial dar rapid rămânerile în 
urmă şi chiar de a bloca sufocarea activităţilor economice fie ele de mare, medie 
sau mică anvergură; 

b. degradarea rapidă a stabilităţii politice (şi asa precare), proces care va favoriza 
economia speculativă şi extinderea zonei economiei nesupuse fiscalizării; 
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c. reducerea şi în perspectiva următoarelor 6-18 luni a puterii de cumpărare a 
populaţiei în paralel cu creşterea simultană a şomajului şi inflaţiei (deşi, cel puţin în 
teorie, cele două au în general tendinţe de evoluţie opuse). 

Din punctul de vedere al sistemului definit de un operator regional de servicii de 
alimentare cu apă (suntem în prezenţa unui sistem mare, complex) următoarele 6-18 luni vor 
cunoaşte o serie de acţiuni şi activităţi de mare cuprindere, risc şi profunzime dintre care se 
pot menţiona: 

a. consolidarea organizatorică, tehnică şi comercială în arealele administrative intrate 
recent în zona de serviciu a operatorului pe parcursul anului 2010; 

b. extinderea şi creşterea calitativă a structurilor organizatorice interne dedicate 
implementării proiectelor de investiţii cu finanţare europeană; 

c. consolidarea organizatorică, informaţională, tehnico-productivă, comercială şi 
financiară a "nucleului" organizatoric şi decizional, printre altele prin reducerea 
numărului factorilor şi structurilor decizionale în paralel cu creşterea şi dezvoltarea 
factorilor şi structurilor de analiză, a structurilor efectorii (tehnico-productive) şi 
informaţionale. 

Altfel spus, extinderea operatorului trebuie abordată din punct de vedere managerial ca 
o construcţie piramidală în care extinderea bazei impune reducerea numărului nivelelor şi 
factorilor decizionali dar şi creşterea şi dezvoltarea (mai ales calitativă) a componentelor de 
analiză, previziune şi a structurilor efectorii (producţie, comercial, tehnic, investiţii). 

Fără o astfel de abordare construcţia va suferi de "gigantism economic" - înaltă, poate 
chiar strălucitoare, dar la primul "vânt" se poate prăbuşi cu o probabilitate foarte mare - a se 
vedea "construcţia" economică din perioada 2005-2008: a crescut foarte accelerat, a 
"strălucit" puţin şi s-a prăbuşit în câteva săptămâni. 

Nu în ultimul rând planurile anticriză pentru 2011-2012 trebuie să se centreze pe două 
direcţii care vor avea un impact major asupra sistemului în 2012 şi anume: 

a. anul 2012 este în întregime un an electoral; 
b. este anul în care încep rambursările către FMI (minim 5 miliarde €/an), cu impact 

major asupra economiei româneşti, asupra populaţiei şi implicit asupra cursului 
leu/€. 

Prin urmare, chiar dacă 2011 nu ar fi an de criză majoră, 2012 cu siguranţă va fi (chiar 
mai mare decât în 2010 şi 2011). 

Se pot aşadar defini, preventiv, câteva ţinte strategice către care să se ajungă la finalul 
anului 2012 pornind însă de la începutul anului 2011: 

a. întărirea financiar-economică şi comercială pe întreaga durată a anului 2011; 
b. reducerea şi simplificarea schemelor decizionale şi dezvoltarea calitativă a 

structurilor efectorii, informaţionale şi de analize complexe; 
c. aplicarea politicilor şi strategiilor financiare şi comerciale care să asigure fluxurile 

financiare strict necesare pentru cel puţin două trimestre din 2012 încă din cursul 
anului 2011 (evident, pe lângă cele necesare în 2011). 

 
Definirea obiectivelor şi factorilor 
principali caracteristici activităţii 
operatorului în anul 2011 

Există din start o serie de premise 
care conduc la o abordare diferită a 
planului anticriză pentru primul semestru 
al anului 2011 comparativ cu cele realizate 
şi implementate în 2010. 

a. Astfel, având în vedere 
intervenţia şi acordurile cu FMI, 

cursul leu/€ s-ar putea încadra în 
aceleaşi limite, fără a trece de 4,5 
lei/€ decât cu o probabilitate 
foarte mică (ipoteza a fost luată 
însă în calcul în 2010 din motive 
de prudenţialitate) ceea ce nu 
înseamnă însă că inflaţia nu va 
eroda permanent şi consistent 
puterea monedei naţionale (mai 
ales pe fondul deprecierii 
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raportului $/€ în favoarea 
dolarului).  În acest sens se pune 
serios problema privind procesul 
de tezaurizare, de constituire de 
rezerve financiare în sensul 
creşterii ponderii fondurilor de 
rezervă în dolari relativ la cele în 
euro. 

b. O atenţie deosebită, nediferenţială 
în raport cu tipul consumatorilor 
(utilizatorilor) trebuie acordată 
relaţiei producţie facturată - 
producţie încasată - evoluţia 
creanţe. 

c. Mediul rural va reprezenta o 
presiune permanentă şi tot mai 
puternică pe costurile de 
exploatare în contextul în care se 
estimează o reducere a încasărilor 
în acest tip de contur 
administrativ. 

d. Este însă posibilă creşterea cererii 
de apă în zonele agricole 
organizate în ferme medii şi mari. 

e. Baza energetică (fie energie 
electrică, fie combustibili) va crea 
dificultăţi majore atât prin 
dinamica raportului $/€ cât şi prin 
variaţii mari de preţ (de regulă în 
sensul scumpirii). 

1. Având în vedere mediul de criză 
economico-financiar, politic şi social ce va 
însoţi anul 2011, echipa managerială şi-a 
propus realizarea următoarelor obiective 
strategice principale: 

a. Finalizarea primei etape de 
extindere organizatorică, juridică 
şi comercială în planul pieţei 
interne, respectiv externe. 

b. Definirea exactă, fără dubii şi 
posibilităţi de interpretare juridică 
a rolului şi locului 
managementului de top al 
operatorului în posibilele viitoare 
asocieri cu alţi operatori interni 
şi/sau externi. 

c. Consolidarea temeinică a 
structurilor organizatorice 
centrale şi teritoriale în paralel cu 
consolidarea financiară, avându-
se în vedere contextul social şi 

politic al orizontului de timp 
definit de perioada 2011-2012 
precum şi de noile obligaţii 
rezultate din implementarea 
programelor cu finanţare externă 
asumate şi semnate la sfârşitul 
anului 2010. 

d. Redefinirea, reproiectarea şi 
actualizarea elementelor de bază 
privind organizarea fluxurilor 
informaţionale, creşterea 
calitativă şi formarea unui nucleu 
profesional stabil la nivelul 
structurilor administrative ale 
regiei, actualizarea şi refacerea 
master-planului cel târziu până în 
semestrul I, 2012 precum şi 
controlul ferm şi rapid al 
procedurilor şi modului de luare a 
deciziilor. 

e. Aplicarea unor programe de 
pregătire profesională pe termen 
mediu şi lung în special la nivelul 
personalului cu studii superioare 
de până în 35 de ani, programe a 
căror conţinut să fie strict corelat 
cu necesităţile curente şi de 
perspectivă ale regiei. 

 
2. Indicatorii şi parametrii necesari 

definirii planului anticriză sunt următorii: 
a. Volumul fizic facturat de servicii 

şi variaţia acestora [mii mc/per]. 
b. Variaţia (relativă şi în valori 

absolute) creanţelor la nivelul: 
- populaţiei; 
- agenţilor economici şi 
instituţiilor publice. 

c. Dinamica valorică şi unitară a 
cheltuielilor cu energia. 

d. Dinamica valorică globală 
precum şi a preţurilor unitare la 
nivelul bazei materiale de materii 
prime. 

e. Dinamica generală a eficienţei 
economice ca rezultat de 
compoziţie în principal a 
factorilor menţionaţi mai sus. 

În mod clar, indicatorii menţionaţi 
definesc explicit riscurile generate de criză 
pentru următoarele valori (definite 
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exhaustiv, în baza aprecierii generale 
privind dinamica principalilor indicatori în 
perioadele precedente): 

a. Reducerea volumului fizic de 
servicii facturate: 

a.1. la nivelul populaţiei: 5-
25% ; 
a.2. la nivelul agenţilor 
economici: 5-15%. 

b. Creşterea creanţelor pentru 
serviciile de alimentare cu apă şi 
de canalizare: 

b.1. la nivelul populaţiei: 
10-30% ; 

b.2. la nivelul agenţilor 
economici: 15-35%. 

c. Scumpirea bazei energetice: 5-
15%. 

d. Scumpirea bazei de materii 
prime: 5-15%. 

În baza acestor cuantificări specifice 
fiecărui indicator pentru estimarea 
nivelelor posibile pe care le pot avea, într-o 
evaluare raţională, pe termen scurt şi în 
condiţiile de criză aşteptate în primul 
semestru al anului 2011 se pot obţine 
următoarele date, nivele şi valori 
orientative: 

 
Tabel nr.1 (%) 

 
NIVEL DE ALERTĂ 

2 1 0 Nr. 
Crt. Specificaţie 

Valori orientative 
ale indicatorilor 

Valori estimate 
ale intervalelor de 

variaţie 

Valori estimate 
ale intervalelor de 

variaţie 
populaţie 5 - 10 10 - 15 15 - 25 

1. 
Reducerea 

producţiei fizice 
facturate de servicii agenţi economici 0 - 5 5 - 10 10 - 15 

populaţie 10 - 15 15 - 20 20 - 30 2. Creşterea creanţelor 
agenţi economici 15 - 20 20 - 25 > 25 

3. Scumpirea bazei energetice < 5 5 - 15 > 15 
4. Scumpirea bazei de materii prime < 5 5 - 15 > 15 
5. Reducerea eficienţei economice    

 

În mod firesc, reducerea eficienţei 
economice are două caracteristici prezente 
simultan: 

a. reprezintă un rezultat de 
compoziţie al acţiunii separate 
sau simultane a factorilor de 
influenţă specificaţi mai sus; 

b. reducerea eficienţei economice 
poate fi un rezultat de 
compoziţie foarte probabil doar 
în lipsa oricărei măsuri de 
corecţie şi/sau de intervenţie din 
partea structurilor şi factorilor de 
decizie. 

 
Elemente şi aspecte de bază privind 
simularea comportamentului sistemului 
în condiţii de criză 

Nu este nici locul nici interesul 
factorilor de decizie de a prezenta 

metodologia de simulare aplicată în baza 
datelor din anexe şi a ipotezelor sintetizate 
în tabel nr.1. 

De asemenea, prezentarea zecilor de 
situaţii şi rezultate nu ar face decât să 
sporească o stare de confuzie şi 
incertitudine şi nici pe departe să fie un 
"instrument de navigaţie" în ceaţa creată de 
o criză apărută de nicăieri şi care nu vrea 
să plece, ba mai mult, va staţiona pe 
termen mediu şi lung în acest areal 
geografic al U.E. 

1. Dacă într-o primă instanţă am 
considera că suntem în situaţia dată de 
nivelul 1 de alertă (oarecum, un nivel 
mediu) şi s-ar considera că manifestarea 
crizei se rezumă doar la scăderea 
producţiei fizice de servicii facturate (cu 
7% - o "medie" între reducerile de 5 până 
la 10% considerate pentru nivelul 2 de 
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alertă), atunci s-ar pune întrebarea: care ar 
fi principalele influenţe negative pe care 
le-ar avea o astfel de scădere a producţiei, 
asupra căror indicatori ar acţiona şi cam la 
ce valori estimate ? 

Datele din tabelul următor pun în 
evidenţă o serie de aspecte comparative 
(anul 2010 relativ la estimările pentru 
2011) la nivel de estimare medie (după 
cum s-a specificat mai sus):

 
Tabel nr.2 

 
2010 2011 Indicator U.M. 

I II III IV I II III IV 
Producţie fizică facturată mii mc 17799 19847 23044 16807 16553 18458 21431 15631 
Venituri din exploatare mii lei 40055 46567 58061 43116 34823 40470 50497 37497 
Cheltuieli de exploatare mii lei 40178 43167 43275 44551 37365 40145 40245 41434 
Chelt./1000 lei venituri lei/1000 lei 984 903 733 1022 1093 946 767 1073 

 

Consecinţele imediate ar putea fi 
următoarele: 

- reducerea producţiei fizice cu cca 
5,5 mil mc/an; 

- reducerea veniturilor din 
exploatare cu peste 24 mil. lei; 

- creşterea cheltuielilor la 1000 lei 
venituri din exploatare cu peste 
60 lei (în 2011 faţă de 2010). 

2. Dacă am considera acum că 
singura formă de manifestare a crizei ar fi 
reducerea producţiei facturate de servicii la 
nivelul agenţilor economici şi populaţiei şi 
în plus: 
- reducerea în primul trimestru a 

producţiei facturate ar fi de 10% (pe 

total trimestru) corespunzător nivelului 
de alertă 2; 

- pentru trimestrele II şi III, reducerea ar 
fi de 25% faţă de aceleaşi perioade din 
2010 (maximum admis pentru nivelul 
de alertă grad zero); 

- pentru trimestrul IV reducerea ar fi de 
12% faţă de aceeaşi perioadă a anului 
2010, atunci s-ar obţine următoarele 
estimări (în condiţiile în care populaţia 
deţine o pondere egală cu agenţii 
economici respectiv 50% şi a unui tarif 
mediu constant pe întreaga perioadă, 
tarif egal cu 2,5 lei/mc atât la apă cât şi 
la canalizare): 

 
Tabel nr.3 (mii mc) 

 
Trimestrul Nr.Crt. Anul 

I II III IV 
Total Diferenţe (1 - 

2) 
1. 2010 17799 19847 23044 16807 77497 - 
2. 2011 16021 14885 17283 14790 62979 14518 

 
Reducerea producţiei fizice facturate 

la nivelul întregului an ar fi de cca 20% 
(2011/2010). Prin urmare ipotezele privind 
dinamicile definite mai sus nu sunt 
nerealizabile ci pot fi considerate ca fiind 
comprimate în timp (crizele "servesc" 
astfel de exemple, când fenomenele trec 

din "domeniul timpului" în cel al 
"frecvenţei"). 

Din punct de vedere valoric, 
producţia facturată se estimează a fi, în 
2011, relativ la scenariul definit, 
următoarea: 
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Tabel nr.4 (mii lei) 
 

Trimestrul Nr.Crt. Anul 
I II III IV 

Total Diferenţe 
(1 - 2) 

1. 2010 40055 46567 58061 43116 187799 - 
2. 2011 40053 37213 43208 36975 157449 30350 

 
 
La un tarif constant pe durata 

întregului an 2011 (şi mai mare decât 
tariful mediu realizat în 2010), valoarea 
producţiei facturate se estimează a fi, în 
condiţiile definite de scenariu, cu 16-17% 
mai mică decât cea din 2010. De reţinut 
pentru acest scenariu că cea mai mare 
reducere de producţie fizică s-a aplicat 
perioadelor care se suprapun integral 
sezonului turistic; de asemenea, reducerea 
s-a aplicat producţiei fizice facturate la 
nivelul întregului sistem şi nu doar 
facturatului din zona litorală care 
reprezintă 60-65% din producţia fizică 
facturată totală. În concluzie, 
managementul de top are suficiente 
rezerve pentru a face faţă unei reduceri 

drastice a producţiei fizice în sezonul 
estival. 

 
3. Considerând drept date de plecare 

cele calculate/estimate în paragraful 2. şi 
considerând acum că acţionăm în condiţiile 
creşterii creanţelor la un nivel mediu anual 
de 10% atunci se vor înregistra, de 
principiu, următoarele efecte: 

- reducerea veniturilor efectiv 
încasate; 

- apare tot mai pregnant riscul 
imposibilităţii susţinerii 
cheltuielilor de exploatare. 

Mai concret, să reluăm estimările din 
ultimul tabel al paragrafului 3.2: 

Tabel nr.5 
 

Trimestrul Nr. 
Crt. Specificaţie Anul

I II III IV 
Diferenţe 
±(medie) 

0 1 2 3 4 5 6 7 
2010 40055 46567 58061 43116 - 1. Valoare producţie facturată (A) 
2011 40053 37213 43208 36975 - 
2010 40055 46567 58061 43116 157449 2. Valoare producţie încasată (B) 
2011 36048 33491 38887 33277 141704 
2010 0 0 0 0 - 3. Diferenţa:(B) - (A) 
2011 - 4005 - 3722 - 4321 - 3698 - 
2010 1003 927 745 1033 911 4. Chelt. exploatare la 1000 lei 

venituri facturate 2011 1073 992 797 1105 975 
2010 40178 43167 43275 44551 - 5. Cheltuieli totale 

de exploatare 2011 37365 40145 40245 41434 - 
2010 - - - - - 6. Diferenţa (5) - (2) 
2011 + 1317 + 6654 + 1358 + 8157 - 

 

Analiza datelor estimate din tabelul 
de mai sus pune în evidenţă o serie de 
aspecte importante: 

a. În primul rând, se observă că 
trimestrial, valoarea producţiei 
facturate neîncasate poate oscila 
între 850.000 şi 1.000.000 € / 
trim. (ceea ce nu este de neglijat 
şi cu atât mai puţin de dorit). 

b. Transpuse în planul costurilor de 
exploatare, producţia neîncasată 
poate crea mari neajunsuri în 
planul acoperirii acestor 
cheltuieli cu până la 2 mil. 
€/trimestru (fapt ce poate avea 
consecinţe deosebit de grave nu 
atât prin dimensiunea valorică 
cât prin faptul că, fiind un sistem 
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mare, inerţia comportamentală 
este o proprietate intrinsecă a 
sistemului care odată intrat în 
zona pierderilor va fi foarte 
costisitor şi dificil de scos din 
acea zonă). 

 
4. Scumpirea bazei energetice 

reprezintă o altă coordonată care trebuie 
avută în vedere în actualul context 
economic şi social-politic extern şi intern. 
Deşi hidrocarburile reprezintă principala 
ţintă a scumpirilor este de aşteptat ca 
printr-un fel de "inducţie speculativă" să 
crească preţurile şi la energia electrică, 
energie care poate reprezenta şi 25% din 
cheltuielile de exploatare ale sistemului. 

În medie, cheltuielile cu energia 
electrică sunt "cantonate" în intervalul 
[175, 180] cheltuieli la 1000 lei venituri. O 
reducere dramatic dar previzibilă a 
producţiei facturate dublată de o scumpire 
inexorabilă a preţurilor la energia electric 
(cu cca 20% până la începutul anului 2013 
- respectiv primul trimestru al anului) ar 
"transla" intervalul de mai sus în zona 
[210, 216] lei cheltuieli cu energia / 1000 
lei venituri din exploatare. Facem însă 
ipoteza că până la sfârşitul anului 2011, 
intervalul va fi [190, 200] lei / 1000 lei 
venituri. Luând în calcul aceste coordonate 
probabile se pot obţine următoarele 
rezultate estimative prin tehnici simple de 
simulare: 

a. Într-o primă instanţă se fac 
notaţiile: 
 I0 = [175, 180] 
 I1 = [210, 216] 
 I2 = [190, 200] 
notaţii pentru care intervalel au fost 
definite mai sus. 

c. Dacă nu ar interveni nici o 
scumpire în anul 2011, atunci cheltuielile 
cu energia electrică ar fi, pentru întreg 
sistemul, conform datelor de mai jos: 

[CEE0] ≈ I0 · VPF (2011) = [175, 180] · 
[40053,  37213, 43208, 36975] = 

     = [(7009, 7209) + (6512, 
6698) + (7561, 7777) + (6470, 6655)] 

Rezultă că în această variantă 
cheltuielile totale estimate cu energia 
electrică ar fi în intervalul: 

[CEE0] ≈ [27552, 28339] [mii lei] 
d. Similar, pentru I2 vom avea: 

 [CEE2] ≈ I2 · VPF (2011) = [190, 200] · 
[40053,  37213, 43208, 36975] = 

     = [(7610, 8011) + (7070, 
7443) + (8210, 8642) + (7025, 7395)] 

Altfel spus, cheltuielile totale cu 
energia electrică se vor situa în intervalul: 

[CEE2] ≈ [29915, 31491] [mii lei] 
e. Rezultă un nivel suplimentar 

estimat al cheltuielilor cu energia 
electrică egal cu: 

[CEE2] - [CEE0] = [2363, 3152] [mii lei] 
Cu alte cuvinte, în condiţiile date ale 

producţiei fizice facturate conform 
paragrafului 3.3, cheltuielile totale anuale 
cu energia ar putea fi mai mari cu 2,4 până 
la 3,2 mil. lei. 

f. La nivel de trimestru, eforturile 
financiare suplimentare estimate 
se pot ridica la: 

I2 · VPF(2011) - I0 · VPF(2011) = [(601, 
802); (558, 745); (641, 865); (555, 740)] 

Cu alte cuvinte, eforturile financiare 
trimestriale suplimentare se estimează a fi 
cuprinse între 555 respectiv 865 mii lei / 
trim. (100 până la 200 mii € suplimentar pe 
trimestru). 

 
5. În mod logic ar trebui estimate şi 

consecinţele scumpirii bazei de materii 
prime şi materiale, dacă nu ar trebui să 
luăm în calcul două aspecte importante: 

a. ponderea lor în nivelul total al 
cheltuielilor de exploatare este în 
general sub 8% iar în condiţii de 
criză este puţin probabil ca 
furnizorii să treacă la o ofensivă 
generală privind creşterea abruptă 
şi în cascadp a preţurilor; 

b. sinergia şi autoreglajul reprezintă 
două din proprietăţile şi atuurile 
fundamentale ale sistemelor mari 
comparativ cu sistemele mici (sau 
chiar medii). 
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Prin urmare există şi consecinţe sau 
manifestări negative ale mediului 
economico-social care, printr-un 
management competent şi foarte 
responsabil, să poată fi "absorbite" de 
sistem (orice marinar ştie, de exemplu, că 
la atacul unui tsunami, nici un vapor 
paralel cu valul nu va evita scufundarea; 
dacă va avea însă un căpitan care va cere 
din timp să pună vasul perpendicular pe 
val, mare parte din şoc va fi amortizat iar 
şansele de supravieţuire cresc exponenţial). 
Mărimea vasului reprezintă o condiţie 

necesară, iar calităţile căpitanului o 
condiţie suficientă - una fără alta însă... 
Sinteză şi concluzii 

Având la bază analiza unor serii 
lungi de date, spiritul previzional precum 
şi experienţa pozitivă a traversării cu 
succes a primului an de criză severă 
(respectiv 2010), noul plan anticriză, cu o 
implicare efectivă a managementului 
firmei (fie el de top sau de nivel mediu - 
din punctul de vedere al structurii 
organizatorice) trebuie să repete această 
experienţă (rarisimă în planul economiei 
naţionale). 

Tabel nr. 6 
 

Trimestrul Nr. 
Crt. Specificaţie 

I II III IV 
Total An

1. Producţia fizică facturată TOTALĂ [mii mc]  16021 14885 17283 14790 62979 
2. Producţia facturată în expresie valorică [mii lei] 40053 37213 43208 36975 157449 
3. Valoare totală producţie încasată [mii lei] 36048 33491 38887 33277 141704 
4. Cheltuieli totale de exploatare [mii lei] 37365 40145 40245 41434 159189 
5. Nivel estimativ al creanţelor [mii lei] (3)-(2) - 4005 - 3722 - 4321 - 3698 - 
6. Cheltuieli de exploatare neacoperite [mii lei] (3)-(4) - 1317 - 6654 - 1358 - 8157 - 

 
Conform regulei instituite la nivelul 

sistemului, regulă devenită principiu şi 
conform căreia singura modalitate de a 
învinge criza este să o prevezi, echipa 
managerială a societăţii a definit 
următoarele evenimente ce pot avea impact 
negativ asupra sistemului şi în raport cu 
care se impune o prudenţialitate maximă: 

a. reducerea producţiei fizice pe tot 
parcursul anului 2011; 

b. creşterea creanţelor (mai ales la 
nivelul populaţiei); 

c. scumpirea bazei energetice 
(proces ce se estimează a nu se 
opri până la sfârşitul semestrului 
I, 2013); 

d. scumpirea bazei de materii prime; 
e. riscul diminuării eficienţei 

economice ale operatorului după 

începerea procesului de extindere 
urmare, pe de o parte, a necesităţii 
consolidării noilor structuri 
organizatorice, modernizării şi 
operaţionalizării în condţii 
compatibile cu statutul şi 
mărimea sistemului şi pe de altă 
parte, urmare a stării economico-
sociale a noilor contururi 
administrative intrate în aria de 
deservire a celui mai mare 
operator regional din România. 

Recapitulând, efectele estimate în 
plan economico-financiar ca urmare a 
acţiunii factorilor / evenimentelor şi 
proceselor definite mai sus, se pot prezenta 
conform datelor din tabelul următor 
(relativ la estimările pentru anul 2011, 
structurate pe trimestre): 
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Abstract 
After a short appreciation of some authors from antiquity regarding the medicinal plants there are 

displayed a lot of lists comprising medicinal plants. They fall into twelve groups of illnesses where they can 
help, being a therapeutic remedies from plants. 

The author insists upon the plants that are going to be cultivated, in their producing as well as in 
applying them in the human medicine. 

The main idea is about the agrarian tourism and the different practical aspects regarding the garden 
with medicinal plants in specialized farms and in agrarian touristy inns. The idea may be applied as well in 
schools, high schools and faculties.  

 
Keywords: The Garden of Medicinal Plants, Education 
 
 

Metodă şi metodologie 
Pentru alcătuirea grădinii de plante medicinale primul act practic contă în 

delimitarea perimetrului în funcţie de terenul disponibil, fie în curtea şcolii, fie pe un alt 
teren. Suprafaţa poate fi cuprinsă între 20m2-50m2. Se stabilesc compartimentele sub 
formă de straturi, în funcţie de numărul speciilor ce urmează a fi cultivate şi evident 
alegerea solului în funcţie de relief şi datele climatice.  

Se va avea în vedere de la început destinaţia plantelor cultivate şi care sunt 
afecţiunile cărora li se adresează. Nu se recomandă un număr mare de specii, rezumându-
se la câteva cu acţiuni convergente. Pentru început formele de administrare al 
preparatelor pot fi cele din medicina tradiţională: infuzie, decoctul, extractul, 
cataplasmele. În funcţie de evoluţia grădinii, cu timpul, se pot diversifica preparate 
farmacologice, în care caz ferma necesită dotări speciale.  

În pensiunile agro-turistice procedeul va fi asemănător cu menţiunea că suprafaţa 
aleasă poate să crească până la 100 m2.  

Documentaţia privind cultura plantelor medicinale cade în sarcina învăţătorului, 
profesorului de ştiinţe naturale sau asistentului de la catedra de specialitate. În fermele de 
specialitate şi în pensiunile agro-turistice cu suprafeţe mai mari de cultură este necesară 
specializarea fermierului sau instruirea unui salariat. 

În alegerea speciilor de cultivat orientarea va fi spre acelea la care cererile sunt mai 
mari ca de exemplu: menta, muşeţelul, cătina, busuiocul.  
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Pentru acumularea de informaţii binevenit ar fi un CD cu date complete privind atât 
demararea acţiunii, cât şi evoluţia ei  în timp.  

 
 

Introducere  
Plinius cel Bătrân în enciclopedia cunoştinţelor din Antichitate “Naturalis Historia” 

îşi începe excursul la una din cele opt cărţi ce se referă la plantele medicinale cu 
următoarele cuvinte:  “ Vom începe acum. să prezentăm cea mai de seamă operă a naturii 
…”. Autorul latin subliniază apăsat marele rol jucat de plante în existenţa omenirii 
(Plinius, 2002, 2003) . Aprecierile celor din Antichitate sunt de referinţă. Homer “Izvorul 
prim al ştiinţelor antice se arată entuziasmat de ierburile folosite de Circe”. Pitagora al 
cărui interes pentru înţelegerea plantelor este ilustrat de cartea sa ce tratează pe larg 
subiectul. De altfel, marele geometru şi matematician îşi găseşte sfârşitul în faţa unui lan 
de bob în care din respect pentru”sufletul bobului” n-a cutezat să intre. Attalos al III-lea, 
regele falnicului şi efemerului regat elenistic al Pergamului din Anatolia de vest, era un 
împătimit al experimentelor cu extracte de plante pe care le cultiva el însuşi în grădina 
regală. Reţetele obţinute le trecea medicilor pentru a fi folosite pe bolnavii din Asclepion. 
Asclepionul era un aşezământ anatolian activ încă din secolul al IV-lea î.H. Renumit în 
întreaga lume elenistică şi care era la concurenţă cu cele din Epidaur şi Cosla la fel de 
renumite. Cel care a ilustrat cel mai bine valoarea aşezământului Asclepion a fost 
medicul Galenius care a manifestat un interes deosebit pentru preparatele obţinute din 
plantele medicinale. Printre mijloacele terapeutice folosite în asemenea stabilimente erau 
băile de plante şi diferitele extracte. Desigur că toate erau înveşmântate în autosugestii şi 
magie şi raportate la divinitate. De-a lungul timpului interesul pentru plantele medicinale 
a rămas constant aşa cum arată lucrările lui Hipocrate, Theophrastus, Discorides şi mulţi 
alţii. Se apreciază că numărul drogurilor provenite din plante este în jurul cifrei de 240. În 
medicina tradiţională-populară formele de administrare a drogurilor sunt mai ales: 
infuzia, decoctul, cataplasmele, maceraţiile şi extractele în rachiu, spirt şi petrol. 

Nu poate fi trecut cu vederea că în jurul plantelor s-a dezvoltat şi a dăinuit până în 
zilele noastre o strălucită cultură ce înglobează legende, ritualuri, magie, ştiinţă precum şi 
o mare bogăţie lexicală ce atestă dăinuirea popoarelor în diferite areale etc. Primul vers al 
poeziei populare la români începe cu „frunză verde de”….  

În ţara noastră condiţiile de relief, climă, sol, reţea hidrografică, au favorizat o 
extraordinară diversitate în apariţia plantelor medicinale din flora spontană. Pe de altă 
parte cultura plantelor medicinale s-a întins în ultima parte al secolului al XX-lea pe 
43.000 ha., speciile cultivate erau în jur de 60 România era în prima linie a exportului de 
plante medicinale. În prezent nu se mai cultivă decât 5.400 ha. (Roman & col., 2009).  

Furnizoare de materiale pentru industria farmacologică rămân marile ferme 
specializate în cultura plantelor medicinale cum ar fi: Plafar, Fundulea, Fares Orăştie etc.  

În viziunea actuală se leagă ideea cultivării acestor plante de cea a turismului şi 
mai ales de cea a agroturismului. Se pleacă de la interesul crescând al turistului pentru 
petrecerea timpului în ferme agro-turistice şi aprecierea tot mai mare de care se bucură 
fitoterapia.  
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Rezultate şi discuţii 
Pensiunile agro-turistice 

cultivatoare de plante medicinale şi 
aromatice constituie modelul agreat în 
prezent în practicarea agroturismului.  

Plantele medicinale sunt 
depozitarele unor principii active 
specifice fiecărei plante pe care se 
bazează acţiunea complexă a fitoterapiei. 
O specie de plante medicinale produce 
mai multe principii active, unul fiind 
dominant, şi este cel care acordă plantei 
prioritate în tratarea unei afecţiuni. 
Principiile active se găsesc fie în 
întreaga plantă, fie în componentele ei: 
frunze, flori, fructe, rădăcini, scoarţă. 
Cunoaşterea acestora este importantă în 
culegerea şi folosirea plantelor. În 
general se cunoaşte că în forma 
farmacologică primară de infuzii, decoct, 
maceraţii, etc. dozele de principii active 
sunt mici şi nu produc efecte adverse. 
Trebuie reţinut totuşi că în unele cazuri 
lipsind dozarea strictă se pot induce 
reacţii adverse, uneori grave, cum ar fi 
extractele de spânz (Heleborus sp.) sau 
cele de brânduşe de toamnă. Amestecul 
nejudicios de plante pot duce fie la 
anularea efectului dorit, fie la 
amplificarea acestuia până la a fi 
periculos. Eroarea în alegerea plantei 
vis-a-vis de afecţiune anulează, în cel 
mai fericit caz, efectul. Toate aceste 
aspecte precum şi altele fac din cei care 
cultivă aceste plante oameni 
„cunoscători” obligaţi a cunoaşte atât 
cultivarea cât mai ales efectul lor în 
tratarea unor afecţiuni. Cele mai 
frecvente şi mai importante principii 
active din plantele medicinale fac parte 
din grupele: alcaloizi, glicozizi, 
saponine, principii amare, uleiuri 
volatile, taninuri, antiseptice, insuline 
vegetale, mucilagii.  

O listă cu plantele din ţara noastră 
folosite în medicina tradiţională, grupate 

pe diferite afecţiuni, ar putea să cuprindă 
pe următoarele:  
- răceală, febră, bronşită. 

Lichenul de piatră (Cetraria 
islandica), Jneapănul (Pinus mugo turra), 
Plopul negru (Populus nigra), Pirul 
medicinal (Agropyron repens), Ipcărigea 
(Gypsophila paniculata), Săpunariţa 
(Saponaria officinalis), Salcâmul 
(Robinia pseudacacia), Nalba mare 
(Althaea officinalis), chimionul (Carum 
carvi), Unguraşul (Marrubrium vulgare), 
Urzica moartă albă (Lamium album), 
Socul (Sambucus nigra), Muşeţelul 
(Matricaria chamomilla), Rostopasca 
(Chelidolium majus), Muştarul negru 
(Brassica nigra), Trei fraţi pătaţi (Viola 
tricolor), Teiul (Tilia tomentosa), 
Feniculul (Foeniculum vulgare), 
Ciuboţica cucului (Primula officinalis), 
Lumânărica (Verbascum phlomoides), 
Pătlagina (Plantago lanceolata), Iarba 
mare (Inula helenicum), Podbalul 
(Tussilago farfara), Arnica (Arnica 
montana), Macul roşu de câmp (Papaver 
rhoeas), Osul iepurelui (Ononis spinosa), 
Nalba de grădină (Althaea rosea), Nalba 
de cultură (Malva glabra), Nalba mică 
(Malva neglecta), Afinul (Vaccinium 
myrtillus), Pălămida (Pulmonaria 
officinalis), Talpa gâştii ( Leonorus 
cardiaca), Cimbrul de grădină (Satureja 
hortensis), Sovârful (Origanum vulgare), 
Cimbrişorul de câmp (Thymus 
serpyllum), Cimbrişorul de cultură 
(Thymus vulgaris), Anghinarea (Cynara 
scolymus), Scaiul vânăt (Eryngium 
planum), Stânjenel (Iris germanica), 
Tătăneasă (Symphytum officinalis), 
Isopul (Hyssopus officinalis), Echinacea 
(Echinacea purpurea), Salvia (Salvia 
officinalis), Schinduful (Trigonella 
foenum-graecum), Vâscul (viscum 
album). 

 
 



Iuliana ANTONIE, Mirela STANCIU 

 48

- rinichi – infecţii urinare – prostată 
Coada calului (Eqvisetum 

arvense), ienupărul (Jyniperus 
communis), Mesteacănul (Betula 
verrucosa), Troscotul (Polygonum 
aviculare), Ghimpele (Xanthium 
spinosum), Porumbul (Zea mays), Pirul 
medicinal (Agropyron repens), 
Obligeana (Acorus calamus), Ipcarigea 
(Gypsophila paniculat), Săpunariţă 
(Saponaria officinalis), Fragul (Fragaria 
vesca), Porumbarul (Prunus spinosa), 
Cireşul (Cerasus avium), Fasolea 
(Phaseolus vulgaris), Chimiomul (Carum 
carvi), Urzica moartă albă (Lamium 
album), Socul (Sambucus nigra), Coada 
şoricelului (Achillea millefollium), Trei 
fraţi pătaţi (Viola tricolor), Sulfina 
(Melilotus officinalis), Teiul (Tilia 
tomentosa), Iarba mare (Inula 
helenicum), Tarhonul (Artemisia 
dracunculus), Podbalul (Tussilago 
farfara), Păpădia (Taraxacum officinale), 
Coacăzul negru (Ribes nigrum), Măceşul 
(Rosa canina), Osul iepurelui (Ononis 
spinosa), Nalba mică (Malva neglecta), 
Merişorul (Vaccinum vitis idaea), 
Plămânărica (Pulmonaria officinalis), 
Brusturele (Arctium lappa), Lemnul 
dulce (Glycyrrhiza glabra), Inul (Linum 
usitatissimum), Scaiul vânăt (Erynium 
planum), Isopul (Hyssopus officinalis), 
Albăstrelele (Centaurea cyanus), Pufulita 
cu flori mici (Epilobium montana), 
Drăgaica (Gallum verum). 
- boli intestinale 

Stejarul (Quercus robur), Nucul 
(Juglans regia), Revent (Rheum 
palmatum), Frasinul (Fraxinus 
excelsior), Obligeana (Acorus calamus), 
Traista ciobanului (Capsella bursa 
pastoris), Zmeurul (Rubus idaeus), 
Murul (Rubus fructicosus), Fragul 
(Fragaria vesca), Porumbarul (Prunus 
spinosa), Cireşul (Cerasus avium), Nalba 
mare (Althaea officinalis), Cruşinul 

(Rhamnus frangula), Chimionul (Carum 
carvi), Anasonul (Pimpinella avium), 
Coriandrul (Coriandrum sativum), 
Volbura (Convolvulus arvensis), Roiniţa 
(Mellisa officinalis), Busuiocul 
(Ocimum basilicum), Muşeţelul 
(Matricaria chamomilla), Muştarul alb 
(Sinapis alba), Sunătoarea (Hypericum 
perforatum), Coada racului (Potentilla 
anserina), Cerenţelul (Geum urbanum), 
Turiţa mare (Agromonia eupatoria), 
Sulfina (Melilotus officinalis), Teiul 
(Tilia tomentosa), Feniculul 
(Foeniculum vulgare), Lumânărica 
(Verbascum phlomoides), Pelinul 
(Artemisia absinthium), Rachitanul 
(Lythrum salicaria), Răscoagea 
(Chamaenerion angustifolium), Nalba de 
cultură (Malva glabra), Nalba mică 
(Malva neglecta), Afinul (Vaccinium 
myrtillus), Merişorul (Vaccinum vitis 
idaea), Talpa gâştei (Leonurus cardiaca), 
Cimbrul de grădină (Satureja hortensis), 
Şovârful (Origanum vulgare), 
Cimbrişorul de câmp (Thymus 
serpyllum), Cimbrişorul de cultură 
(Thymus vulgaris), Lemnul dulce  
(Glycyrrhiza glabra), Inul (Linum 
usitatissimus), Stânjenelul (Iris 
germanica), Tătăneasă (Symphytum 
officinalis), Mătăciunea (Dracocephalum 
moldavica), Menta (Mentha piperita), 
Cicoarea (Cichorium inthybus), Salvia 
(Salvia officinallis), Drăgoica (Galium 
verum). 
- reumatism – gută 

Salcia (Salix alba), Troscotul 
(Polygonum aviculare), Frasinul 
(Fraxinus excelsior), Porumbul (Zea 
mays), Pirul medicinal (Agropyron 
repens), Obligeana (Acorus calamus), 
Fragul (Fragaria vesca), Porumbarul 
(Prunus spinosa), Fasolea (Phaseolus 
vulgaris), Coriandrul (Coriandrum 
sativum), Socul (Sambucus nigra), 
Muştarul negru (Brassica nigra), Trei 
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fraţi pătaţi (Viola tricolor), Sulfina 
(Melilotus officinalis), Iarba mare (Inula 
helenicum), Pelinul (Artemisia 
absinthium), Păpădia (Taraxacum 
officinale), Coacăzul negru (Ribes 
nigrum), Osul iepurelui (Ononis 
spinosa), Afinul (Vaccinium myrtillus), 
Merişorul (Vaccinum vitis idaea), 
Şovârful (Origanum vulgare), 
Cimbrişorul de cultură (Thymus 
vulgaris), Albăstrelele (Centaurea 
cyanus), Salvie (Salvia officinalis), 
Drăgaica (Galium verum), Brânduşa de 
toamnă (Colchicum autumnale). 
- diabet 

Dudul (Morus sp.), Fasolea 
(Phaseolus vulgaris), Turiţa mare 
(Agromonia eupatoria), Afinul 
(Vaccinium myrtillus), Salvie (Salvia 
officinalis), Lemnul dulce  (Glycyrrhiza 
glabra), Rozmarinul (Rosmarinus 
officinalis).  
- insomnii – nevroză 

Hameiul (Humulus lupulus), 
Obligeana (Acorus calamus), Păducelul 
(Crataegus monogyna), Salcâmul 
(Robinia pseudacacia), Măghiranul 
(Majorana hortensis), Busuiocul 
(Ocimum basilicum), Sulfina (Melilotus 
officinalis), Teiul (Tilia tomentosa), 
Ciuboţica cucului (Primula officinalis), 
Iarba mare (Inula helenicum), Macul 
roşu de câmp (Papaver rhoeas), Osul 
iepurelui (Ononis spinosa), Talpa gâştei 
(Leonurus cardiaca), Valeriana 
(Valeriana officinalis), Levănţica 
(Lavandula angustifolia), Angelica 
(Angelica archangelica), Captalanul 
(Petasites officinalis), Coriandrul 
(Coriandrum sativum), Rozmarinul 
(Rosmarinus officinalis), Schinduful 
(Trigonela foenum graecum). 
- boli de piele 

Urzica (Urtica dioica), Ipcărigia 
(Gypsophila paniculata), Săpunariţa 
(Saponaria officinalis), Fasolea 

(Phaseolus vulgaris), Nalba mare 
(Althaea officinalis), Volbura 
(Convolvulus aevensis), Ungurasul 
(Marrubium vulgare), Socul (Sambucus 
nigra), Coada şoricelului (Achillea 
millefolium), Muşeţelul (Matricaria 
chamomilla), Rostopasca (Chelidolium 
majus), Trei fraţi pătaţi (Viola tricolor), 
Cătina (Hippophaë rhamnoides), Coada 
racului (Potentilla anserina), Sulfina 
(Melilotus officinalis), Lumânărica 
(Verbascum phlomoides), Iarba mare 
(Inula helenicum), Pelinul (Artemisia 
absinthium), Arnica (Arnica montana), 
Gălbenele (Calendula officinalis), 
Schinel (Cnicus benedictus), Păpădia 
(Taraxacum officinale), Osul iepurelui 
(Ononis spinosa), Rascoage 
(Chamaenerion angustifolium), Nalba de 
cultură (Malva glabra), Plămănărica 
(Pulmonaria officinalis), Salvia (Salva 
officinalis), Şovârful (Origanum 
vulgare), Cimbrul de cultură (Thimus 
vulgaris), Ţintaura (Centaurium 
umbellatum), Brusturele (Arctium 
lappa),  Isopul (Hyssopus officinalis), 
Drăgaica (Gallum verum). 
- inimă – circulaţie sanguină 

Vâscul (Viscum album), Porumbul 
(Zea mays), Traista ciobanului (Capsella 
bursa pastoris), Păducel (Crataegus 
monogyna), Porumbarul (Prunus 
spinosa), Unguraşul (Marrubrium 
vulgare), Sulfina (Melilotus officinalis), 
Patlagina (Plantago lanceolata), Păpădie 
(Taraxacum officinale), Coacăzul negru 
(Ribes nigrum), Măceşul (Rosa canina), 
Talpa gâşti (Leonurus cardiaca), Salvia 
(Salvia officinalis), Valeriana (Valeriana 
officinalis), Levănţica (Lavandula 
augustifolia), Isopul (Hyssopus 
officinalis), Captalanul (Petasites 
officinalis). 
- ficat – fiere 

Revent (Rheum palmatum), 
Frasinul (Fraxinus excelsior), Porumb 
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(Zea mays), Porumbarul (Prunus 
spinosa), Cruşinul (Rhamnus frangula), 
Volbura (Convolvulus arvensis), 
Unguraşul (Marrubrium vulgare), 
Roiniţa (Mellisa officinalis), Coada 
şoricelului (Achillea millefolium), 
Rostopasca (Chelidolium majus), 
Sunătoare (Hypericum perforatum), 
Turiţa mare (Agromonia eupatoria), 
Ghintura (Gentiana lutea), Iarba mare 
(Inula helenicum), Podbalul (Tussilago 
farfara), Gălbenele (Calendula 
officinalis), Schinelul (Cnicus 
benedictus), Păpădie (Taraxacum 
officinale), Măceşul (Rosa canina), 
Talpa gâşti (Leonurus cardiaca), Salvia 
(Salvia officinalis), Ţintaurea 
(Centaurium umbellatum), Brusturele 
(Arctium lapa), Anghinarea (Cynara 
scolymus), Armurariu (Silybum 
marianum), Isopul (Hyssopus 
officinalis), Menta (Mentha piperita), 
Ghinţura albastră (Gentiane 
asclepiadea), Cicoarea (Cichorium 
intybus), Lemnul Domnului (Artemisia 
abrotanum), Pufuliţă cu flori mici 
(Epilobium montana), Salvia (Salvia 
officinalis). 
- stomac - anorexie 

Obligeana (Acorus calamus), 
Zmeurul (Rubus idaeus), Salcâmul 
(Robinia pseudacacia), anason 
(Pimpinella anisum), Coriandrul 
(Coriandrum sativum), Unguraşul 
(Marrubrium vulgare), Roiniţa (Mellisa 
officinalis), Măghiranul (Origanum 
majorana), Coada şoricelului (Achillea 
millefolium), Muştarul alb (Sinapis 
alba), Sunătoare (Hypericum 
perforatum), Cerentelul (Geum 
urbanum), Turiţa mare (Agromonia 
eupatoria), Feniculul (Foeniculum 
vulgare), Pătlagina (Plantago 
lanceolata), Ghinţura albastră (Gentiane 
asclepiadea), Pelinul (Artemisia 
absinthium), Tarhonul (Artemisia 

dracunculus), Podbalul (Tussilago 
farfara), Gălbenele (Calendula 
officinalis), Schinelul (Cnicus 
benedictus), Păpădia (Taraxum 
officinale), Plămănărica (Pulmonaria 
officinalis), Talpa gâştii ( Leonorus 
cardiaca), Salvia (Salvia officinalis), 
Cimbrul de grădină (Satureja hortensis), 
Sovârful (Origanum vulgare), 
Cimbrişorul de câmp (Thymus 
serpyllum), Cimbrişorul de cultură 
(Thymus vulgaris), Ţintaurea 
(Centaurium umbellatum), Anghinarea 
(Cynara scolymus), Lemnul-dulce 
(Glycyrrhiza glabra), Tătăneasă 
(Symphytum officinalis), Mătăciunea 
(Dracocephalum moldavica), Isopul 
(Hyssopus officinalis), Menta (Mentha 
piperita), Ghinţura albastră (Gentiane 
asclepiadea), Albăstrele (Centaurea 
cyanus), Cicoarea (Cichorium intybus), 
Angelica (Angelica arhangelica), Coada 
calului (Eqvisetum arvense), Rozmarinul 
(Rosmarinus officinalis). 
- viermi intestinali 

Ipcarige (Gypsophila paniculat), 
Chimionul (Carum cavi), Coriandru 
(Coriandrum sativum), Ghinţura galbenă 
(Gentiana lutea), Iarba mare (Inula 
helenicum), Pelinul (Artemisia 
absinthium), Măceşul (Rosa canina), 
Cimbrişorul de câmp (Thymus 
serpyllum), Cimbrişorul de cultură 
(Thymus vulgaris), Ţintaurea 
(Centaurium umbellatum), Ghinţura 
albastră (Gentiane asclepiadea). 
- astenie 

Fasole (Phaseolus vulgaris), 
anason (Pimpinella anisum), Coriandru 
(Coriandrum sativum), Cătina 
(Hippophaë rhamnoides), Ghintura 
(Gentiana lutea), Măceşul (Rosa canina), 
Plămănărica (Pulmonaria officinalis), 
Salvia (Salvia officinalis), Şovârf 
(Origanum vulgare), Cimbrişorul de 
câmp (Thymus serpyllum), Cimbrişorul 
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de cultură (Thymus vulgaris), Ţintaurea 
(Centaurium umbellatum), Menta 
(Mentha piperita), Ghinţura albastră 
(Gentiane asclepiadea), Branca ursului 
(Heracleum sphondylium), Schinduful 
(Trigonella foenum-graecum), 
Captalanul (Petasites officinalis). 

După cum se observă, în medicina 
tradiţională, o plantă anume îşi găseşte 
întrebuinţare în mai multe afecţiuni şi 
suferinţe. Cauzele sunt de ordin regional, 
tradiţii, comportamente dar, în principal 
cauza constă în principiile active din 
diferitele organe ale plantei, principii ce 
au ca ţintă aspecte diferite ale 
suferinţelor umane.  
 
Concluzie 

Având, în principal, un caracter 
educativ, grădinile cu plante medicinale 
vor fi organizate în acele locuri care sunt 
frecventate de cât mai multe persoane. 
Ele pot constitui locul de predilecţie 
pentru vizitele şcolarilor, liceenilor şi 
studenţilor din facultăţile de profil. Ar 
urma fermele care practică agroturismul 
tematic, pensiunile agroturistice, 
muzeele în aer liber. Se va împleti astfel 
armonios agrementul şi relaxarea  cu 
însuşirea unor cunoştinţe utile, care 
poate fi punctul de relansare a unor 
întreprinderi avantajoase economic. 
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1.6. INSECTS AS A CONTROL FACTOR OF THE PROFITABLE 
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Abstract 
In the first part of the material there is clarified the content of the concept of “biological method of 

control”; also there are examples containing historical data referring to the use of the entomologic fauna 
in the necessary regulation of a bio culture. 

Then there is an analysis of some useful insects for gardening such as: Crizopa, earwig, lady birds, 
beetles and so on, underlining the practical aspects. 

In the last part the author insisted upon the necessity of creating favorable conditions in the 
cultivated area in order to multiply the useful insects as well as upon the profits for a farmer having 
biological knowledge and being able to act for keeping the equilibrium of the natural factors in the benefit 
of his work. 

 
 
Keywords: useful insects, byologic control 
 

 
Metodă şi metodologie 

Vietăţile dorite într-o comunitate ecologică cultivată sunt în primul rând diversele 
specii ce aparţin faunei locale şi care au efecte benefice în ecosistemul dat. 

Din lunga listă cu animale folositoare grădinăritului vom pune accent pe  
entomofauna utilă. 

Pentru cât mai multe insecte utile în grădină este necesar ca fermierul să aibă în 
vedere următoarele: 

 În perimetrul cultivat să existe în permanenţă plante înflorite, pe care insecta le 
preferă atât ca adăpost cât şi ca hrană; 

 Din practică s-a observat faptul că un număr mare de flori duce la scăderea 
populaţiei de insecte dăunătoare; 

 În grădina de legume plantele-atracţie vor fi amplasate obligatoriu în perimetrul 
zonei cultivate; 

 Plantele înflorite trebuie să se succeadă fără pauză astfel ca înflorirea să acopere 
o perioadă cât mai lungă; 
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 Sortimentul de plante cel mai vizitat de insecte îl reprezintă umbeliferele 
(morcov, pătrunjel), pe lângă acestea insectele apreciază: margaretele, 
muşeţelul, crăiţele, isopul, cimbrul, busuiocul, lavanda; 

 Plantele precum melisa, menta, maghiranul, facelia, etc, specii din grădina 
plantelor medicinal, atrag albinele; 

 Fermierul trebuie să conştientizeze că alegerea cât mai judicioasă  a florilor 
duce la creşterea populaţiilor utile de insecte şi implicit la o grădină curată, 
sănătoasă şi productivă; 

 Evitarea insecticidelor. Lupta împotriva insectelor dăunătoare cu substanţe 
chimice duce şi la depresia populaţiilor de insecte utile. 

 
 

Introducere 
Dezvoltarea durabilă nu mai este o modă, ci a devenit o necesitate. Acest concept 

a pătruns în toate domeniile vieţii economice şi sociale: de la agricultură durabilă până la 
turismul durabil. Astăzi turismul pune accent pe echilibru ecologic, evitând 
suprasolicitarea resurselor, poluarea şi orice alt impact negativ asupra mediului. În ultimii 
ani,  turismul rural are tot mai mulţi adepţi deoarece cuprinde toate activităţile turistice 
din lumea satului, a comunei (mediu rural)  care se desfăşoară într-un cadru autentic 
natural şi într-un mediu ambiant „nemecanizat”. 

 
Rezultate şi discuţii 

Eliminarea substanţelor chimice de 
sinteză în fermele ecologice a impus un 
alt mod de rezolvare a problemei legată 
de protecţia plantelor. Astăzi, în 
ecoferme se pune accentul pe măsurile 
de prevenire a atacurilor de boli şi 
dăunători. În concepţia biologică 
noţiunea de prevenire se referă mai mult 
la limitarea, în perimetrele cultivate, a 
proliferării masive a dăunătorilor 
nepermiţându-le acestora să atingă masa 
critică de unde încep pagubele şi 
diminuarea producţiei. Astfel, în 
ecoferme se pune accent pe controlul 
biologic ce poate asigura protecţia 
naturală a plantelor. 

Metoda biologică de control îşi are 
originea în observaţiile din natură şi în 
încercările de a folosi unele animale 
împotriva altora. Încă din anul 1200 
chinezii foloseau furnicile prădătoare 
împotriva insectelor dăunătoare 
(Teodorescu & Angheluţă, 1999). C. 
Linné a sugerat utilizarea carabidului 

Calosoma sycophanta împotriva 
omizilor defoliatoare. Primul duşman 
natural introdus dintr-o ţară în alta, 
pentru distrugerea unui dăunător, a fost  
pasărea Acridotheres tristis. Aceasta a 
fost dusă  în anul 1762 din India în 
Insula Mauritius pentru reducerea 
populaţiei de lăcuste roşii.  

Unul dintre părinţii etologiei, J.H. 
Fabre, a studiat timp de mai mulţi ani 
carabul auriu, dorind să înţeleagă de ce 
acesta este denumit popular 
„grădinăriţa”. A constatat că acest 
coleopter se hrăneşte cu omizi şi la 
caracterizat extrem de plastic „ el este 
agentul pândar al grădinăriilor şi al 
straturilor de flori” (Constantinescu & 
Teodorescu, 1996). 

În anul 1867 a fost trimis din 
America în Europa (Franţa) un acarian 
prădător cu rolul de a stopa răspândirea 
filoxerei care în acea perioadă a distrus 
peste un milion de hectare de vii. Este 
primul caz de transfer internaţional al 
unui artropod prădător. 
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În ţara noastră profesorul Ioan 
Borcea de la Universitatea din Iaşi este 
considerat ca promotor al controlului 
biologic. El a arătat necesitatea 
controlului biologic  a insectelor 
dăunătoare agriculturii, trăgând un 
semnal de alarmă asupra utilizării 
iraţionale a substanţelor chimice. Tot 
profesorul Borcea a sugerat elevilor săi, 
Mihai Constantineanu şi Petre Şuster, 
studiul insectelor entomofage parazite 
care menţin în multe cazuri echilibrul 
ecologic în natură.  

Grădinăritul biologic este practicat 
astăzi în majoritatea ţărilor dezvoltate. 
Acesta este un rezultat al conştientizării 
ecologice sistematice, dar, mai ales, ca 
rezultat al apariţiei unei industrii mici 
dezvoltate, furnizoare de unelte 
adecvate, de îngrăşăminte şi preparate 
fitofarmaceutice naturale destinate 
biogrădinarilor şi biofermierilor 
(Bălăşcuţă, 1993). 

Astăzi, grădinăritul biologic nu se 
reduce la practicarea grădinăritului 
primitiv, empiric, ci fructifică 
posibilitatea aplicării unui grădinărit 
biologic modern şi rentabil. Acesta se 
bazează pe utilizarea componentei vii 
din ecosistemele cultivate care reduce 
populaţiile de dăunători, demonstrându-
şi astfel rolul benefic în slujba omului. 
De aceea, pentru a avea o grădină 
sănătoasă trebuie create  condiţii 
favorabile de habitat, care să atragă 
organismele utile şi care să le menţină 
acolo pentru un timp cât mai lung. 
Menţionăm necesitatea ca ecosistemul 
cultivat să aibă viaţa sa proprie, 
independentă, în care fauna să fie supusă 
acţiunii de autoreglare atât cantitativ cât 
şi calitativ. Fermierul trebuie să fie atent 
ca aceste mecanisme de autoreglare să 
funcţioneze, ele fiind o frână naturală în 
calea proliferării necontrolate a 
dăunătorilor. Aceasta presupune ca 

raportul dintre fauna utilă şi cea 
dăunătoare să fie reglat în mod natural, 
astfel încât existenţa unui număr limitat 
de dăunători să nu constituie pentru 
fermier un motiv de îngrijorare. Trebuie 
să înţelegem că în acest echilibru 
biologic fauna utilă se înmulţeşte doar 
atunci când are mâncare din belşug. Ca o 
concluzie: odată cu înmulţirea 
dăunătorului plantei, va prolifera şi 
numărul prădătorilor lui. 

Multe dintre insecte ajută la 
menţinerea igienei în grădină deoarece 
acestea se hrănesc cu adulţii, larvele sau 
ouăle insectelor considerate dăunătoare 
(Muşat & Lungu, 2010). Dintre acestea 
amintim: 
• Crizopa sau ochi de aur 

(Neuroptera: Chrysopidae). Insecta 
adultă este de culoare verde 
deschis cu aripi fine şi ochi 
bulbucaţi. Pe timpul zilei 
neutopterele trăiesc în garduri vii şi 
tufişuri şi zboară pe plantele de 
cultură aflate în apropiere. 
Importanţă. Neuropterele ca 

insecte prădătoare, atât în stadiul de 
larvă cât şi în stadiul de adult, joacă un 
rol important în controlul populaţiilor de 
afide (păduchi de plante), ai păduchilor 
lânoşi (Eriosoma lanigerum),  ai tripşilor 
şi ploşniţelor (Teodorescu & Antonie, 
2008). O larvă de crizopa pe parcursul a 
2-3 săptămâni poate mânca 200-500 de 
afide.  
• Urechelniţa (Forficula auricularia, 

Dermaptrea). Se consideră că 
majoritatea speciilor sunt omnivore, 
dar unele consumă şi pradă vie: 
păduchi de frunze, ouă  şi larve de 
molii, acarieni din familia 
Tetranychidae. De asemenea ele se 
hrănesc şi cu resturi vegetale, 
ţesuturi vegetale vii: muguri, suc de 
fructe, etc. Pagubele produse de 
speciile de dermaptere sunt 
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incomparabil mai mici decât ceea ce 
reprezintă efectele benefice 
(Teodorescu & Antonie, 2008).  
Literatura de specialitate semnalează 
faptul că urechelniţa consumă şi 
ciupercile care provoacă făinarea 
(Muşat & Lungu, 2010). Pentru a 
atrage urechelniţele spre pomii 
fructiferi, fermierii leagă de ramurile 
pomilor ghivece de flori umplute cu 
talaş, fân sau muschi. Ghiveciul 
suspendat trebuie să atingă trunchiul 
sau ramurile pomului fructifer, dând 
posibilitatea insectei să se instaleze 
în adăpost, ajutând la curăţarea 
pomului de afide. Începând cu luna 
mai şi până toamna târziu se pot 
ascunde în copaci, tufişuri, tuburi 
speciale şi săculeţi care sunt folosite 
drept cuiburi de către urechelniţă. 

• Buburuzele (Coccinelidae). Aceste 
specii de coleoptere sunt prădători 
naturali ai păduchilor de frunză, ai 
acarienilor din familia Tetranychidae 
precum şi a altor insecte, fiind 
folosite cu succes în controlul 
biologic al organismelor considerate 
dăunătoare (îndeosebi insecte) 
(Teodorescu & Antonie, 2008). În 
grădinile ecologice fermierul trebuie 
să creeze şi apoi să menţină condiţii 
potrivite de habitat, precum garduri 
vii, tufişuri. De asemenea, trebuie să 
existe locuri unde buburuzele pot 
iarna (diapauza hiemală): grămezi de 
frunze, pietre, crăpături în scoarţa 
copacilor. 

• Carabidele sau gândacii răpitori. 
Sunt coleoptere prădătoare ce atacă 
diverse insecte, dar şi melci. 
Carabidele trăiesc pe sol, în pământ, 
pe plante sau pe scoarţa copacilor în 
putrefacţie. Sunt insecte extrem de 
mobile atât în stadiul de larvă cât şi 
în cel de adult. În literatura de 
specialitate este menţionat faptul că 

aceste specii pot consuma cam de 
trei ori greutatea lor. Pentru a 
menţine aceste specii zoofage în 
grădini este necesar să se creeze 
adăposturi: grămezi de ramuri, 
pietre, frunze, lemne.  

• Ploşniţele din familia Reduviidae 
joacă un rol important în igienizarea 
grădinilor. Ploşniţele zoofage preferă 
insectele mici cum sunt: păduchii 
frunzelor, acarienii, tripşii. Le 
întâlnim pe gardurile vii, pe specii de 
umbelifere (Untersteiner, 2008). 

• Musca tachina seamănă cu musca de 
casă, dar prezintă un abdomen păros. 
Îşi depune ponta în corpul multor 
specii de omizi. Larvele se hrănesc 
cu corpul gazdelor, determinând 
moartea acestora. Adulţii muştelor 
preferă florile din familia umbelifere 
şi florile de facelia. Este de dorit ca 
fermierul să cultive în grădina sa şi 
aceste specii floricole. 

La această listă putem adăuga 
multe alte specii: călugăriţa, libelula, 
furnica de pădure, bărzăunii, muştele din 
familia Syrphidae, care joacă un rol 
important la igienizarea grădinilor şi 
livezilor. 

 
Concluzie 

Rezolvarea acestor deziderate, 
aplicarea lor în cultura grădinăritului, fac 
din fermier un cunoscător al proceselor 
biologice de bază din sfera lui care îi dau 
posibilitatea de a manevra în folos 
propriu oportunităţile oferite de 
diversitatea factorilor naturali.  

Profesiunea de agricultor (fermier) 
necesită un bagaj de cunoştinţe adus în 
permanenţă la zi care să-i permită 
acestuia menţinerea echilibrului între 
complexitatea factorilor naturali care 
influenţează şi chiar determină rezultatul 
muncii sale.  
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Materialul de faţă face parte dintr-o 
documentaţie mai largă ce are în vedere 
redactarea unei lucrări ample, privind 
fauna utilă în agroecosistemele judeţului 
Sibiu. Lucrarea prezentă întră în 
orizontul imediat de cercetare al Unităţii 
Fitosanitare Sibiu.  
 
 
Bibliografie 
1 Bălăşcuţă N., 1993, Protecţia 
plantelor de grădină, cu deosebire prin 
mijloace naturale, Editura Tipocart, 
Braşov. 
2 Constantinescu R., Teodorescu Irina, 
1996, Combaterea biologică şi 
integrată, Istoria biologiei în date, 
Editura All, Bucureşti. 
3 Mărculescu Angela, Stanciu Mirela, 
2007,  Agroturismul tematic – o formă 
a turismului actual pentru România. 
2007, Sesiunea Ştiinţifică Naţională cu 
participare Internaţională cu tema 
“Turismul rural românesc. Actualitate şi 
perspectivă.”, organizată de Institutul de 
Cercetări Economice şi Sociale “Gh. 
Zane” Iaşi, Institutul Naţional de 

Cercetare – Dezvoltare în Turism, 
Asociaţia Naţională de Turism Rural, 
Ecologic şi Cultural Bucureşti, Centrul 
de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare 
în Carpaţi, Vatra Dornei,, ediţia a VIII-a, 
26-27 mai 2006, Vatra Dornei, Editura 
Performantica, Iaşi.  
4 Muşat Nina, Lungu C., 2010, Prin 
ecotehnologii spre abundenţa 
produselor sănătoase, Editura 
Eurolobby, Bucureşti. 
5 Nistorescu P., 2003, Ecoturimul şi 
turism rural, Editura ASE, Bucureşti. 
6 Teodorescu Irina, Antonie Vlad 
Iuliana, 2008, Entomologie, Editura 
Geea, Bucureşti. 
7 Teodorescu Irina, Vădineanu A., 1999, 
Controlul populaţiilor de insecte, 
Editura Universităţii, Bucureşţi. 
8 Untersteiner H., 2008, Dăunători în 
casă şi grădină, Editura 
M.A.S.T.Bucureşti. 
1. Baumol W., 2002, The Free-Market 
Innovation Machine: Analyzing the 
Growth Miracle of Capitalism, New 
York: Princeton University Press 



 57

1.7. THE CIRCUMSTANCES OF THE PRESENT ROMANIAN MONTAINOUS RURAL 
INVOLUTION – INFLUENCES ON THE TOURISM 

 
CIRCUMSTANŢELE INVOLUŢIEI ACTUALULUI RURAL MONTAN ROMÂNESC – INFLUENŢE 

ASUPRA TURISMULUI 
 

Ion TALABĂ 
Cercet. Şt. pr. I Dr.  

Academia Română Filiala Iaşi 
ICES ,,Gh. Zane” 

 
Dănuţ UNGUREANU 

Dr. ing. 
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - DGDR AM PNDR 

danut_u@yzahoo.com 
 

Abstract 
This study intends to present an inventory of the complex problems that the Romanian montainous rural faces 

nowadays. Intends to analyze the present situation of the romanian montainous rural and to prefigure some measures of 
recovery. 
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Introducere 
În timpul şi după evenimentele din 22 – 25 decembrie 1989, populaţia din zona montană a 

României a nutrit speranţa trecerii spre un nivel de viaţă superior, cu mai multă echitate socială şi 
economică.  

Însă, perioada de 21 de ani care a trecut de la aceste evenimente a pus în faţa ruralului 
montan din România, foarte multe probleme – complexe prin forma şi conţinutul lor – care în mod 
paradoxal şi-au adus o contribuţie hotărâtoare nu la creşterea nivelului de trai al oamenilor ci 
dimpotrivă la deteriorarea lui continuă, inclusiv comparativ cu ce a fost înainte de 1989. Studiul de 
faţă încearcă să ofere răspunsuri – chiar dacă parţiale – la cauzele ce au condus la situaţia actuală în 
care se afla ruralul montan românesc, care are influenţe directe asupra turismului. Prin forma şi 
conţinutul său studiul nu se doreşte a fi unul de exprimare a unor nostalgii spre trecutul nu prea 
îndepărtat, cât mai ales de semnalare a unor situaţii reale cu scopul declarat de depăşire a acestora şi 
de înscriere a întregii vieţi social-economice a actualului rural montan românesc pe liniile 
progresului. 

 
O minimală comparaţie este totuşi necesară 

Situaţia economică a populaţiei rurale 
montane din România, dinaintea anilor 1990 
comparativ cu cea din zona de deal şi de 
câmpie, era una mult mai bună, datorită unor 
considerente oarecum cunoscute, cum ar fi:   

- în zona montană datorită faptului că 
erau gospodării individuale, 
necooperativizate, deci fără „chingile” 
contractelor economice, existau 
cantităţi suficiente de produse din 
carne şi lactate, care în zona de deal şi 
de câmpie se găseau în cantităţi foarte 
reduse, motiv pentru care datorită 
cererii extrem de mari de astfel de 
produse nu exista nici o problemă cu 

valorificarea. Deci, cererea fiind mai 
mare decât oferta, preţurile obţinute 
erau destul de bune; 

- partea bărbătească, în special cea aptă 
de muncă se compunea din muncitori 
salariaţi (silvicultori, mineri, 
constructori etc) care îmbinau munca 
de la serviciu cu cea din gospodăriile 
personale, asigurându- şi astfel un 
surplus consistent de venituri, benefic 
pentru ei şi familiile lor; 

- taxele şi impozitele datorate statului, 
aveau un nivel extrem de scăzut, mai 
mult simbolic, ceea ce se constituia 
într-un motiv în plus pentru acumulări 
financiare şi materiale; 
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- preţul scăzut al produselor pe care 
industria şi comerţul românesc le 
valorifica în zona montană au fost  
elemente de natură să susţină financiar 
populaţia din acest areal prin 
economiile pe care le realiza; 

- bursele acordate copiilor aflaţi la şcoli 
şi facultăţi erau extrem de numeroase, 
a căror valori acopereau cheltuielile 
necesare cu cazarea, masa şi chiar cu 
transportul; 

- preţul scăzut al diferitelor sisteme de 
transport ce favoriza deplasările, 
inclusiv pentru practicarea navetei; 

- facilităţile extraordinare oferite de 
sistemul sanitar românesc populaţiei 
din zona montană, cu spitalizare 
gratuită, tratamente gratuite, inclusiv 
în staţiunile balneare, cu o asistenţă 
medicală deosebită pentru copii, 
bătrâni etc. La toate acestea se adăuga 
preţul scăzut – simbolic faţă de cel 
actual – al medicamentelor; 

- satele montane în perioada sărbătorilor 
de iarnă şi iulie-septembrie erau intens 
solicitate de turişti care lăsau sume 
importante la localnici. Cererea 
turistică puternică în rural era motivată 
de cel puţin două elemente definitorii: 
pe de o parte acuta insuficienţă a 
locurilor de cazare în staţiunile 
turistice acreditate, iar pe de alta 
masele mari de oameni care îşi 
petreceau concediul şi care îşi puteau 
atunci permite acest lux. 
Faţă de această situaţie se cuvine să 

reţinem totuşi faptul că în general serviciile nu 
erau nici din punct de vedere cantitativ şi nici 
calitativ poate la nivelul exigenţelor 
momentului, dar exista voinţa de a milita 
pentru o perfecţionare continuă a acestora. 

De exemplu, dacă avem în vedere 
faptul prin care înainte de 1989 lumea 
ştiinţifică critica în mod vehement efectele 
negative ale „navetismului” care se derula în 
medie până la maxim 50 km distanţă de 
reşedinţă, ce mai putem spune astăzi despre 
masele mari de români pribegi care au luat 
drumul străinătăţii la mii de km distanţă, în 
medii multe dintre ele ostile, fără să cunoască 
limbi străine sau obiceiurile locurilor în care s-

au oprit. Oare activitatea depusă de o pondere 
însemnată a acestor oameni pentru curăţarea 
mizeriei capitaliştilor de vârsta a 3-a din 
centrul şi vestul Europei, este demnă?  

Prezentarea elementelor menţionate nu 
s-a dorit a fi critică, în sensul de a arăta că în 
perioada respectivă a fost bine şi în prezent 
este foarte rău, ci cu scopul de a ne mobiliza 
pentru a depăşi nivelele atinse în epoca 
respectivă şi de a face din preocuparea „pentru 
om şi pentru progresul lui” piatra de temelie a 
tuturor politicilor şi a strategiilor din domeniul 
social şi economic.  

 
Cauzele stării actuale 

Cauzele care stau la baza situaţiei 
actuale, sunt foarte complexe, unele cu 
rădăcini interne, altele externe, pornind poate 
chiar de la „căderea în genunchi în faţa 
vestului”. În egală măsură, cauzele care au 
condus la starea ruralului montan românesc, 
sunt dintre cele mai diverse şi mai numeroase, 
motiv pentru care vom reţine în continuare 
doar ca exemplu câteva dintre ele, fără a avea 
pretenţia ca fiind cele mai importante.  

În primul rând datorită haosului, 
presiunilor şi mitelor impuse din exterior, 
mergând până la abuzuri şi condiţionări făţişe 
asupra procesului de privatizare care s-au 
realizat în România, locurile de muncă pe care 
populaţia rurală montană le avea au fost 
desfiinţate, motiv pentru care, mase mari de 
oameni au îngroşat rândurile şomerilor şi în 
cel mai bun caz al pensionarilor.  

Minele s-au închis, pădurile au fost 
într-o pondere însemnată tăiate, iar lemnul 
brut exportat, construcţiile au stagnat din 
cauza lipsei fondurilor de investiţii, 
transporturile s-au deteriorat etc, acţiuni care 
conjugate au declanşat efecte negative directe 
asupra populaţiei.  

Într-o perioadă de criză, cu o inflaţie 
galopantă, cu o majorare continuă a preţurilor 
pentru produse, servicii şi al taxelor şi 
impozitelor datorate autorităţilor locale, 
departamentale şi centrale, toate acestea 
privite atât separat, cât şi împreună, au 
încărcat şi mai mult „raniţa” cu greutăţi a 
acestor oameni.  

Atunci când pe de o parte sursele de 
venituri au scăzut, iar pe de alta cheltuielile 
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familiale atât ca volum cât şi ca structură au 
crescut enorm de mult, în paralel cu 
nesiguranţa locurilor de muncă şi a 
posibilităţilor de trai pentru ziua de mâine care 
s-au diminuat, s-a asistat şi se asistă încă la o 
depreciere fără precedent faţă de situaţia din 
ţările din Europa, a calităţii vieţii şi a duratei 
vieţii.  

În consens deplin cu scăderile din 
celelalte domenii ale vieţii au fost şi cele din 
sănătate. Cu toate că în ponderea ei cea mai 
mare populaţia României este una grav 
bolnavă, totuşi în anii care s-au scurs după 
1990, în mod continuu s-au diminuat calitatea 
serviciilor medicale, odată cu creşterea fără 
precedent a taxelor pentru sănătate percepute 
de la populaţie sub diverse forme.  

În plus, nimeni nu controlează măcar 
informativ, creşterea cu totul exagerată a 
preţurilor medicamentelor în farmacii, uneori 
şi chiar de peste 400% faţă de cele de 
producţie şi de import. 

Prin utilizarea a tot felul de subterfugii 
se majorează în mod absolut inimaginabil 
preţul medicamentelor şi al cheltuielilor 
pentru sănătate ale populaţiei rurale din zona 
montană ca şi din întreaga ţară.  

Deoarece şi-au pierdut locurile de 
muncă, aceşti oameni în ponderea lor cea mai 
mare nu beneficiază nici de sistemul 
asigurărilor de sănătate, iar posibilitatea de a 
achita separat contribuţiile nu este în genere 
viabilă din cauza lipsei banilor.  

La toate aceste elemente legate de 
limitarea consumului de medicamente 
necesare din cauză că oamenii nu au bani 
pentru a le procura se adaugă şi acţiunea de 
depreciere continuă a calităţii serviciilor 
medicale.  

Dacă într-o perioadă nu prea 
îndepărtată, respectiv în a doua jumătate a 
secolului 20 s-a dus o luptă politică şi 
organizatorică deosebită pentru lichidarea 
analfabetismului, lucru care a şi fost eradicat, 
după 1995 numărul celor care au abandonat 
formele de învăţământ au crescut îngrijorător 
de mult, ajungându-se astăzi la un număr 
impresionant de mare de analfabeţi.  

 
Semnificativ din punct de vedere al 

volumului şi al structurii sunt şi cheltuielile pe 

care părinţii, trebuie să le facă pentru 
şcolarizarea copiilor lor, în special la cei 
care doresc să urmeze cursurile unor facultăţi 
etc.  

Şi în cadrul acestor instituţii an de an 
s-a asistat la o creştere a taxelor de şcolarizare 
odată cu diminuarea drastică a burselor 
acordate.  

Nici măcar piaţa produselor pe care 
le au în surplus locuitorii satelor montane, 
nu are darul de a-i ajuta, deoarece din varii 
motive aceasta s-a diminuat foarte mult. Acest 
lucru a şi determinat pe specialişti să constate 
golirea munţilor de „unt” şi a locurilor de 
„lapte”. 

Scăderea continuă a puterii de 
cumpărare a oamenilor în paralel cu 
agresivitatea cu care s-a pătruns din exterior 
pe piaţa românească cu produse contrafăcute 
au fost factori care au lovit puternic 
posibilităţile de valorificare a produselor 
autohtone, care în ponderea lor zdrobitoare 
sunt şi ecologice, tradiţionale.  

Se asistă astăzi la situaţii anormale în 
care de pildă 1 litru de lapte de la producător 
este cumpărat cu suma de 50 de bani şi apare 
pe raftul de vânzare în marile lanţuri 
comerciale la preţul de 3-3.5 lei/litru şi chiar 
mai mult.  

Această exagerată diferenţă de preţ, 
are darul de a sărăci şi mai mult pe cei săraci 
în egală măsură, producători şi consumatori.  

Ori toţi aceşti oameni sunt 
discriminaţi în raport cu ceilalţi, vina fiind 
a sistemului şi nu a lor.  

Îngrijorător de mult a crescut 
infracţionalitatea care are la bază elemente 
de ordin material şi de incapacitate a 
autorităţilor de a stăpâni situaţia şi de a aplica 
nediscriminatoriu prevederile legale în 
domeniu.  

Din această cauză cei mai vitregiţi sunt 
oamenii simpli şi corecţi care trebuie să 
suporte consecinţele insecurităţii fizice, 
inclusiv materiale.  

Câştigarea dreptului de a călători în 
ţările UE pentru a se putea bucura de cele 
mai josnice ocupaţii (îngrjiri de capitalişti 
bătrâni, constructori, măturători etc) nu au 
darul de a aduce prea multă fericire în casele 
românilor. Foamea şi greutăţile care-i însoţesc 
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îi determină să accepte muncile cele mai prost 
plătite, şi mai înjositoare pentru o fiinţă 
umană, fără contracte de muncă etc.  

Oameni drepţi, credincioşi, bine 
crescuţi, sunt astfel obligaţi să ia drumul 
pribegiei pentru speranţa deşartă a unor bani, 
lăsând în urma lor soţii, soţi, copii şi bătrâni 
după caz şi merg în necunoscut fără a 
cunoaşte obiceiurile şi limba comunităţilor în 
rândul cărora se opresc, motiv pentru care sunt 
într-un mod crunt exploataţi.  

La toate constrângerile reţinute mai 
sus se adaugă exigenţele pe care UE le-a pus 
în momentul aderării şi după în faţa românilor. 
A le minimaliza ar fi cea mai gravă eroare 
deoarece acestea produc efecte care pentru 
populaţia rurală montană sunt destul de 
apăsătoare, atacând în multe laturi tradiţiile şi 
obiceiurile locale.  
 
În afara declaraţiilor politice şi a 
promisiunilor ceva concret trebuie realizat 

Este bine cunoscut faptul că o boală 
care nu este tratată la timp şi în mod adecvat, 
poate conduce la foarte multe complicaţii.  

Boala aceasta a sărăciei, deznădejdii, 
dezrădăcinării, a depărtării de tradiţii şi 
obiceiuri etc, trebuie bine analizată şi în mod 
corect şi rapid tratată. 

Practica de până acum a demonstrat 
faptul că unele măsuri, cum ar fi cea de 
declarare a unor zone „defavorizate” rezolvă 
doar într-o infimă parte gravele probleme cu 
care se confruntă zona rurală montană.  

Visele referitoare la posibilităţile de 
accesare a fondurilor europene, rămân doar 
simple iluzii fără acoperire reală deoarece în 
afara tuturor declaraţiilor şi a promisiunilor 
pentru lucruri concrete nu se primesc de 
regulă finanţări.  

Fel de fel de restricţii sunt puse în 
calea ţăranilor, numai pentru a putea eşua în 
tentativa lor de a obţine fondurile de care au 
atâta nevoie pentru dezvoltarea unor activităţi 
productive.  

Nici apelarea la credite bancare nu le 
este o cale accesibilă, deoarece pe de o parte 
dobânzile sunt foarte mari, condiţiile de 
rambursare sunt restrictive, iar garanţiile pe 
care le cer nu pot fi acoperite.  

 

Şi totuşi ceva trebuie făcut? 
Deoarece posibilităţile materiale, 

financiare ale statului sunt limitate, acesta 
poate totuşi să stabilească un set de politici a 
căror implementare să conducă la ameliorarea 
substanţială a stării actuale a ruralului montan 
românesc.  

Aceste politici trebuie să vizeze 
domeniul financiar bancar, al infrastructurii, 
sănătăţii, învăţământului, proiectelor cu 
finanţare nerambursabilă etc.  

De pildă în domeniul financiar-bancar, 
guvernul ţării poate stabili împreună cu 
băncile care operează în România un program 
de creditare a unor activităţi cu dobândă mică, 
eventual garantată de stat şi eşalonarea pe o 
perioadă mai lungă de timp a ratelor de 
rambursare. Atât guvernul ţării cât şi băncile, 
trebuie să accepte în practică ideea prin care în 
momentul în care activitatea din rural urmează 
un curs normal şi este prosperă este bine 
pentru absolut toată lumea.  

Una din cele mai acute probleme ale 
populaţiei din ruralul montan românesc este 
aceea de valorificare pe piaţă a producţiei 
de lapte, brânză şi carne. 

Această restrângere a posibilităţilor de 
valorificare a produselor suplimentare a fost 
un proces continuu din 1990 până în prezent şi 
el s-a acutizat extrem de mult în perioada 
actuală de criză, în special începând din 2009.  

Cei care cunosc situaţia din ruralul 
montan îşi aduc bine aminte de situaţia 
dinainte de 1995 când perioada cositului 
fâneţelor era una sfântă la care participau 
bătrâni şi tineri deopotrivă, inclusiv membri ai 
familiilor care lucrau şi îşi aveau domiciliul la 
oraşe.  

În prezent s-a ajuns la o situaţie mai 
mult decât alarmantă, în care efectivele de 
animale au scăzut dramatic, pajiştile nu mai 
sunt îngrijite şi cosite, iar unii oameni îşi 
vând pur şi simplu dreptul pentru iarba de 
pe terenurile lor cu doar „o sticlă de 
rachiu”.  

În acest context se impune ca 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
din România, poate chiar primăriile locale să 
creeze pe de o parte centre de preluare a 
acestor produse, inclusiv unele depozite, în 
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paralel cu înfiinţarea unor unităţi de 
prelucrare.  

O astfel de acţiune ar conduce la 
creşterea încrederii crescătorilor de animale în 
valorificarea produselor lor, iar ca efect direct 
creşterea efectivelor. În plus MADR prin 
produsele pe care le-ar scoate pe piaţă ar 
păstra un echilibru normal al preţurilor prin 
presiunea pe care ar pune-o ca acestea să nu 
crească.  

Este adevărat că în ultimii 10-15 ani 
după exemplul unor ţări vecine s-a încercat 
înfiinţarea unor asociaţii de marketing, care 
însă, dacă nu s-au extins, înseamnă că nu sunt 
încă acceptate de populaţia noastră rurală în 
forma în care ele au fost propuse.  

Nu putem accepta nici ideea care s-a 
încercat şi care se mai propagă şi astăzi prin 
care „statul ar fi un prost administrator”, 
motiv pentru care el nu ar putea înfiinţa centre 
de colectare şi de prelucrare a produselor 
agricole. Nimic mai fals, deoarece avem în 
faţă exemplul chinez cu rezultatele economice 
extraordinare. Iar dacă guvernanţii noştri, 
recunosc că nu sunt gospodari şi nu pot să 
conceapă, să conducă şi să finalizeze astfel 
de acţiuni să plece şi să lase locul la oameni 
deştepţi, legaţi de pământul românesc cu 
dorinţa de a face ceva pentru oameni. 

În acelaşi timp, guvernul român ar 
trebui să acorde un set de facilităţi/ 
înlesniri/bonusuri pentru cei care cresc 
animale, inclusiv prin reduceri de taxe şcolare, 
de sănătate etc.  

O mare problemă pentru actualul rural 
montan românesc o reprezintă 
infrastructura generală şi cea specifică 
diferitelor activităţi agricole.  

În acest domeniu este un câmp 
extraordinar de acţiune, care impune gândire 
strategică, acţionare practică şi finalizare pe 
măsura cerinţelor şi a exigenţelor actuale. 
Sigur că este foarte greu, dacă nu chiar 
imposibil să ajungem la situaţia actuală a 
ţărilor din vestul Europei  - deoarece ele nu 
stau pe loc pentru ca noi să-i putem ajunge din 
urmă, dar ceva trebuie făcut. Sunt extrem de 
multe lucruri de pus la punct, pornind de la 
asfaltarea drumurilor principale şi a uliţelor, 
până la instalaţii de asigurare a apei potabile, a 
canalizării etc.  

În ultimii ani s-au cheltuit fonduri 
importante pentru pietruirea drumurilor şi a 
uliţelor din numeroase localităţi rurale, care în 
foarte scurt timp s-au deteriorat din nou. Din 
această cauză apreciem că ar fi fost mult mai 
economic şi mai corect, dacă sumele 
respective erau direcţionate pentru turnarea 
unor asfalturi uşoare, cu o utilizare mult mai 
îndelungată.  

Un aspect deosebit de important îl 
reprezintă pentru etapa actuală, oprirea 
procesului de degradare continuă a stării de 
sănătate a populaţei rurale montane. Aşa 
cum am menţionat în unul din paragrafele 
anterioare putem să vorbim despre o pondere 
majoră a celor bolnavi şi lipsiţi de posibilităţi 
materiale pentru acoperirea cheltuielilor cu 
sănătatea.  

De aceea se impune o schimbare totală 
de optică politică în domeniul asistenţei 
sanitare.  

Un prim pas ar putea fi acela prin care 
statul să garanteze şi să finanţeze anual un 
pachet minim de servicii medicale acordate 
printr-un card personal şi netransmisibil sau 
netrasferabil de la o persoană la alta. În acest 
sens s-ar putea diminua măcar parţial, efectele 
extrem de negative ale situaţiei actuale.  

Poate nu ar fi lipsit de interes ca 
medicii de familie să fie apreciaţi nu după 
numărul de persoane înscrise în evidenţele lor, 
ci după cel al persoanelor consultate şi tratate, 
inclusiv al vizitelor efectuate la domiciliul 
bolnavilor cronici.  

Nu lipsită de importanţă ar fi şi 
acţiunea de stabilire a unor noi norme şi 
reglementări de acordare a burselor pentru 
elevii şi studenţii care provin din ruralul 
montan. Acest lucru ar fi unul benefic care pe 
de o parte ar contribui la diminuarea 
analfabetismului, iar pe de altă parte la 
valorifcarea inteligenţei copiilor care provin 
din mediul rural, dar care nu dispun de 
venituri pentru a-şi putea continua cursurile. 
În paralel ar trebui regândită programa şcolară 
a ruralului montan în sensul introducerii unor 
discipline adecvate ocupaţiilor tradiţionale. 

O problemă capitală pentru actualul 
rural montan românesc îl reprezintă lipsa 
posibilităţilor de finanţare a activităţilor 
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economice, pentru punerea în valoare a 
resurselor locale. 

Din acest motiv apelarea la finanţarea 
totală sau parţială cu fonduri europene a unor 
proiecte reprezintă în mod concret unica cale 
de realizare practică a unor dezvoltări.  

Există însă în practică un handicap 
major, determinat de lipsa posibilităţilor şi a 
cunoştinţelor pentru a putea formula şi 
fundamenta ştiinţific în consens cu exigenţele 
UE în domeniu, astfel, de proiecte de către 
locuitorii satelor.  

Din această cauză, autorităţile române 
cu atribuţii în domeniu ar trebui să conceapă 
un set de acţiuni concrete cum ar fi: 

a) o finanţare mult mai flexibilă, 
cu dosare mult mai simple, dar cu un control 
mult mai riguros în procesul de implementare 
a proiectelor; 

b) proiectele să fie realizate de 
specialiştii în domeniu ai autorităţilor, 
respectiv cei de la nivelul Direcţiilor Generale 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, de la 
APIA şi Camerele Agricole; 

c) partea din contribuţie la 
proiecte a locuitorilor ruralului montan să fie 
asigurată sub formă de credite prin MADR, 
urmând eventual ca după punerea în funcţiune 
a obiectivelor în mod eşalonat acestea să fie 
restituite etc.  

 
Concluzii  

Este adevărat faptul prin care, 
începând cu anul 1990 şi până în prezent, 
nivelul de viaţă al locuitorilor din ruralul 
montan românesc s-a deteriorat în mod 
continuu, aspect ce a influenţat şi activitatea 
turistică. 

Dar tot atât de adevărat este şi faptul 
prin care, stă în putinţa autorităţilor române, 
cât şi a locuitorilor din ruralul montan ca acest 
proces să fie oprit, iar viaţa economică a 
satelor să fie pusă pe un făgaş nou, 
constructiv. Apreciem astfel faptul că turismul 
rural nu se poate dezvolta şi manifesta plenar 
în afara unei normalităţi a vieţii satelor. 

Potenţial uman, intelectual şi material 
există, iar acesta trebuie direcţionat spre 
realizarea unor obiective care să răspundă la 
exigenţele actuale pe care viaţa oamenilor şi 
piaţa le impune. Important este ca în egală 
măsură atât locuitorii ruralului montan cât şi 
autorităţile cu responsabilităţi economice, 
politice, sanitare, şcolare etc să treacă la un 
pragmatism specific Germaniei zilelor noastre 
şi atunci succesul va veni ca o urmare firească.  
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Abstract 

Motivations of consumers for goods or services are largely subjective, depending on the image they 
have created about product through advertising, descriptions of previous use or users. This paper focuses on 
agrotourism and rural tourism there are multifactorial activities and are not only stays in a rural household, there 
is only stillness. Rural tourism is directed primarily for dynamic people, those who love nature and ecotourism, 
those who take advantage of every opportunity to walk, to practice cycling, mountain hiking, mountaineering, to 
admire nature and adventure sports, hunters and fishermen and those who believe that vacation spent in nature is 
a real source of energy and health. As a methodology and has been applied the model of Maslow's pyramid in 
the light which has analyzed the motivations of tourists when choosing a tourism product. 
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Motivaţia alegerii unui produs 

turistic rural 
Turismul rural şi agroturismul sunt 

două concepte diferite, deşi unii autori 
consideră că sunt identice. Aceste concepte 
se identifică până la un anumit nivel, după 
care se diferenţiază. Din definiţiile 
turismului rural şi agroturismului, ce vor fi 
prezentate în continuare, se vor putea 
identifica principalele diferenţe dintre 
aceste două concepte. 

“Turismul rural reprezintă forma de 
turism concentrată pe destinaţii în spaţiul 
rural, dispunând de o structura funcţională 
de cazare şi de alte servicii eterogene” 
(Gabriela Stanciulescu, N.Lupu, Gabriela 
Ţigu, Emilia Ţitan, Felicia Stancioiu – 
Lexicon de termeni turistici, Editura 
Oscar Print, Bucuresti, 2002, pag.180). 

O altă definiţie a fost dată de 
Organizaţia Mondială a Turismului. Acesta 
defineşte turismul rural ca fiind “o formă a 
turismului care include orice activitate 
turistică organizată şi condusă în spaţiul 
rural de către populaţia locală, valorificând 
resursele turistice locale (naturale, cultural-
istorice, umane), precum şi dotările, 
structurile turistice, inclusiv pensiunile şi 

fermele agroturistice” (Puiu Nistoreanu 
coord- Ecoturism si turism rural, Editura 
ASE, Bucuresti, 2003, pag.190). 

“Agroturismul reprezintă forma de 
turism, practicată în mediul rural, bazată pe 
asigurarea, în cadrul gospodăriei ţărăneşti, 
a serviciilor de: cazare, masă, agrement şi 
altele. Prin agroturism se valorifică, astfel, 
în mod superior, resursele naturale şi 
antropice ale zonei, contribuind la ridicarea 
nivelului de trai al populaţiei rurale. Spre 
deosebire de turismul rural, agroturismul 
presupune: cazarea în gospodăria 
ţărănească (pensiune, etc.); consumarea de 
produse agricole din gospodăria respectivă; 
participarea într-o măsură mai mare sau 
mai mică, la activităţile agricole specifice” 
(Gabriela Stanciulescu, N.Lupu, Gabriela 
Ţigu, Emilia Ţitan, Felicia Stancioiu – 
Lexicon de termeni turistici, Editura 
Oscar Print, Bucuresti, 2002, pag.14-15). 

Motivaţiile consumatorilor de bunuri 
sau servicii sunt în bună parte subiective, 
depinzând de imaginea pe care aceştia şi-
au creat-o despre produs prin publicitate, 
utilizări anterioare sau descrieri ale unor 
utilizatori. Din ce în ce mai mult loc ocupă 
în preocupările de lansare, promovare şi 
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comercializare a produselor turistice 
studierea şi cunoaşterea comportamentului 
consumatorilor. Este foarte importantă 
cunoaşterea de către specialiştii în 
marketingul turismului a imaginii pe care 
şi-au format-o turiştii interni sau externi 
asupra produsului turistic românesc în 
general şi a motivaţiilor de cumpărare ale 
diverselor grupe de turişti ce compun 
pieţele naţionale ale altor ţări pe care se 
doreşte lansarea produsului turistic rural 
românesc. Cunoscându-se aşteptările 
clienţilor, se vor putea crea produse care să 
corespundă nevoilor, dorinţelor, cerinţelor 
grupurilor de turişti vizate. Piramida lui 
Maslow este relevantă pentru a ierarhiza 
trebuinţele umane. Teoria ierarhiei 
nevoilor a fost elaborată de psihologul 
american Abraham Maslow. Maslow 
ierarhizează nevoile umane în funcţie de 
prioritatea lor în cinci categorii: 

• Nevoile fiziologice sunt nevoile de 
bază ale corpului uman: hrană, apă, 
somn, adăpost, etc. Ele sunt 
dominante atunci când nu sunt 
satisfăcute la un nivel acceptabil  

• Nevoile de siguranţă şi securitate 
cuprind nevoia de stabilitate, 
protecţie împotriva îmbolnăvirilor, 
a vătămărilor fizice, a dezastrului 
economic, a factorilor ocazionali şi 
imprevizibili, nevoia de structură, 
ordine şi lege. De obicei nevoia de 
securitate este activă în cazuri 
deosebite, cum ar fi războiul, 
epidemiile, catastrofele naturale, 
dezorganizarea societăţii, crize 
economice, situaţii negative cronice 

• Nevoile sociale sunt legate de 
natura socială a omului. Iniţial 
Maslow s-a referit la ele ca nevoie 
de dragoste şi apartenenţă. În 
această categorie intră şi nevoia de 
prietenie, de relaţii agreabile cu cei 
din jur, nevoia unui mediu familial.  

Nevoile sociale se manifestă sub 
următoarele forme: 
• Nevoia de afiliere se referă la 
dorinţa de a avea prieteni, 
colaboratori, de a se asocia cu alte 
persoane. Individul caută compania 
altor persoane, fie în grupuri mici, 
informale, fie în organizaţii 
formale. 
• Nevoia de afectivitate este o 
nevoie socială universală şi se 
manifestă în două direcţii: de la 
individ spre alte persoane şi dinspre 
cei din jur spre individ. 
• Nevoia de cooperare este una din 
cele mai puternice nevoi umane şi 
rezultă din nevoia de afiliere. În 
cadrul organizaţiilor se manifestă 
mai ales prin munca în echipă. 

• Nevoia de stimă cuprinde două 
grupe de nevoi delimitate în funcţie 
de unghiul de abordare care poate fi 
intern sau extern. Din punct de 
vedere intern, nevoia de stimă 
cuprinde dorinţa de putere, 
realizare, încredere, independenţă, 
libertate, iar din punct de vedere 
extern dorinţa de a avea prestigiu, 
statut, faimă şi glorie, recunoaştere, 
demnitate, apreciere. Satisfacerea 
acestor nevoi duce la încredere în 
sine, conştientizarea valorii proprii, 
sentimentul de a fi util şi necesar în 
lume  

• Nevoia de autorealizare 
(autoactualizare) este dorinţa unei 
persoane de a se realiza ca o 
personalitate unică în concordanţă 
cu potenţialul său şi în cadrul 
limitelor impuse de realitate. 
Satisfacerea acestei nevoi permite 
individului să-şi realizeze 
potenţialul.  
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Figură 1 Piramida lui Maslow 

 
 
După ce un nivel de nevoi a fost 

satisfăcut într-o măsură acceptabilă, poate 
deveni operant următorul nivel. O nevoie 
odată satisfăcută încetează să mai fie 
motivatoare. Nevoile de nivel superior, 
mai ales cele personale (stimă, realizare), 
sunt mult mai puternice sub aspect 
motivaţional decât cele de nivel inferior şi 
efectul lor este mai îndelungat. 

Maslow susţine că pentru satisfacerea 
nevoilor de bază există anumite 
precondiţii. Fără existenţa acestora, nevoile 
nu pot fi satisfăcute. Cele două condiţii 
sunt: 

• Libertatea de exprimare şi 
investigare, care se referă la 
existenţa unor condiţii sociale ce 
permit unei persoane să se exprime 
liber, să facă ceea ce doreşte, atâta 
timp cât nu răneşte pe alţii, să 
investigheze, să caute informaţii, sa 
se apere şi încurajează justiţia, 
cinstea şi onestitatea. 

• Nevoia de a şti şi a înţelege, care 
cuprinde dorinţa de a dobândi şi a 
sintetiza cunoştinţe despre mediu, 
nevoia de a-şi satisface curiozitatea 
intelectuală, nevoia de meditaţie, 
experimentare, explorare. 

Există o relaţie de dependenţă între 
aceste cinci trepte. Atâta vreme cât nu ţi-ai 
satisfăcut nevoile inferioare ierarhic de pe 

treptele unu şi doi, nu vei putea accede la 
sistemul motivaţional dat de treptele 
superioare trei, patru şi cinci. Perceperea şi 
satisfacerea nevoilor sociale, de 
individualizare şi de auto-realizare sunt 
condiţionate de satisfacerea mai întâi a 
nevoilor de bază biologice şi de siguranţă. 
Nu numai că satisfacerea treptei 3, 4 sau 5 
sunt trecute pe plan secund, în aşteptare, 
până se satisfac nevoile treptelor 
inferioare, dar aceste trebuinţe superioare 
nici măcar nu sunt percepute sau 
conştientizate suficient. E clar că nu îţi 
arde de viaţă socială, recunoaşterea 
meritelor pentru cine ştie ce proiect sau 
crearea înaltă a propriului destin atâta timp 
cât nu ai ce mânca, eşti bolnav, nu ai casă 
sau o relaţie de familie satisfăcătoare. 
Piramida este valabilă în special pentru 
oamenii din societatea occidentală, care 
duc o viaţă considerată ‘normală’. La 
orientalii tradiţionali (nu cei 
occidentalizaţi), în afara primelor două 
nivele comune, cel mai important nivel 
este al 5-lea (şi asta e valabil şi la 
persoanele religioase). Şi încă ceva: este 
foarte adevărat că în absenţa satisfacerii 
corespunzătoare a primelor două nivele nu 
reuşeşti să conştientizezi şi să te motivezi 
pentru celelalte. Dar dacă eşti ajutat şi 
susţinut din afară să mergi direct la nivelul 
cinci, vei reuşi să ţi le armonizezi pe toate 
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celelalte patru. Piramida oferă doar o 
perspectivă generală asupra nevoilor şi 
motivaţiilor umane. Fiecare om este diferit 
şi se comportă diferit, în funcţie de 
potenţialul moştenit genetic şi de 
influenţele mediului în care trăieşte.  

 Aplicând piramida trebuinţelor în 
cazul potenţialilor turişti, în primă fază vor 
fi puse în valoare componentele nivelului 
general al trebuinţelor amatorilor de voiaje. 
Mai  apoi, mesajele promoţionale vor ţinti 
calităţile imateriale (nevoia de cunoaştere, 
explorare, iniţiativă, trebuinţele estetice, 
creative, destinate să satisfacă trebuinţele 
secundare). Din această perspectivă, 
turismul rural românesc poate fi 
considerat: 

1. Terapie anti-stress 
2. Modalitate de a pune în valoare 

relaţia turist-natura sălbatică (ex. 
Delta Dunării, zonele montan) 

3. Reîntoarcerea la origini 
4. O experienţă inedită cu 

adresabilitate directă persoanelor ce 
trăiesc în marile aglomerări urbane, 
industrializate, care duc o viaţă 
sedentară, rutinieră, lipsită de 
reverie sau de posibilităţi de a 
evada în mijlocul naturii 

Analizând produsul turistic rural românesc 
observăm că el poate răspunde pe două căi 
trebuinţelor turiştilor: 
1.conţine soluţii la variatele probleme ale 
consumatorilor (nevoia de relaxare, izolare 
de viaţa zgomotoasă, terapie, explorare, 
documentare, satisfacerea unor hobby-uri 
etc); 
2.rezolvarea unor stări de disonanţă 
cognitivă, completând informaţia pe care o 
deţine deja şi eliminând tensiunile dintre 
cunoştinţele anterioare şi cele din 
actualitate, aparent contradictorii. 
 Acei turişti ce provin ţări puternic 
industrializate sau din state care au păstrat 
doar parţial neschimbate condiţiile de viaţă 
din mediul rural, vor trăi senzaţia că pentru 
o vreme pătrund într-o altă dimensiune 
temporală, de obicei mai calmă, relaxată, 
idilică. Vizita în atelierele meşteşugăreşti, 

spaţii de producţie ale unor produse 
alimentare sau non-alimentare, ferme 
agricole etc ce oferă posibilitatea de a 
urmări procesul de producţie a vinurilor, 
produselor de patiserie, mezelurilor, 
obiectelor artizanale, care mai apoi sunt 
suprapuse imaginii produsului iniţial, în 
multe cazuri deja cunoscut, conferind 
reacţii de satisfacţie în propria capacitate 
de înţelegere şi în acelaşi timp completând 
şi ajustând informaţiile despre lumea 
exterioară pe care le deţinem. Copiii au 
posibilitatea să facă diferenţa între 
cunoştinţele acumulate în şcoală, în familie 
cu realitatea întâlnită în ferme (observarea 
animalelor domestice), în efectuarea unor 
lucrări agricole, în lumea pădurii 
(observarea unor animale sălbatice, a florei 
etc), a rezervaţiilor naturale. 

Un  mod de prezentare al zonelor 
rurale româneşti, deţinătoare de patrimoniu 
se ghidează, conform  Institutului de 
Cercetare pentru Turism, după criteriile: 
aşezării geografice, cel etnografic, turistic, 
cadrul natural, economic şi socio-
demografic, ecologic şi al accesibilităţii. 
Criteriul valorii etnografice are în vedere 
caracterul etnografic determinat de tradiţia 
istorico-socială şi prezentat prin tipul 
aşezărilor, îndeletnicirilor, locuinţei, 
portului, manifestărilor culturale, spirituale 
şi prin intermediul stilului de viaţă al 
locuitorilor zonelor rurale. În identificarea 
zonelor etnografice, se are în vedere 
prezenţa unor elemente precum: arhitectura 
rurală, un anumit tip de casă, o piesă de 
costum popular, un tip de ceramică şi 
frecvenţa unor evenimente etnografice, 
vizându-se nivelul de concentrare a 
acestora în teritoriu. Astfel, specialiştii au 
stabilit mai multe zone etnografice, unele 
cu caracter etnografic foarte bine precizat: 
Ţara Vrancei, Ţara Bârsei, Ţara Loviştei. 
Criteriul valorii turistice are în vedere atât 
valoarea cât şi funcţia turistică a zonei. 
Valoarea turistică a zonelor se determină în 
raport cu următoarele elemente: tipul şi 
volumul de resurse turistice, calitatea şi 
cantitatea resurselor turistice, răspândirea 
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şi concentrarea resurselor în teritoriu, 
valoarea turistică, în raport cu tipul, 
calitatea şi cantitatea resurselor, poziţia în 
raport cu drumurile naţionale şi europene, 
căile ferate, aeroporturile internaţionale, 
punctele de frontieră şi infrastructura şi 
accesibilitatea, precum şi calitatea 
ecologică (poluare, degradare naturală).  

Criteriul cadrului natural se 
concentrează pe evidenţierea tipului de 
peisaj, montan, de deal, câmpie sau deltă, 
având în vedere componentele sale 
naturale şi în mod special, vizând elemente 
ca: treapta de relief, forma de relief, clima 
şi bioclimatul. Este necesară evidenţierea 
acestui criteriu, deoarece cadrul natural 
poate reprezenta o materie primă pentru 
multe forme de turism sau agrement. 

Criteriul economic şi socio-
demografic implică dezvoltarea, structura 
economică a zonei şi elementele 
demografice (structură, pondere, 
urbanizare) constituind elemente 
importante în aprecieri ce vizează calitatea 
mediului. 

Criteriul ecologic presupune 
stabilirea nivelului minim de poluare 
acceptat, de degradare a mediului şi a 
resurselor turistice, în vederea promovării 
turistice a unui teritoriu, staţiuni sau centru 
turistic.  

Criteriul accesibilităţii este 
reprezentat de poziţia geografică şi nivelul 
de dotare cu căi de comunicaţie. În analiza 
patrimoniului rural al zonelor, se impune a 
fi luate în considerare poziţia geografică în 
raport cu unele repere turistice importante 
şi reţeaua de comunicaţii care este, la 
rândul ei, foarte importantă pentru 
asigurarea accesului turiştilor la obiectivele 
turistice ale zonei. 

Stabilirea tipurilor de sate turistice 
constituie un mijloc de selecţionare a 
turistilor, aceştia grupându-se de la sine 
într-un sat sau altul, în funcţie de 
principalele lor motivaţii şi opţiuni 
turistice. În sfârşit, stabilirea tipurilor de 
sate turistice permite realizarea unei 
propagande, de reclame şi publicităţi 

concrete şi specifice, în funcţie de 
particularităţile fiecărui tip de sat turistic. 

În cele ce urmează, vor fi prezentate 
principalele tipuri de sate turistice: 

Sate turistice etnografic-folclorice 
(Bogdan Voda, Lereşti, Sibiel, Vama). În 
această categorie se pot încadra satele în 
care portul tradiţional, arhitectura, 
mobilarea şi decorarea interioarelor în stil 
rustic, muzica şi coregrafia populară 
predomină şi se impun ca însuşiri esenţiale 
ale satului respectiv. În aceste sate, se pot 
oferi turiştilor servicii de cazare şi masă în 
condiţii autentice (mobilier, decor şi 
echipament de pat în stil popular, meniuri 
tradiţionale servite în veselă şi cu tacâmuri 
specifice).  

Sate turistice de creaţie artizanală 
şi artistică (Tismana, Marga). Aceste sate 
oferă posibilitatea practicării unui turism 
de sejur, în cadrul căruia, în ateliere special 
amenajate şi sub îndrumarea unor artişti şi 
meşteri populari, turiştii s-ar putea iniţia în 
arta şi tehnicile populare.  

Sate turistice climatice şi 
peisagistice (Fundata, Bran, sirnea). 
Caracteristica predominantă a acestor sate, 
adecvate turismului de sejur, este cadrul 
natural şi poziţia geografică izolată de 
centrele aglomerate şi marile artere. Satele 
de deal si munte, cu case răspândite pe văi 
şi coline, la o oarecare distanţă unele de 
altele, cu pajişti, fâneţe sau livezi, satisfac 
motivaţia fundamentală a unor numeroşi 
turişti, "reîntoarcerea la natură". 

Sate turistice pescăreşti şi de 
interes vânatoresc (satele de pe Văile 
Vişeului şi Bistriţei, Gurghiu şi Delta 
Dunării). În afara posibilităţilor de cazare, 
în aceste sate se pot oferi servicii culinar-
gastronomice, pescăreşti şi pescăreşti-
vânatoreşti. 

Sate turistice viti-pomicole (Recaş, 
Agapia, Vânători- Neamţ). În satele în care 
predomină această caracteristică, 
activităţile turistice sunt posibile pe toata 
perioada anului, atât în perioada recoltării, 
cât şi după aceea, prin oferirea fructelor de 
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livadă, strugurilor şi a preparatelor 
realizate pe baza acestora.  

Satele turistice pastorale (Vaideeni 
si Jina). În această grupă, pot fi incluse, în 
general, sate de munte, în care preocuparea 
de bază a localnicilor este creşterea oilor şi 
a vitelor, şi care pot să atragă turiştii, prin 
meniuri bazate pe produse lactate. Aceste 
meniuri pot fi completate cu ouă, carne de 
pasăre, de ovine, şi de bovine, iar pentru 
divertisment pot fi organizate ospeţe 
ciobăneşti, petreceri tradiţionale. 

Sate turistice pentru practicarea 
sporturilor (Fundata, Sirnea). Numeroase 
localităţi rurale prezintă excelente condiţii 
pentru practicarea sporturilor de iarnă, în 
satele de deal şi munte şi a celor nautice pe 
râuri interioare, lacuri de acumulare, fără 
amenajări speciale. Acest tip de sate poate 
atrage două categorii de turişti, în general 
din rândul tinerilor: sportivi amatori, 
iniţiaţi în practicarea sporturilor respective 
şi turişti neiniţiaţi sau mai puţin iniţiaţi, dar 
dornici să le practice.  

Amenajarea turistică a satelor 
montane din zona rurală are influenţe şi 
asupra conservării mediului înconjurător. 
Este necesară, astfel, o delimitare a zonelor 
de protecţie a peisajului, delimitare legată 
de existenţa unei zonări turistice a 
întregului teritoriu. În aceste zone de 
protecţie toate construcţiile, drumurile şi 
orice amenajări trebuie supuse unor 
aprobări speciale. Protecţia peisajelor 
include nu numai aspecte legate de sursele 
de poluare, ci şi de degradare a peisajelor 
pe plan estetic. 

 
 
Studiu de caz: Academia de vară 

Atlantykron 
Totul a început în iulie 1990, când 

vreo 30 de taberamani de la două 
cenacluri, "Atlantis-Club" din Cernavodã 
şi "Club XXI" din Slobozia şi-au montat 
corturile pe ţărmul vestic al insulei. 
Atlantida începea să renască de sub apele 
tulburi ale batrânului Danubiu, trimitându-
şi zeii spre lumină. Iluzia unei lumi în 

întregime Science-Fiction (chiar dacă 
limitată în timp la numai 10 zile pe an şi la 
suprafaţa unei insule de aproape două 
hectare)  durează de 21 de ani, înregistrând 
un record absolut în materie, în care 
iubitorii lumii iluziilor şi-au închipuit că 
ridică un imperiu cosmic fără precedent de 
pe acest "cosmodrom de pamânt" (Al. 
Mironov). În care s-au întâlnit între ei, dar 
şi cu mari creatori din afarş (Roberto 
Quaglia, Robert Sheckley, Norman 
Spinrad, Joe Haldeman şi Jonathan Cowie 
sunt numai câţiva dintre aceştia). Insula se 
găseşte în dreptul satului Capidava, unde 
se poate vizita şi situl arheologic al fostului 
castru roman omonim, Capidava. 

Mai nou tabăra a primit titlul de 
Academia de vară Atlantykron, aici putând 
fi audiate cursuri de "ştiinţe prospective" 
fiind în acelaşi timp şi o extensie a 
taberelor de science-fiction din anii '90. 
Aici există un aflux de domenii care sunt la 
marginea ştiinţei şi se apropie de 
paranormal. De exemplu Dan Fărcaş a 
ţinut un curs despre OZN-uri, Teodor 
Vasile unul despre medicină alternativă 
(prin puterea energiei corpului uman), 
Florin Munteanu unul despre realizările lui 
Nicolae Tesla (printre care au fost 
menţionate controversatele unde 
electromagnetice scalare), iar David 
Anderson unul despre posibilele maşini ale 
timpului. Pe lângă povestea lui Tesla, 
domnul Florin Munteanu a făcut cunoscute 
ideile sale referitoare la structura creierului 
uman ori la teoria academicianului 
Drăgănescu despre relaţia dintre informaţie 
şi materie. Şi aceasta desigur pe lângă 
întâlnirile de science-fiction. 

Pe această insulă magnifică se 
organizează diverse concursuri pe mai 
multe domenii cum ar fi: de literatură, arte 
plastice, lucrări în nisip, concursul Enigma 
(de logică), organizat de David Anderson. 

În 2011 doritorii vor putea participa 
la următoarele workshopuri: conştiinţa 
umană (coord. Florin Munteanu), I.A. şi 
robotică (coord. Dan Milici), Astronomie 
şi astrofizică (coord. Bica Crăciun şi 
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Dominte Sutac), S.F. şi futurologie (coord. 
Aurel Cărăşel şi Mihaela Muraru-
Mândrea), Arta şi ascunzişurile minţii 
(coord. Aurel Manole), Muzica şi mintea 
(coord. Norman Rosner), Puterea minţii şi 
corpul (coord. Adriana Gheorghe). 

Participând la Academia 
Atlantykron putem stabili contacte 
amiabile cu turişti externi care au găsit pe 
internet informaţii despre această 
manifestare, ne vom putea odihni la umbra 
arborilor bătrâni sau asista pasiv sau activ 
la oferta de cursuri foarte atractivă, vom 
putea pescui sau înota şi chiar îmbogăţi 
cunoştinţele de istoria patriei, vizitând 

castrul roman Capidava. Dacă deţii un cort, 
nici măcar nu trebuie să achiţi vreo taxă 
pentru campare. Iar seara poţi viziona 
filme S.F., admira cerul prin telescop sau 
dansa la discoteca de pe bac. 
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Abstract 
Globalisation appeared in several fields of activity, and it is accelerating in industry, business, and 

even in agriculture, as tourism is one of the fields with the quickest development in the global economy. 
In a tour-operator’s activity, launching the offer is the fifth stage of conceiving the completely integrated 

tourist products. Consequently, promotion of tourist products and services is aiming the information and 
conviction by which the tourist clients are determined to make purchasing decisions. 

Through the content of this article we have the intention to present the theoretical context of a tour-
operator’s products and services promotion concept, as well as the three big sectors of tourist promotion, 
respectively: direct information, public relations, and advertisement. 

 
Key words: tour-operators, promotion of tourist products and services. 
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Metodă şi metodologie 

Pentru realizarea acestei lucrări s-a utilizat ca metodă studiul documentar din literatura 
de specialitate română şi străină, şi s-a urmărit identificarea şi trecerea în revistă a stadiului 
cunoaşterii în domeniul noţiunilor de produs turistic, promovare, publicitate, relaţiile cu 
presa şi relaţiile cu publicul. 

 
Introducere 

Promovarea produselor şi serviciilor turistice vizează "căile de informare şi de 
convingere prin care clientela turistică este determinată să ia decizii de cumpărare şi are drept 
componente: promovarea, vânzarea, relaţiile publice şi publicitatea, toate acestea formând 
mix-ul promoţional [Berbeeanu, 1976, p.30]. 

În condiţiile sporirii şi diversificării produselor şi serviciilor turistice , ale creşterii 
participării  tour-operatorilor la activităţile pe pieţele turistice naţionale şi  internaţionale, 
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problemele legate de informarea consumatorilor au devenit tot mai dificile. Astăzi, 
consumatorului de turism  îi este greu să afle singur ce produse sau servicii turistice îi sunt 
oferite pe piaţă, unde şi când le poate procura, în ce măsură corespund cerinţelor şi 
preferinţelor sale. 

Date fiind particularităţile produselor şi serviciilor turistice, activitatea de informare în 
domeniul turismului deţine o importanţă tot mai mare pentru că aceasta contribuie la crearea 
imaginii produselor şi serviciilor turistice  ce urmează a fi consumate şi crează vise ce pot fi 
transformate în motivaţii de consum turistic. 

Promovarea produselor şi serviciilor turistice  poate exercita un rol important asupra 
intenţiei clientului vizând, pe de o parte, să solicite o clientelă nouă, iar pe de altă parte, să 
păstreze vechii clienţi. Acţiunea promoţională se adresează, cel mai adesea, direct publicului 
căutând, pe cât posibil, ţinte identificate aşa încât succesul promovării este condiţionat de trei 
principii: continuitate, convergeţă şi coordonare. 

 
Elaborarea unui produs turistic 

Elaborarea unui produs turistic 
presupune luarea în considerare a anumitor 
factori determinanţi, cum sunt: 
 elementul uman; 
 constrângerile naturale: locul 

geografic, perioada de efectuare, 
distanţa de parcurs; 

 constrângerile tehnice: mijloacele de 
transport, căile de acces, posibilităţile 
de cazare, elementele de atracţie 
turistică. 

Capacitatea de creare a produselor 
turistice rezidă nu numai în creativitatea 
programului şi atractivitatea vacanţei 
oferite, ci pentru un touroperator constă mai 
ales în capacitatea gestionării riguroase a 
contingentelor şi eficienţa activităţii de 
previzionare a vânzărilor. 

Touroperatorii combină elementele 
unei vacanţe într-un pachet pe care îl vând 
direct sau prin intermediari consumatorilor, 
la un preţ mai scăzut decât totalul preţurilor 
componentelor luate separat.  

Etapele care stau la baza elaborării 
unui produs turistic, presupun luarea în 
considerare a celor trei coordonate: umană, 
naturală şi tehnică, după cum urmează: 
 analiza grupului care va efectua 

programul produsului turistic; 
 alegerea şi analiza locului geografic al 

voiajului; 
 stabilirea itinerariului şi alegerea 

mijlocului de transport; 
 stabilirea tarifului;  
 lansarea ofertei. 

Acestea sunt prezentate şi în figura 1: 

 

 
 

Figura 1 Etapele elaborăii unui produs turistic 
Adaptat după: Pascariu, G., C., 1996 
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a. Analiza grupului care va efectua 
programul produsului turistic este etapa 
în care organizatorul programului comandă 
o cercetare de marketing cu scopul de a afla 
care sunt dorinţele şi preferinţele 
potenţialilor clienţi şi prognozează volumul 
pieţei noului produs. 

b. Alegerea şi analiza locului 
geografic al produsului turistic 

Locul geografic ales pentru realizarea 
produselor turistice este reprezentat de o 
ţară, o regiune din cadrul unei ţări, un oraş, 
un sat sau o staţiune cu o imagine 
favorabilă. 

Decizia de alegere a unei destinaţii 
pentru petrecerea vacanţei este una cu risc 
ridicat, deoarece potenţialul turist nu poate 
„ proba produsul” înainte de a-l cumpăra. 
Nici o experienţă anterioară nu-l poate ajuta 
prea mult întrucât o alegere anterioară bună 
nu garantează că anul acesta se va întâmpla 
la fel. 

c. Stabilirea itinerariului şi alegerea 
mijlocului de transport 

Stabilirea itinerariului are în vedere 
următoarele aspecte: 
 structura grupului; 
 timpul disponibil; 
 elementele de atracţie şi de însoţire 

posibil de oferit (potenţialul turistic al 
regiunii); 

 tema impusă în situaţia în care se 
organizează un produs turistic pe o 
anumită temă. 

Esenţial în stabilirea itinerariului 
este şi alegerea spaţiului de cazare. Acesta 
trebuie adaptat tipului clientelei. Turistul are 
de ales între numeroase forme de cazare: 
hoteluri, moteluri, case de oaspeţi, tabere de 
vacanţă etc.. În cazul produselor turistice 
internaţionale facilitatea de cazare cel mai 
des întâlnită este hotelul care trebuie să 
ofere diferite tarife, dispuneri ale camerelor 
şi servicii care să satisfacă dorinţele şi 
necesităţile oaspeţilor. 

Unul dintre motivele pentru care 
oamenii călătoresc este pentru a beneficia 
de un ambient complet schimbat faţă de cel 
obişnuit beneficiind totodată de facilităţi 
moderne care să le asigure un anumit grad 
de confort: aer condiţionat, încălzire 
centrală şi istalaţii sanitare moderne, 
mobilier etc.. 
Mijlocul de transport 

Alegerea mijlocului de transport de 
către turist este strâns legată de scopul 
călătoriei. În general alegerea este afectată 
de:  
 distanţă şi disponibilitate; 
 statut şi confort; 
 siguranţă şi utilitate; 
 tarif comparat pentru serviciile oferite;  
 poziţia geografică şi izolarea;  
 gama de servicii oferite la bord; 
 nivelul de competitivitate existent între 

serviciile similare.  
În general, mijlocul de transport ales 

pentru parcurgerea produselor turistice 
naţionale sau internaţionale este reprezentat 
de avion, autocar sau chiar navă de 
croazieră datorită calităţii serviciilor oferite 
şi a confortului. 

d. Stabilirea preţului produsului 
turistic 

Preţul produsului turistic (Ppt) este 
format din: 
 contravaloarea serviciilor furnizorilor 

direcţi cum ar fi cele de transport, 
cazare, masă şi agrement; 

 salariile personalului angajat înclusiv 
cota aferentă ghidului, formată din 
cheltuieli pentru serviciile de care 
beneficiază grupul de turişti şi diurnă; 

 comisionul agenţiei de turism tour-
operatoare; 

 taxa pe valoare adăugată. 
Acesta se poate calcula cu ajutorul 

următorului indicator: 

 

 
 

  

 
Ppt = Ch t + Ch c + Ch m + Ch a + Ch d + Ch s+ Ch o + Com Ag + TVA 
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unde:  
Ppt  –  preţul produsului turistic 
Ch t – cheltuieli transport;  
Ch c –  cheltuieli cazare;  
Ch m – cheltuieli masă;  
Ch a – cheltuieli agrement; 
Ch d – cheltuieli diurnă ghid turistic 

şi şoferi după caz; 
Ch s – cheltuieli salariale; 
Ch o – cheltuieli ocazionale; 
Com Ag – comisionul agenţiei 
organizatoare; 
TVA – taxa pe valoare adăugată. 
 
Între tariful astfel calculat şi cel al 

circuitului în momentul efectuării pot 
apărea diferenţe datorate fie modificării 
tarifului unor elemente componente, fie 
modificărilor intervenite în program. 

Restituirea eventualelor diferenţe are 
loc în condiţiile în care categoriile de 
confort sunt inferioare celor prevăzute în 
program sau în condiţiile anulării serviciilor 
incluse în tarif. 

Pentru acordarea de servicii 
suplimentare se percepe o diferenţă 
compensatorie posibil de achitat fie în 
momentul prestaţiei, fie la întoarcerea din 
vacanţă într-un termen stabilit de comun 
acord cu agenţia.  

Costurile se referă la cheltuielile 
făcute pentru realizarea produsului: 
cheltuieli materiale directe, de muncă, de 
regie, de administraţie, costuri de distribuţie 
(transport, comisioane, etc.), costuri de 
promovare, costuri de menţinere a calităţii 
şi imaginii produsului. 

Stabilirea tarifului trebuie să se facă 
ţinând seama de costurile încorporate în 
realizarea produsului (serviciului).  

În turism, costurile fixe sunt mari şi 
cele variabile, mici. La stabilirea tarifului, 
trebuie făcute câteva evaluări ale diferitelor 
costuri şi anume: 
 costuri de distribuţie (prin agenţia de 

turism sau direct consumatorului); 
 costuri de dezvoltare şi cercetare 

(pentru o nouă destinaţie, unui 
touroperator îi trebuie 1-2 ani); 

 costuri cu salariile (sunt mari, deoarece 
produsul turistic se bazează pe serviciul 
prestat de personalul firmei de turism). 

Există totuşi şi perioade în care 
agenţia de turism poate decide vânzarea 
produsului turistic sub preţul de cost, 
această strategie fiind cunoscută sub numele 
de reducere de preţ tactică. 

Tariful este întotdeauna în interacţiune 
cu celelalte variabile ale maketingului mix 
respectiv : produsul, distribuţia şi 
promovarea. De obicei, tariful dă 
consumatorului primul indiciu asupra 
calităţii percepute a produsului. Distribuţia 
produsului turistic, de asemenea, reflectă 
imaginea produsului de calitate, ajutând în 
acest mod la stabilirea unui tarif ridicat. 

Promovarea va trebui să reflecte, la 
rândul ei, calitatea şi bineânţeles tariful, iar 
mesajul către consumatori trebuie să fie la 
standardul corespunzător. 

Stabilirea tarifului pentru produse şi 
servicii trebuie să reflecte percepţiile 
consumatorilor pe piaţa-ţintă. Important 
pentru consumator este să vadă legătura 
între tariful şi calitatea produsului turistic. 
În turism, consumatorii se aşteaptă, în cazul 
în care plătesc un tarif ridicat pentru un 
produs turistic, să beneficieze de servicii de 
înaltă calitate. Aceasta este cea mai mare 
problemă a firmei de turism, respectiv 
perceperea că tariful pe care l-au plătit 
consumatorii pentru un produs turistic 
reprezintă valoarea necesară pentru a 
satisface aşteptările lor referitoare la 
calitate. 

e. Lansarea ofertei 
Promovarea este o formă de 

comunicare persuasivă, proiectată pentru a 
informa consumatorii despre un anumit 
produs sau serviciu şi pentru a-i influenţa să 
cumpere [Sasu, 2003]. 

Promovarea produsului turistic 
vizează căile de informare şi de convingere 
prin care clientela turistică este determinată 
să ia decizii de cumpărare şi are drept 
componente: promovarea, vânzarea, relaţiile 
publice şi publicitatea care formează mix-ul 
promoţional. 
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2. Promovarea produselor şi 
serviciilor turistice   

Promovarea produselor şi serviciilor 
turistice  reprezintă „ transmiterea pe 
diferite căi a mesajelor şi informaţiilor 
menite să informeze operatorii de turism şi 
turiştii potenţiali asupra caracteristicilor 
produsulor turistice şi asupra elementelor 
componente ale serviciilor oferite spre 
comercializare, să le dezvolte o atitudine 
pozitivă faţă de firmele prestatoare de 
servicii turistice cu scopul de a promova 
modificări favorabile în mentalitatea şi 
obiceiurile turiştilor”[Snak, 1994]. 

În general cele trei mari sectoare ale 
promovării turistice sunt:  
 informarea directă (orală, scrisă, 

vizuală); 
 relaţiile publice; 
 publicitatea.  

Informarea turistică se impune la 
toate nivelurile, realizându-se cu ajutorul 
centralelor telefonice cu mai multe linii 
pentru convorbiri cu publicul, în agenţiile 
de primire, găsindu-şi expresia cea mai 
elocventă în birourile de informare din ţară 
şi din străinătate. Poate lua forma verbală, 
scrisă sau vizuală, difuzată în principal de 
personalul agenţiilor sau centrelor de --
informare sau cu ajutorul documentaţiilor 
create în acest scop. 

Centrele de informare turistică pot fi 
permanente sau ocazionale (standuri, 
expoziţii). 

Centrele de informare permanente 
sunt oficii sau birouri de informare turistică 
Prima grijă a tour-operatorului, care vrea să 
se facă cunoscut publicului, este să-şi  
aprovizioneze cu material adecvat birourile 
de informaţii atât de pe teritoriul naţional 
cât şi în străinatate. Primele birouri 
specializate în informaţii turistice au fost 
create în străinătate de ţările cu tradiţii în 
primirea turiştilor, chiar între cele două 
războaie mondiale. 

Punctele de informare ocazionale sunt 
standuri şi saloane care nu constituie decât o 
formă temporară a centrelor de informare, 
mai mult sau mai puţin reduse în spaţiu şi 
timp. 

Incitarea consumatorului potenţial 
poate fi posibilă dacă i se oferă la indemâna 
acestuia elemente simple, dar caracteristice 
pentru zona respectivă, elemente care să 
atragă atenţia în mod deosebit şi care să 
conducă la achiziţionarea unui pachet de 
servicii turistice. 

Foarte important, pentru punctele de 
informare turistică, este ca toate informaţiile 
cerute verbal sau telefonic să se regăsească 
într-un document scris, bine cunoscut de 
către agentul de turism, document ce poate 
fi pus la dispoziţia clientului în câteva 
secunde şi care poate înlocui lungile 
explicaţii acordate de acesta. 

Informarea telefonică presupune 
acelaşi efort de rapiditate şi trebuie realizată 
prin transmiterea imediată prin poştă a 
documentelor explicative, scrise, respectiv 
broşuri şi pliante care sunt în măsură să 
fixeze informaţia într-o formă durabilă la un 
preţ redus. 

Formula de document cea mai agreată 
este broşura sau pliantul de mare tiraj în 
care se intercalează o pagină cu informaţii 
precise aduse la zi. 

În domeniul broşurilor de informare, 
concurenţa este foarte mare. Fiecare livrare 
de informaţii din strainătate oferă în 
permanenţă un stoc variat de broşuri de la 
câteva zeci la mai multe mii de titluri 
diferite. De obicei, aceste broşuri 
concurează cu cele ale marilor tour-
operatori şi transportatori. 

Pliantul, ca document de informare 
turistică propriu unui tour-operator poate fi 
difuzat clienţilor fie în momentul rezervării 
locului, fie la cumpărare sub forma de aide-
memoire. De asemenea. poate fi difuzat 
vechilor clienţi prin poştă sau potenţialilor 
clienţi cum ar fi diverse firme comerciale 
cărora li se pot propune fie seminarii, fie 
călătorii de afaceri sau de tip social. Mai 
poate fi difuzat cu titlu de reciprocitate unor 
întreprinderi complementare sau asociate. 

Prin modul în care este conceput, 
pliantul trebuie să declanşeze cititorului 
două reacţii: 
 să-i stârnească interesul printr-un 

demers subiectiv; 
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 să-l determine să aleagă unitatea 
respectivă. 

Pliantul trebuie să includă ilustraţii cu 
caracter publicitar care să valorifice oferta 
tour-operatorului şi care să motiveze 
clientul potenţial. Trebuie să redea cât mai 
atractiv conţinutul stabilimentului. De 
obicei, în cuprinsul unui pliant se regăsesc 
mai multe tipuri de fotografii [Durrireu , 
1980]: 

Fotografia de ambianţă propune 
imagini particulare şi imitate care dau 
clientului potenţial impresia că este aşteptat. 
Ea reuşeşte să creeze acele imagini de vis 
care determină apariţia motivaţiei ce stă la 
baza consumului turistic. 

Fotografia de animaţie abordează un 
set de imagini mai sofisticate care reuşesc 
să producă clientului fenomenul de 
"identificare”. Punerea în evidenţă a 
imaginilor necesită prezenţa specialiştilor, a 
unor "actori specialişti" care pot juca rolul 
de client şi care se pot identifica cu acesta 
pentru a simula o situaţie dată. 

Fotografia de arhitectură are rolul de 
a evidenţia mediul în care se află amplasată 
unitatea turistică. 

Pe lângă pliant, alte mijloace 
promoţionale (complementare) utilizate de 
tour-operator mai sunt cărţile poştale care 
au o mai mică valoare informativă, dar care 
sunt destinate, în principal, să-l transforme 
pe client în propagandist. Principalul lor 
avantaj constă în preţul redus, deşi cartea 
poştală are o serie de imagini incluse în 
pliante. 

Indiferent de natura sa, documentul 
turistic trebuie să îndeplinescă anumite 
condiţii pentru a-şi atinge scopul pentru care 
a fost realizat. 

În primul rând, documentul turistic 
trebuie să fie identificat imediat. Titlul 
trebuie sa fie plasat în aşa fel încât să fie 
văzut cu uşurinţă. Plasat în partea de sus a 
coperţii sau în cea de jos, trebuie să figureze 
nu numai pe copertă, ci şi pe contra-coperta, 
dar niciodată la mijlocul acesteia. Trebuie 
să conţină numele ţării, al regiunii prin care 
se face localizarea. 

În cazul documentelor folosite pe piaţa 
internaţională, este bine să se utilizeze 
aceleaşi imagini, iar textul să fie tradus de 
specialişti. Sunt de preferat broşurile tipărite 
într-o singură limbă deoarece cele 
multilingve sunt mai costisitoare. 

Formatul broşurii este condiţionat de 
difuzare, stocare, expunere. Formatul 
internaţional de 21 x 10,5 cm al pliantului 
este propriu plicurilor trimise prin poştă. 
Formatul dublu de 21 x 21 cm utilizat 
uneori nu poate fi expediat comod decât cu 
condiţia de a fi livrat îndoit longitudinal. 

Difuzarea broşurilor se poate realiza 
fie la cerere, fie prin fişier. O difuzare 
eficientă presupune trimiterea documentelor 
numai pe bază de comandă. Pe plan 
mondial, se practică tot mai mult trimiterea 
unei oferte a materialului disponibil sau a 
unui "bon de comandă" destinatarul 
putându-l returna precizând cantităţile dorite 
pe titluri, acestea urmând a fi trimise în 
funcţie de stocuri. Difuzarea este, în 
general, gratuită, mai puţin în străinătate.  

Relaţiile publice, traducere 
defectouasă a expresiei "public relations" 
care înseamnă "relaţii cu publicul" vizează 
"obţinerea indirectă şi gratuită de către o 
firmă, cu cheltuieli mai mici a unei 
notorietăţi (faime) complementare aceleia 
pe care publicitatea reuşeşte să o realizeze” 
[Lanquar , et.al., 1981]. 

Într-o agenţie de turism tour-
operatoare, relaţiile publice se stabilesc la 
următoarele niveluri: 
 la nivelul reprezentanţilor agenţiilor 

detailiste care prezintă clienţilor 
potenţiali şi vând imagini ale 
aranjamentelor turistice; 

 la nivelul beneficiarilor direcţi potenţiali 
sau reali ai unor aranjamente turistice 

 la nivelul personalului firmei turistice 
ofertante de aranjamente turistice. 

Relaţiile publice implică cultivarea 
unor contacte directe, realizate constant şi 
sistematic cu diferitele categorii de public, 
cu persoane influiente din conducerea 
firmelor, instituţiilor şi organzaţiilor din 
ţară şi străinătate, cu mijloace mass-media, 
cu reprezentanţii autorităţilor, persoanelor 
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oficiale, creatori de opinii, în scopul 
obţinerii sprijinului acestora. [Ugeux, 
1975]. 

Pentru un tour-operator, activitatea de 
relaţii publice are un rol esenţial întrucât 
modelează în bună măsură piaţa firmei de 
turism şi comportamentul consumatorilor de 
produse şi servicii turistice. În acelaşi mod 
ca informarea şi publicitatea, relaţiile 
publice într-o agenţie de turism tour-
operatoare sunt planificate, coordonate între 
ele şi cu alte acţiuni de promovare, în acest 
sens aceasta trebuind să dispună de un buget 
propriu. 

Tehnicile şi mijloacele cele mai 
folosite pentru relaţiile publice sunt 
mijloacele scrise prin intermediul 
conferinţelor de presă, mijloacelor audio 
vizuale, mijloace de imagine (manifestări 
speciale, vizite), târguri, acţiuni cu caracter 
protocolar, coktailuri, conferinţe 
specializate.  

Relaţiile cu presa 
Modalitatea cea mai comodă de a 

atrage un public larg prin relaţiile publice 
este presa scrisă. În marile firme de turism  
sau de transporturi, serviciul de relaţii 
publice are întotdeauna un responsabil sau 
un ataşat de presă. Tehnicile aflate la 
dispoziţia presei sunt: comunicatele, 
conferinţele de presă şi interviurile, 
difuzarea de fotografii presei. 

Comunicatele de presă au ca obiectiv 
principal să facă cunoscute noutăţile în 
domeniu. Comunicatele se adresează fie 
presei specializate, fie revistelor ilustrate de 
calătorii, fie presei generale (redactorilor 
paginilor turistice, cronicarilor specializaţi, 
rubricilor locale). 

Procedeu puţin costisitor,  
comunicatele de presă au o eficienţă  
variabilă, dar adesea mult mai mare în 
domeniul turistic decât în altele, principalul 
avantaj fiind uşurinţa de a fi controlat prin 
rezultatele sale imediate. 

Radioul permite două forme de tratare 
a informaţiilor: interviul şi comentariul. 
Pentru interviu este necesar ca personajul 
intervievat să aibă uşurinţă în exprimare dar 
şi o căldură umană. Pentru interviu trebuie 

găsit animatorul cu "ceva” ce va reţine 
atenţia auditoriului. 

Televiziunea ca serviciu public poate 
găsi o multitudine de pretexte, de 
evenimente ca: o sărbătoare populară, 
festival, manifestare folclorică sau o 
"premieră” pentru a valonfica patrimoniul 
turistic/agroturistic sau cultural. 

Conferinţele de presă au ca obiectiv 
folosirea prezenţei unei personalitaţi sau a 
unor experţi pentru a obţine comentarii 
favorabile. Aceste conferinţe presupun ca 
tema evocată să aibă fie un element de 
noutate, de neobişnuit, fie un element de  
actualitate. Oferă spontaneitate lansării unui 
document sau unei broşuri de care se 
doreşte să se vorbească, deci e vorba de 
ceva util. 

Calătoriile de informare a jurnaliştilor 
naţionali sau străini reprezintă o modalitate 
de acţiune a cărei rentabilitate poate fi 
ridicată. Ele vizează obţinerea unor articole 
redacţionale al cărui impact psihologic este 
diferit de cel al publicităţii pentru un preţ, în 
general, modic. 

Fotografiile de presă implică deţinerea 
unei fototeci turistice specializate conţinând 
un stoc de clişee clasice ale marilor 
monumente cerute în mod constant, sub 
aspecte variate. De asemenea, sunt necesare 
şi fotografii de actualitate care vor însoţi 
comunicatele şi conferinţele de presă. 

Paginile turistice ale ziarelor şi 
revistelor, împreună cu broşurile agenţiilor 
de voiaj tour-operatoare sunt principalii 
consumatori de fotografii turistice. Înainte 
de a fi puse în circulaţie, toate fotografiile 
trebuie să poarte legenda, data, locul, 
provincia şi ţara. Calitatea este mai 
importantă decât cantitatea pentru a triumfa 
în faţa concurenţei în momentul când 
editorul alege o ilustrată. 

 
Relaţiile directe cu publicul 
Fără a exclude cooperarea cu presa, 

diverse acţiuni de promovare pot fi dirijate 
către alţi formatori de opinie sau către un 
sector public. Lansarea unei noi destinaţii şi 
inaugurarea unui nou birou de turism, 
permit invitarea, alături de presă şi a 
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potenţialilor consumatori de produse şi 
servicii turistice, managerii de firme, 
responsabili ai organismelor naţionale sau ai 
colectivităţilor susceptibile de a antrena alţi 
clienţi potenţiali, relaţii directe cu publicul. 

Relaţiile directe cu publicul implică şi 
alte modalităţi de manifestare cum ar fi 
difuzarea imaginii statice sau animate cu 
ajutorul afişelor, vitrinelor şi proiecţiilor: 

Afişele, foarte numeroase, sunt greu 
de absorbit de vitrinele şi birourile 
agenţiilor de voiaj. Acestea caută mai ales 
afişele care ilustrează propriile avantaje şi 
aspecte ale activităţii lor şi, de aceea, este 
posibil ca anumite atracţii turistice sau 
agroturistice să nu-şi găsească locul în 
cadrul acestora. De aceea, deseori se 
recurge la expunerea afişelor în restaurante, 
magazine, şcoli sau la organizarea de 
expoziţii cu ajutorul municipalilăţii. 

Vitrinele distribuite şi plasate în toată 
ţara pot fi realizate la cererea agenţiilor şi 
sunt utile deoarece ilustrează aspecte ale 
activitaţii agenţiilor de turism şi agroturism. 

Filmele show sau proiecţiile 
documentare de 16 mm sunt oferite fie de 
grupuri spontane, asociaţii, şcoli, şi, de 
obicei, au o rentabilitate întârziată sau 
depărtată, fie  de grupuri de interes mai 
imediat cum ar fi o agenţie tour-operatoare 
care pregăteşte o călătorie. Conferinţele cu 
proiecţii de diapozitive răspund aceloraşi 

obiective. Există pieţe turistice/agroturistice 
avide de asemenea modalilăţi de difuzare a 
imaginii turistice/agroturistice, un foarte 
bun exemplu în acest sens fiind Belgia. 

Publicitatea turistică 
Publicitatea este un fenomen complex 

de activităţi de promovare pe piaţă a unei 
idei sau a unui produs sau serviciu. Ea se 
face de către personalul care prezintă direct 
produsul/serviciul potenţialului client, prin 
reclamă, prin tehnica răspunsului direct, 
prin stimulente de vânzare şi prin relaţiile 
publice ale firmei producătoare. Termenul 
de publicitate este folosit numai ca sinonim 
pentru reclamă. Dar publicitatea cuprinde în 
realitate mai multe tipuri de activităţi 
cunoscute sub denumirea generică de 
promotion mix [Moldoveanu ,et.al., 1998]. 

Publiciatea – nucleul activităţii 
promoţionale, este apreciat a fi unul dintre 
instrumentele cele mai importante  şi mai 
derutante ale gestiunii moderne de 
marketing [Kotler, 1982]. 

Publicitatea reprezintă principalul 
mijloc de comunicare a firmei cu piaţa de 
informare a potenţialilor beneficiari asupra 
produselor şi serviciilor sale şi de 
influenţare a comportamentului de 
cumpărare a acestora [Florescu, 1997, 
p.466]. Se pot evidenţia cateva trăsături 
esenţiale ale publicităţii: 

 
Tabelul 1  

Trăsăturile publicităţii 
Trăsăturile publicităţii Caracteristici 

Instrument strategic şi 
tactic 

- acţiunile publicitare urmăresc scopuri diferenţiate; 
- se adresează unor segmente determinate ale pieţei; 
- sunt pregătite pe baza unei analize riguroase a pieţei; 
- se realizează utilizând o diversitate de mijloace de comunicaţii şi reclamă. 

Mijloc dc comunicare în 
masă 

- mesajele sunt transmise unui grup de persoane; 
- raporturile dintre firma de turism şi consumatori se stabilesc prin intermediul unui
canal de comunicare în masă. 

Contribuie la stimularea 
cererii 

- transformă cererea în act de cumpărare efectiv. 

Asigură o legătură 
eficientă între produs şi 
consumatori 

- educă turiştii  influenţând volumul, structura consumului şi obiceiurile de 
cumpărare. 

Sursa: adaptat după: Jean Claude Dastot, 1973 
 

Publicilatea actionează asupra 
clienţilor potenţiali prin intermediul 
mesajelor publicitare al căror conţinut este 

în măsură să determine un anumit 
comportament de cumpărare [Olteanu, 
et.al., 1994]. 
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Scopul politicii publicitare este acela 
de a realiza o comunicare eficientă care să 
conducă la modificarea atitudinilor şi 
comportamentului turistului potenţial astfel 

încât să genereze o vânzare imediată sau de 
perspectivă. 

Publicitatea turistică îmbracă diferite 
forme în raport cu diferite criterii, după cum 
rezultă şi din tabelul 2: 

 
Tabelul 2 

Clasificarea publicităţii 
Criterii de clasificare Tipuri de publicitate 

După obiectul publici-tăţii - publicitate de produs/serviciu 
- publicitatea instituţională 

După aria teritorială - publicitate locală 
- publicitate naţională 
- publicitate internaţională 

 
Publicitatea se manifestă sub forma 

presei scrise, mijloacele mass-media, 
afişajul, serviciile poştale, filmele-anunţ, 
broşuri, pliante, cataloage, etc. 

În procesul de realizare a acţiunii 
publicitare, o primă etapă importantă o 
reprezintă elaborarea mesajului sau a temei 
publicitare, care se poate exprima în forme 
foarte variate în funcţie de tipul 
produsului/serviciului, de psihologia celor 
cărora li se adresează şi constituie "fructul" 
unei activităţi creatoare şi de imaginaţie, 
care să asigure o îmbinare eficientă a unui 
şir de elemente: sociologice, psihologice, 
economice [Joannis , 1975]. 

Presa reprezintă una dintre cele mai 
importante căi de transmitere a mesajelor 
publicitare, fie că este vorba de presa 
cotidiană sau periodică. Acţiunile de 
publicitate prin presă se realizează prin 
publicarea unor materiale informative şi de 
sinteză sau prin anunţul publicitar propriu-
zis bazat pe afirmaţia simplă, pe îndemn şi 
prin efectul repetiţiei asupra cititorului. 

Elementele componente ale anunţului 
publicitar sunt ilustraţia şi textul. 

Ilustraţia are ca scop sporirea 
efectului anunţului prin captarea atenţiei şi 
prin elementele informative şi explicative 
ale mesajului pe care îl conţine, ca şi 
accentuarea anumitor calităţi ale produsului, 
factorilor naturali şi reliefarea utilităţii. 

Textul, alt element component al 
anunţului publicitar, poate lua forma de text 
informativ sau text scris în stil gazetăresc: 
are rolul de a crea un anumit sentiment faţă 

de o destinaţia turistică/agroturistică. 
Sloganul publicitar, ca o componentă 
esenţială a textului, este o formulă scurtă, 
uşor de reţinut şi capabilă să atragă atenţia; 
în medie, se compune din 4-8 cuvinte 
incluzând, de regulă, marca produsului, a 
staţiunii turistice sau a firmei turistice. 

Publicistul David Ogilvy propunea în 
anul 1976, 14 modalităţi tehnice pentru a 
vinde călătorii, printre care pot fi amintite: 
 punerea în evidenţă a diferenţelor, 

elementelor de exclusivitate - oamenii 
călătoresc pentru a se îmbogăţi cu 
experienţe noi, pentru a vedea ceea ce 
nu găsesc la ei în ţară; 

 plasarea menţiunii “produs la un preţ 
foarte bun” în antet, în vederea 
cunoaşterii produselor şi serviciilor 
turistice; 

 folosirea faptelor precise, concrete, 
evitarea generalităţilor întrucât numai 
faptele determină clientul să cumpere 
fară să vadă; 

 prezentarea produsului ca pe o 
premieră, de calitate foarte bună; 

 plasarea în antetul anunţului a celor 
mai bune argumente ale vânzării; 

 exploatarea tuturor elementelor de 
noutate; 

 propunerea unor aspecte concrete, nu a 
unei multitudini de aspecte; 

 fotografierea indigenilor şi nu a 
turiştilor, întrucât toată lumea este 
"exotică" pentru cei care nu o cunosc; 

 alegerea inteligentă a  fotografiilor 
pentru că sunt de două ori mai 
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importante, mai concludente decât 
textul; 

Publicitatea turistică trebuie să fie 
frapantă, provocatoare, dar nu trebuie să 
exagereze sau să deformeze realitatea. 
Există ţări unde publicitatea turistică este 
supravegheată atent prin reglementări foarte 
stricte (de exemplu, Marea Britanie deţine 
Trade Description Act). 

Publicitatea televizată asigură o 
combinaţie a sunetului, imaginii şi mişcării 
care nu poate fi asigurată de alte suporturi.  

Publicitatea radiofonică prezintă 
avantajul că acoperă în mod rapid şi cu 
regularitate cea mai mare parte a 
consumatorilor potenţiali de turism. 
Alegerea orei de difuzare este determinantă 
pentru a propune vacanţe adaptabile ţintelor 
alese. Prezintă dezavantajul că mesajul 
publicilar nu poate fi prezentat decât 
auditiv, ascultătorii făcându-şi doar o 
imagine parţială şi de moment asupra 
obiectului mesajului. 

Publicitatea prin intermediul 
cinematografului ocupă un loc aparte, deşi 
modest în ansamblul mijloacelor 
publicitare. În practica publicitară se disting 
două categorii de filme: 
 filmul de documentare turistică a cărui 

durată este de până la 30 de secunde; 
 filmul publicitar propriu-zis cu o durată 

de până la 5 minute. 
Această formă de publicitate trebuie 

adaptată în contextul unei campanii sau 
program de publicitate pentru promovarea 
unei destinaţii turistice, a unui produs sau 
serviciu turistic. Utilizarea acestui suport 
publicitar în mod unilateral nu numai că nu 
este eficientă, ci poate fi  chiar producătoare 
de pierdere având în vedere costurile 
ridicare de realizare şi difuzare a filmelor. 
Cu toate acestea folosirea acestui suport nu 
trebuie neglijată. De exemplu, folosirea 
unui film de 30 de secunde prezentând 
imagini preluate de pe o copie deja existentă 
este relativ puţin costisitoare. 

Publicitatea exterioară se realizează, în 
principal, prin tipărituri care include 
editarea unor cataloage, pliante, prospecte, 
broşuri, agende, calendare şi afisaje. 

Afişul ca suport publicitar se 
adresează marelui public fiind compus din 
text şi ilustraţii şi amplasat într-un loc 
public. Criteriul de bază, în funţie de care se 
determină eficienţa unei companii 
publicitare prin afisaj, îl reprezintă 
vizibilitatea afişului care presupune numărul 
de trecători care ar putea vizualiza afişul, 
poziţia şi dimensiunea amplasamentului 
afişului, vizibilitatea şi iluminatul acestuia, 
chiria sau preţul de vânzare al spaţiului de 
amplasare. 

Catalogul este un suport publicitar 
folosit ca instrument de prezentare al unei 
firme sau staţiuni turistice. De regulă, se 
realizează în colaborare cu firme pentru care 
se efectuează publicitatea şi o agenţie de 
publicitate. 

Pliantul, prospectul şi broşura 
reprezintă suporturi publicitare tipărite pe 
una sau mai mutle pagini: 
 Pliantul este un imprimat care conţine 

text şi imagini. Textul trebuie să fie 
redactat clar şi tradus corect de 
specialişti în limbi de circulaţie 
internaţională. Prima pagina trebuie 
concepută astfel încât să determine 
cititorul să parcurgă conţinutul întreg. 
Este o tipăritură cu tiraj de masă care 
conţine informaţii turistice generale. 

 Prospectul se tipăreşte, de obicei, pe 
două pagini de dimensiuni diferite. 
Conţinutul acestuia include text care 
trebuie să redea principalele 
caracteristici ale produsului turistic şi 
ilustraţii care trebuie să fie originale şi 
atrăgătoare. 

 Broşura conţine o descriere mai 
amănunţită a produsului turistic şi are ca 
scop principal informarea clientului-
turist asupra caracteristicilor ofertei. 
Reprezintă o tipăritură mai 
voluminoasă, cu informaţii mai detaliate 
care permit descrierea unei zone de 
interes turistic şi dau o imagine generală 
asupra atracţiilor turistice popularizate, 
cum ar fi adrese utile în timpul unei 
călălorii, descrierea staţiunilor 
balneoclimaterice cu specificarea 
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procedurilor recomandate de tratament 
în fiecare staţiune. 

Agendele şi calendarele, ca 
mijloace publicitare, au în majoritatea 
cazurilor semnificaţia de cadou publicitar. 
Ele se pot executa în diverse modalităţi. 
Ilustraţia poate să reprezinte produsele 
oferite pe piaţă, marca produsului sau 
denumirea firmei însoţite de reproduceri ale 
peisajelor turistice specifice destinaţiei 
turistice, fotografii sau reproduceri artistice 
ale unor artişti cunoscuţi. Elementele de 
bază ale succesului acestui suport publicitar 
sunt calitatea hârtiei, a culorilor, a tiparului 
şi originalitatea prezentării. 

 
Concluzii 

Promovarea produselor şi serviciilor 
turistice ale unui tour-operator poate fi 
considerată o investiţie în informare, 
întrucât cheltiuielile nu pot fi recuperate în 
decursul unui an, amortizarea acestora 
făcându-se într-o perioadă mai îndelungată. 
În general, aceasta se adresează 
consumatorului potenţial printr-o informare 
reală, precisă, care este susţinută de 

argumente psihologice întrucât, în turism, se 
vinde „atmosfera turistică, imaginea, visele” 
şi, de aceea, în jurul produsului trebuie să se 
creeze o anumită activitate care să 
diferenţieze produsul turistic de celelalte 
produse şi să-i acorde o semnificaţie aparte. 

Publicitatea, ca element component al 
promovării are implicaţii pe termen lung sau 
scurt asupra vânzărilor. Contribuţia sa la 
obţinerea profitului turistic trebuie să 
rezulte dintr-un calcul de rentabilitate ale 
cărui rezultate justifică sau nu oportunitatea 
acesteia în strategia de marketing. Astfel, 
principiul de bază al rentabililăţii cere ca 
sumele antrenate în efortul publicitar să 
aducă beneficii care să acopere cheltuielile 
efectuate. În practica economică se 
evidenţiază o serie de încercări de a 
determina eficienţa folosirii publicităţii ca 
mijloc de creştere a vânzărilor unui tour-
operator, aşa încât, instrumentele folosite, 
deşi nu reflectă suficient de riguros 
influenţa publicităţii  asupra volumului 
vânzărilor, dau o imagine a eficienţei cu 
care sunt cheltuite fondurile destinate 
acţiunilor publicitare.  

 
 
 

 
 
Bibliografie 
1. Berbeeanu, I., 1976, Strategia 
promoţională în turism, Editura Sport-
Turism, Bucuresti 
2. Dastot, J., C., 1973, La publicite, 
strategie de l’entreprise, Edition Gerard 
and Co. Verniers 
3. Durrireu, P., 1980 Le depliant hotelier, 
in Prestige de l’hotelerie, de la 
restauration et du tourisme, Paris 
4. Florescu, C., 1997,   Marketing, 
Editura Independenta Eonomica 
5. Gherasim, T., Gherasim, D, 1999,  
Marketing turistic, Editura Economică, 
Bucureşti 
6. Joannis, H., 1965, De l’etude de 
motivation a la creation publicitaire et a 
la promotion des ventes, Dunod, Paris 

7. Kotler, Ph., 1982,  Principles of 
Marketing, Prentice Hall, Englewood 
Cliffs 
8. Kotler, Ph., Dubois, B., 1992, 
Marketing, Management, Publi-Unions 
Editions, Paris 
9. Lanquar, R., Hollier, R., 1981, Le 
marketing touristique, Presses 
Universitaires de France, Paris 
10. Moldoveanu, M., Miron, D., 1998,  
Psihologia reclamei. Editura Libra. 
Bucureşti 
11. Niţă, V., Butnaru, G., I., 2007,   
Gestiune hotelieră, Editura Tehnopress, 
Iaşi 
12. Olteanu, V., Cetină, I., 1994,  
Marketingul serviciilor, Editura Expert, 
Bucureşti 
13. Pascariu, G., C., 1996, Turism 
internaţional. Studii de caz şi lucrări 



Gina-Ionela BUTNARU 

 82 

practice, Editura Fundaţiei Gheorghe 
Zane, Iaşi 
14. Rotaru, I., 2004, Globalizare şi turism 
cazul României, Editura Continent, 
Bucureşti 
15. Sasu, C., 2003,  Iniţierea şi 
dezvoltarea afacerilor, Editura Polirom, 
Iaşi 
16. Sasu, C., 2005,  Marketing 
internaţional, Editura Polirom, Iaşi 

17. Snak, O., 1994, Marketingul 
turismului, Editura Academia Română de 
Management, Bucureşti 
18. Tocquer, G., Zins M., 1987,  
Marketing du tourisme, Editura Morin, 
Quebec  
19. Ugeux, W., 1975, Les relations 
publiques, Edition Gerard and Co. 
Vernieres 
 

 
 



 83

2.2. THE MARKETING STRATEGY OF THE CULTURAL-RELIGIOUS 
TOURISM.  

CASE STUDY: EDEN PENSION, NEAMT COUNTY 
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Abstract  
In Romania, the cultural-religious tourism (especially the weekend tourism) has become largely 

practiced thanks to the increase of the population’s income and of the fleet park. Neamt County has a rich 
anthropic potential and the cultural-religious tourism is intensely represented by the monasteries and the 
hermitages in Târgu-Neamţ tourist area. Lately, along the monasteries and churches in Bucovina included in 
UNESCO patrimony, these places of worship have become part of the travel packages offered by the biggest 
tour-operators.  The success of this tourist niche of Targu Neamt area is also due to its special natural 
potential, most of these religious edifices being located on the  territory of Vânători – Neamţ Natural Park.   

 
Key words: cultural-religious tourism, marketing strategy, Neamt County  
 

 
Introducere în zona turistică Târgu - 
Neamţ 

În literatura de specialitate, zona 
turistică Târgu-Neamţ începe să se 
contureze ca zonă turistică de sine 
stătătoare, datorită potenţialului natural şi 
antropic şi al infrastructurii turistice de 
care dispune în momentul de faţă. Ea se 
remarcă printr-un patrimoniu natural 
deosebit reprezentat prin Parcul Natural 
Vânători – Neamţ, un sit de importanţă 
comunitară (ROSCI0270 - 30.841 ha) şi 
arie de protecţie avifaunistică 
(ROSPA0107 - 30.841 ha) în cadrul 
reţelei europene ecologice Natura 2000 şi 
arie de importanţă avifaunistică (47.609 
ha) în cadrul reţelei BirdLife 
International, cât şi printr-un bogat 
patrimoniu antropic, îndeosebi cultural-
religios (salba de mănăstiri: Agapia, 
Neamţ, Văratec, Secu, Sihla şi Sihăstria) 
şi cultural (oraşul Târgu-Neamţ). 

Flora actuală din această zonă este 
reprezentată prin păduri (situate pe 
culmile, dealurile şi versanţii montani), 
prin pajişti, prin vegetaţie de luncă şi prin 
vegetaţie specifică versanţilor cu terenuri 
degradate. Printre arborii care formează 

pădurile din jurul oraşului se numără: 
fagul, gorunul, carpenul şi mesteacănul - 
în zonele de deal; stejarul - în zona de 
terasă dintre Ozana şi Nemţişor; bradul, 
pinul, molidul şi salcâmul (la poale) - în 
zona versanţilor; bradul alb, paltinul de 
munte, plopul tremurător şi teiul argintiu 
- ca specii de amestec. Gorunii seculari 
de lângă Văratec sunt ocrotiţi, fiind 
cuprinşi în rezervaţia Codrii de Aramă (9 
ha), iar mestecenii seculari din aceeaşi 
zonă aparţin rezervaţiei Pădurea de 
Argint (0,5 ha). O mare parte din stejari 
se regăsesc în pădurea cu arbori seculari 
de la Vânători, în prezent rezervaţia 
naturală Braniştea, cu o suprafaţă de 55 
ha. Din cauza umbrei dese din pădure, în 
general, arbuştii lipsesc, izolat regăsindu-
se păducelul (Cratageus monogyna), 
alunul (Corylus avellana), socul 
(Sambucus nigra) şi zmeura (Rubus 
idaeus). Din aceeaşi cauză, cele mai 
întâlnite plante sunt vineriţa şi breiul. Pe 
lângă aceste plante, mai apar şi ferigi 
(Dryopteris filix mas), apoi diverse plante 
cu flori: coltişor (Dentaria bulbifera), 
floarea-paştelui (Anemone nemorosa), 
măcrişul-iepurelui (Oxalis acetosella), 
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ciocul-berzei (Geranium sanguineum) 
etc. Vegetaţia ierboasă din păduri mai 
este reprezentată, numai primăvara, prin 
câteva plante efemeroide (trei rai - 
Hepatica nobilis; brebenei - Coryadilis 
solida; păştiţa - Anemone ramunculoides; 
horsti - Luzula pilosa etc). 

Fauna este caracteristică zonei 
subcarpatice din apropierea oraşului. 
Speciile de interes cinegetic sunt 
numeroase: căprioara (Capreolus 
capreolus), mistreţul (Sus scropha), jderul 
(Martes martes; Martes foina), vulpea 
(Vulpes vulpes) şi iepurele (Lepus 
europaeus). Ursul (Ursus arctos ) coboară 
din zona montană, extinzându-şi arealul 
în dealurile subcarpatice, dar este rar 
întâlnit. În apropierea Mănăstirii Neamţ, 
în Rezervaţia "Dragoş Vodă" de la 
Dumbrava, se creşte în captivitate 
zimbrul, animalul simbolic al Moldovei. 
În păduri şi livezi pot fi văzute veveriţa 
(Sciurus vulgaris), şoarecele gulerat 
(Apodemus flavicollis), parsul mare (Glis 
glis), şoimuleţul de seară (Falco 
vespertinus), ciocănitoarea verzuie (Picus 
canus), sturzul cântător (Turdus 
philomelos), porumbelul gulerat 
(Columba palumbus), etc. 

Din punct de vedere al 
infrastructurii rutiere, zona turistică 
Târgu-Neamţ este tranzitată de două 
drumuri naţionale DN 15B (Cristeşti-
Poiana Largului) şi DN 15C (Piatra 
Neamţ-Fălticeni). Astfel, oraşul se 
constituie într-o punte de legătură între 
mânăstirile nemţene şi cele din zona 
Bucovinei (Voroneţ, Moldoviţa, Suceviţa, 
Putna). De aici se poate ajunge cu 
uşurinţă la lacul Izvorul Muntelui, spre 
masivul Ceahlău şi spre staţiunile Durău, 
Borsec, Vatra Dornei şi Bălţăteşti. 
Drumul european E 85 trece la 
aproximativ 15 kilometri est de oraş. 
Totodată, oraşul Târgu-Neamţ este legat 
la una din cele mai importante magistrale 
feroviare, Bucureşti-Suceava, prin 
intermediul liniei ferate Târgu Neamţ - 
Paşcani, pe care merg regulat garnituri de 
tren personal, la intervale de aproximativ 
4-5 ore. 

Turismul este dezvoltat, zona 
deţinând un valoros patrimoniu natural şi 
antropic. Există numeroase muzee, case 
memoriale, arii protejate, mănăstiri şi o 
infrastructură specific turistică dezvoltată 
mai ales în privinţa structurilor de primire 
turistică (îndeosebi pensiuni turistice 
rurale).  

Dintre principalele puncte de interes 
din zona turistică Târgu-Neamţ amintim: 
- patrimoniul natural:  

•  Parcul Natural Vânători – 
Neamţ – Sit de importanţă 
comunitară (ROSCI0270 - 
30.841 ha) şi arie de protecţie 
avifaunistică (ROSPA0107 - 
30.841 ha)în cadrul reţelei 
europene ecologice Natura 2000  
şi arie de importanţă 
avifaunistică (47.609 ha) în 
cadrul reţelei BirdLife 
International; 
• Rezervaţia de Zimbri Dragoş-
Vodă (11.500 ha) din cadrul 
Parcului Natural Vânători-
Neamţ, arie protejată inclusă şi 
situri de importanţă comunitară 
şi arii de protecţie avifaunistică 
în Reţeaua Natura 2000 şi 
BirdLife International;  
• Rezervaţia forestieră Codrii de 
aramă (7 ha), arie protejată de 
interes comunitar cu o pădure de 
goruni seculari, inclusă în cadrul 
Parcului Natural Vânători-
Neamţ.  
• Rezervaţia forestieră Pădurea 
de Argint (2 ha), arie protejată de 
interes comunitar cu o pădure de 
mesteceni de 200 de ani, inclusă 
în cadrul Parcului Natural 
Vânători-Neamţ; 

- patrimoniu cultural – religios:  
• Mănăstirea Agapia (sec. 

XVII) – complexul mănăstiresc de 
maici include Mânăstirea Agapia 
Nouă şi Schitul Agapia Veche, iar 
interiorul bisericii Mânăstirii 
Agapia Nouă a fost pictat în 
frescă de Nicolae Grigorescu între 
anii 1858-1861; 
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• Mănăstirea Văratec (sec. 
XVIII) – mănăstire de maici, aici 
fiind înmormântată Veronica 
Micle; 
• Mănăstirea Neamţ (sec. XIV) 

– în incinta domeniului 
mănăstiresc se află cea mai mare 
şi mai veche bibliotecă 
mănăstirească din Moldova; 
• Mănăstirea Secu (sec. XVII)- 

de această mănăstire de călugări 
se leagă numele Sf. Mitropolit 
Varlaam al Moldovei şi a fost 
construită pe locul unei mici 
sihăstrii numită Schitul lui Zosim, 
fondat la 1564. 
• Mănăstirea Sihăstria (sec. 

XVII)- de acestă mănăstire de 
călugări se leagă numele 
Părintelui Cleopa; 
• Mănăstirea Sihla (sec. XVIII-

XIX) – mănăstire de călugări, în 
apropierea căreia se află Peştera 
Sfintei Teodora de la Sihla; 
• Mănăstirea Horaiţa (sec. 

XVIII) – mănăstire de călugări. 
- patrimoniul architectural şi cultural: 

• Cetatea Neamţului - construită 
în sec. XIV de Petru I Muşat şi 
întărită de Ştefan cel Mare, 
amenajată astăzi în condiţii 
excelente pentru primirea 
turiştilor;. 
• Casa memorială Ion Creangă 
de la Humuleşti - aflată în 
Humuleşti, aproape de malul 
Ozanei, casa a rămas 
neschimbată timp de 150 de ani. 
• Casa Memorială Veronica 
Micle - Veronica Micle a locuit 
câţiva ani din deceniul 8 al 
secolului XIX în această casă. 
• Casa Memorială Mihail 
Sadoveanu (com. Vânători-
Neamţ) - fosta casă de vacanţă a 
scriitorului. 
• Casa memorială Alexandru 
Vlahuţă de la Agapia - amenajată 
într-o chilie de lângă Mănăstirea 
Agapia 

• Monumentul Eroilor (Culmea 
Pleşu) - ridicat în 1938-1939 în 
cinstea soldaţilor din primul 
batalion românesc de vânători de 
munte, constituit la Târgu-
Neamţ, căzuţi în timpul Primului 
Război Mondial; 
• Staţiunea Băile Oglinzi - 
staţiune renumită în perioada 
interbelică, astăzi aflată în declin 
datorită lipsei de investiţii şi de 
cerere turistică; 
• Staţiunea Bălţăteşti - staţiune 
renumită în perioada interbelică 
şi de interes zonal în perioada 
comunistă, astăzi aflată în 
posesia Ministerului Apărării; 
• Herghelia Măriei Sale în 
cadrul Depozitului de armăsari 
Dumbrava - fosta herghelie 
regală. 

- evenimente cultural – artistice:  
• Parada obiceiurilor şi 
tradiţiilor de Anul Nou - Parada 
măştilor şi a formaţiilor de 
urători - 2 ianuarie, Târgu-
Neamţ; 
• Serbare câmpenească 
"Pădurea de Argint" - Serbare 
populară cu caracter folcloric 
(iniţiată în 1977 ) - 15 iunie, 
com. Agapia-Văratec; 
• Ziua Cetăţii Neamţului - 
Spectacol medieval, festiv şi 
folcloric; Serbare câmpenească - 
1 iulie, Cetatea Neamţului; 
• Zilele Oraşului Târgu-Neamţ - 
6-8 septembrie; 
• Târgul Meşterilor Populari - 
7-8 septembrie, Târgu-Neamţ; 
• Zilele Ion Creangă - 14-16 
decembrie, Humuleşti, Târgu-
Neamţ; 

În corelaţie cu patrimoniul natural şi 
antropic, în zona Târgu-Neamţ pot fi 
identificate următoarele forme de turism: 

• turismul religios, cel mai bine 
reprezentat de pe raza 
teritoriului nemţean, salba de 
biserici, schituri şi mănăstiri 
fiind inclusă în marile circuite 
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ecleziastice româneşti 
(Agapia, Văratec, Neamţ, 
Secu, Sihăstria, Sihla, Horaiţa, 
etc.) atrăgând un număr 
semnificativ de turişti români 
şi străini pe parcursul 
întregului an;  

• turismul cultural (obiceiuri şi 
tradiţii populare) este cel mai 
bine reprezentat la nivelul 
judeţului Neamţ. Patrimoniul 
cultural al zonei Târgu-Neamţ 
este unul diversificat, 
incluzând elemente de 
arhitectură medievală (Cetatea 
Neamţului), un bogat 
patrimoniu arhitectural urban 
(Târgu-Neamţ) şi rural 
(Agapia) cu numeroase 
monumentele istorice incluse 
pe lista Ministerului Culturii şi 
Cultelor, case memoriale (Ion 
Creangă de la Humuleşti, 
Veronica Micle de la Văratec, 
Mihail Sadoveanu din 
Vânători – Neamţ şi 
Alexandru Vlahuţă de la 
Agapia), muzee (Târgu-Neamţ 
– istoric, etnografic şi 
arheologic, Târpeşti – 
etnografic - măşti, precum şi 
complexe muzeale de artă în 
incinta mănăstirilor Neamţ, 
Agapia, Văratec, Secu şi 
Sihăstria), Rezervaţia de 
Zimbri Dragoş-Vodă şi 
numeroase evenimente 
cultural – artistice;  

• turismul gastronomic: atât în 
restaurantele târg-nemţene, în 
unităţile turistice din 
împrejurimi sau la mănăstirile 
din zonă poate fi degustată 
bucătăria tradiţională 
moldovenească: ciorba de 
Humuleşti, puiul călugăresc 
(Mănăstirea Secu), tochitura a 
la Hanu Ancuţei, hârzobul, 
papara, vărzări, tocăniţa şi 
borşul de hribi/ păstrăvi de 
fag, râşcovii muraţi, 

alivencile, guguluful 
moldovenesc, dovlecei 
umpluţi, papanaşi fierţi, 
plăcintele poale-n brâu, etc. 
Totodată, în mod organizat 
sau individual poate fi 
degustată gastronomia 
specifică la stânele din 
împrejurimi.    

• turismul forestier (culesul 
plantelor medicinale, fructelor 
de pădure sau ciupercilor, 
terapia pădurii, etc.), Parcul 
Natural Vânători – Neamţ 
deţinând un important 
patrimoniu în acest sens; 

• turismul de tură şi trekking pe 
traseele marcate/ nemarcate 
din împrejurimile Cetăţii 
Neamţului, precum şi pe 
traseele de legătură între 
mănăstirile din zonă;  

• turism de odihnă şi recreere 
(inclusiv turismul de 
weekend), în special în 
sezoanele de iarnă; 

• cicloturismul, atât pe 
drumurile asfaltate şi 
modernizate (ciclotrasee 
rutiere), cât şi pe drumurile de 
exploatare forestieră 
(ciclotrasee montane de tip 
mountain – biking) ce fac 
legătura între principalele 
obiective religioase ale zonei;  

• turismul de vânătoare, zona 
turistică Târgu-Neamţ 
deţinând o arie de importanţă 
avifaunistică în suprafaţă 
totală de 47.609 ha în cadrul 
reţelei BirdLife International; 

• turismul de fotografie, prin 
bogata valoare peisajistică, 
avifaunistică (Parcul Natural 
Vânători - Neamţ) şi 
arhitecturală (urban şi rural); 

• bird-watching –ul (sfera 
turismului ştiinţific): Parcul 
Natural Vânători-Neamţ 
include o arie de protecţie 
avifaunistică (ROSPA0107 - 
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30.841 ha) din cadrul reţelei 
europene ecologice Natura 
2000, printre principalele 
specii de păsări amintind: 
cristelul de câmp, ţipătoarea 
mică, viesparul, ierunca, 
muscarul mic şi ciocănitoarea 
neagră. 

Structurile de primire turistică din 
zona turistică Târgu-Neamţ sunt 

dominate de un număr semnificativ de 
pensiuni turistice urbane şi rurale, 
localizate în municipiul Târgu-Neamţ, 
satul Humuleşti şi imediata vecinătate a 
complexelor mănăstireşti Agapia, Văratec 
şi Neamţ. Cele mai multe dintre acestea 
au fost construite sau amenajate după 
anul 2000. Astfel, la începutul anului 
2011 erau înregistrate în circuitul turistic 
69 unităţi de cazare. 

 
 

Pensiunea Eden – crearea ofertei 
Categorie de 
clasificare  

Număr de 
camere / Locuri 
de cazare 

21 spaţii de cazare, reprezentând  42 locuri de cazare:  
 -  3 apartamente x 1 pat matrimonial şi 1 canapea 
  - 18 camere double x 1 pat matrimonial / 2 paturi single 

Total complex 18 spaţii de cazare totalizând 31 locuri de cazare  
Utilităţi Parcare iluminată şi păzită: 25 locuri 

2 restaurante (200, respectiv 55 locuri la mese) 
Bar – recepţie – 10 locuri 
Terasă – 60 locuri, deschisă în perioada estivală  
Foişor  - 80 locuri/terasă  
Cramă  
Grătar 

 
 
 

Pensiunea Eden pune la dispoziţia 
turiştilor 31 locuri de cazare repartizate 
astfel încât să satisfacă cele mai diverse 
categorii de clienţi: 3 apartamente cu pat 
matrimonial, 10 camere double cu pat 
matrimonial sau 2 paturi single şi 5 
camere single cu pat single. Investiţia, 
finalizată în anul 2009, se ridică la o 
valoare de peste 500.000 euro. Spaţiile de 
cazare sunt repartizate pe 2 niveluri (P+1, 
P+2 - mansardat), parterul clădirii fiind 
dedicat salonului de recepţie şi spaţiilor 
de servire publică (restaurant, bar). 
Restaurantul de capacitate medie oferă 
servicii de alimentaţie publică atât 
clienţilor interni cazaţi, cât şi a celor 
externi aflaţi în tranzit. La acest spaţiu de 
alimentaţie publică se adaugă încă un 
foişor cu o capacitate de 80 locuri, o 
cramă, precum şi 2 terase acoperite de 40 
locuri fiecare. 

Dotările pensiunii sunt în 
conformitate cu Anexa 1.1 al Ordinului 

Nr. 636/2008 la normele metodologice şi 
criteriile minime obligatorii specifice 
pensiunilor turistice rurale clasificate la 
categoria de 3 stele, iar suma criteriilor 
suplimentare facultative mai sus-
menţionate va respecta punctajul minim 
necesar pentru clasificarea la această 
categorie. 

 
Localizarea şi amplasarea complexului 
turistic 

Pensiunea turistică Eden este 
localizată în localitatea Săcăluşeşti, 
comuna Agapia, judeţul Neamţ, la o 
distanţă de aproximativ 2 km faţă de 
municipiul Târgu-Neamţ, în imediata 
vecinătate a Parcului Natural Vânători – 
Neamţ şi a salbei de mănăstiri nemţene. 
Terenul are acces la DN 15C, unul dintre 
cele mai importante artere rutiere care 
tranzitează judeţul şi care face legătura 
între municipiile Piatra-Neamţ şi Târgu-
Neamţ. 
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La nivelul judeţului Neamţ, zona 
turistică Târgu-Neamţ deţine cel mai 
bogat potenţial turistic din punct de 
vedere al patrimoniului cultural – 
religios, cu o mare densitate de mănăstiri 
şi schituri ortodoxe (Mănăstirile Agapia, 
Văratec, Secu, Sihăstria, Sihla, Neamţ, 
Horaiţa, etc.), localizate într-un cadru 
natural pitoresc, multe dintre acestea 
chiar pe teritoriul Parcului Natural 
Vânători-Neamţ. Din acest motiv, 
începând cu anii ’90 oferta structurilor de 
cazare turistică s-a diversificat continuu, 
zona Târgu-Neamţ însumând la începutul 
anului 2011 peste 65 unităţi de primire 
turistică. 

Accesibilitate: 

-  auto: şosea modernizată la care 
se poate ajunge în aproximativ 5 minute 
din centrul municipiului Târgu-Neamţ (3 
km), 30 min. din Fălticeni, 1 h din Piatra 
– Neamţ (45 km), 1 h din Suceava (55 
km), 1 h 30 min. din Bacău (100 km) şi 1 
h 30 min. din Iaşi (105 km). 

- feroviar: Staţia Târgu-Neamţ 
(reţea electrificată), la aproximativ 5 km.  

- aerian –aeroporturile accesibile 
sunt localizate în marile oraşe ale 
Moldovei (Bacău, Iaşi, Suceava) ce 
efectuează atât curse interne (Bucureşti, 
Timişoara, Cluj), cât şi externe (Austria, 
Turcia, Italia, Spania, Marea Britanie 
etc.).

 
Figura 1 

Localizarea pensiunii şi infrastructura rutieră în judeţul Neamţ 
 

 
 
 
Oferta generală de servicii în cadrul 
pensiunii Eden 

• parcare proprie – pensiunea 
Eden deţine o parcare iluminată 
şi păzită de dimensiuni medii (25 
locuri), ţinând cont atât de turiştii 
interni care solicită servicii de 
cazare, cât şi de turiştii externi, 
fie că este vorba despre cei care 
tranzitează zona şi servesc masa, 
fie de localnicii atraşi de 
serviciile gastronomice. 

• servicii de cazare - 18 spaţii de 
cazare existente, totalizând 31 

locuri repartizate astfel încât să 
satisfacă cele mai diverse 
categorii de clienţi.  

• servicii de alimentaţie publică - 
parterul clădirii este dedicat 
serviciilor de alimentaţie publică: 
două restaurante, cu o capacitate 
de 200, respectiv 55 locuri la 
mese, barul – recepţie (10 locuri), 
precum şi foişorul (80 locuri) şi 
terasa acoperită (40 locuri) 
deschise doar în perioada 
estivală. Totodată, se acordă o 
importanţă deosebită 
gastronomiei, ea reprezentând 
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interes atât pentru turiştii aflaţi în 
tranzit, cât şi pentru localnicii 
care doresc să apeleze la servicii 
gastronomice de calitate. 
Totodată, dimensiunile acestor 
spaţii de servire permit 
desfăşurarea celor mai diverse 
evenimente: nunţi, botezuri, zile 
onomastice, dar şi training-uri, 
instruiri şi conferinţe pentru 
firme. 

• sală de conferinţe: spaţiul din 
interiorul restaurantului (60 
locuri) sau foişorului (80 locuri) 
poate fi adaptat pentru 
organizarea diverselor conferinţe. 
La cererea clienţilor, poate fi  
dotat cu laptop, echipament 
videoproiecţie, flipchart, sistem 
de sonorizare şi acces internet – 
wireless; 

• servicii de agrement: datorită 
potenţialului natural şi antropic 
pe care îl deţine, în zona Târgu-
Neamţ pot fi practicate 
următoarele tipuri de turism: 

 turismul religios, cel mai bine 
reprezentat de pe raza 
teritoriului nemţean, salba de 
biserici, schituri şi mănăstiri, 
inclusă în marile circuite 
ecleziastice româneşti 
(Agapia, Văratec, Neamţ, 
Secu, Sihăstria, Sihla, 
Horaiţa, etc.) atrage un număr 
semnificativ de turişti români 
şi străini pe parcursul 
întregului an;  

 turismul cultural (obiceiuri şi 
tradiţii populare): este cel 
mai bine reprezentat la 
nivelul judeţului Neamţ. 
Patrimoniul cultural al zonei 
Târgu-Neamţ este unul 
diversificat, incluzând 
elemente de arhitectură 
medievală (Cetatea 
Neamţului), un bogat 
patrimoniu arhitectural urban 
(Târgu-Neamţ) şi rural 
(Agapia) cu numeroase 

monumentele istorice incluse 
pe lista Ministerului Culturii 
şi Cultelor, case memoriale 
(Ion Creangă de la Humuleşti, 
Veronica Micle de la Văratec, 
Mihail Sadoveanu din 
Vânători – Neamţ şi 
Alexandru Vlahuţă de la 
Agapia), muzee (Târgu-
Neamţ – istoric, etnografic şi 
arheologic, Târpeşti – 
etnografic - măşti, precum şi 
complexe muzeale de artă în 
incinta mănăstirilor Neamţ, 
Agapia, Văratec, Secu şi 
Sihăstria), Rezervaţia de 
Zimbri Dragoş-Vodă şi 
numeroase evenimente 
cultural – artistice. 

 turismul gastronomic: în 
spaţiile dedicate alimentaţiei 
publice poate fi degustată 
bucătăria tradiţională 
moldovenească: ciorba de 
Humuleşti, puiul călugăresc 
(Mănăstirea Secu), tochitura a 
la Hanu Ancuţei, hârzobul, 
papara, vărzări, tocăniţa şi 
borşul de hribi/ păstrăvi de 
fag, râşcovii muraţi, 
alivencile, guguluful 
moldovenesc, dovlecei 
umpluţi, papanaşi fierţi, 
plăcintele poale-n brâu, etc. 
Totodată, în mod organizat 
sau individual poate fi 
degustată gastronomia 
specifică la stânele din 
împrejurimi.    

 turismul forestier (culesul 
plantelor medicinale, fructelor 
de pădure sau ciupercilor, 
terapia pădurii, etc.): 
împrejurimile pensiunii Eden 
se află pe teritoriul Parcului 
Natural Vânători – Neamţ şi 
deţine un important 
patrimoniu în acest sens; 

 turismul de tură şi nordic 
walking pe traseele marcate/ 
nemarcate din interiorul 
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Parcului Natural (trasee de 
legătură între mănăstirile 
Secu, Sihla, Sihăstria, Agapia 
şi Văratic);  

 turism de odihnă şi recreere 
(inclusiv turismul de 
weekend), în special în 
sezoanele de iarnă; 

 cicloturismul: fără a exista o 
infrastructură specifică 
cicloturismului, zona poate fi 
tranzitată cu bicicleta atât pe 
drumurile asfaltate şi 
modernizate (ciclotrasee 
rutiere), cât şi pe drumurile de 
exploatare forestieră 
(ciclotrasee montane) ce fac 
legătura între principalele 
obiective religioase ale zonei;  

 turismul de vânătoare, zona 
turistică Târgu-Neamţ 
deţinând o arie de importanţă 
avifaunistică în suprafaţă 
totală de 47.609 ha în cadrul 
reţelei BirdLife International; 

 turismul de fotografie, prin 
bogata valoare peisajistică, 
avifaunistică (Parcul Natural 
Vânători - Neamţ) şi 
arhitecturală (urban şi rural); 

 bird-watching –ul: Parcul 
Natural Vânători-Neamţ 
include o arie de protecţie 
avifaunistică (ROSPA0107 - 
30.841 ha) din cadrul reţelei 
europene ecologice Natura 
2000, următoarele specii de 
păsări fiind de interes: 
cristelul de câmp, ţipătoarea 
mică, viesparul, ierunca, 
muscarul mic şi ciocănitoarea 
neagră. 

• organizarea de pachete 
turistice complete pentru sfârşitul 
de săptămână, punându-se accent 
pe marile sărbători bisericeşti 
(Sfintelor Sărbători de Paşti, 
Floriile, Crăciunul, etc.); 
•  alte servicii cu plată / fără 
plată. 

Toate aceste servicii suplimentare 
oferite au rolul de a fideliza clienţii 
actuali şi de a spori gradul de atracţie al 
turiştilor şi de a influenţa în sens pozitiv 
indicatori, precum gradul mediu de 
ocupare, numărul înnoptărilor sau durata 
medie a sejurului.  

Prin oferirea serviciilor mai sus 
menţionate, pensiunea Eden va satisface 
cele mai diverse cerinţe atât clienţilor 
interni, cât şi celor externi.  

Atmosfera rurală, specifică satului 
românesc va fi realizată prin:  

 Aspectul exterior al clădirii care 
îmbină cu succes două stiluri 
arhitecturale diferite evoluând de 
la cel tradiţional spre cel modern. 
Prin valoarea arhitectonică, 
pensiunea Eden se doreşte a 
deveni o oază de linişte pentru 
turiştii dornici să petreacă un sejur 
departe de stresul marilor oraşe. 
Arhitectura pensiunii aminteşte de 
conacurile boiereşti de la 
începutul secolului XX. Grădina 
de vară de mari dimensiuni şi 
folosirea lemnului şi a pietrei la 
compartimentarea ei sunt în 
deplină armonie cu imaginea 
satului rural moldovenesc. 
Rezultatul final se doreşte a fi o 
pensiune modernă, care să se 
integreze perfect în mediul 
ambiental şi care să fie în deplină  
concordanţă cu arhitectura locală 
a construcţiilor specifice zonei 
turistice Târgu-Neamţ. 

 Interiorul pensiunii este amenajat 
cu mobilier de bună calitate 
(inclusiv lemn masiv) ce păstrează 
nota specifică a structurilor de 
primire turistică clasificate la 
categoria de 3 stele, precum şi cu 
dotări şi echipamente interioare 
specifice. Diversele variante şi 
aspectul personalizat al camerelor 
de cazare oferă posibilitatea 
viitorilor clienţi să aleagă varianta 
care li se potriveşte cel mai bine, 
iar tehnologiile moderne folosite 
vor influenţa în sens pozitiv 
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ergonomia spaţială. Facilităţile, 
dotările şi suprafeţele unităţii sunt 
în conformitate cu Anexa nr. 1.1 a 
Ord. nr. 636/2008 la normele 
metodologice şi criteriile minime 
obligatorii şi suplimentare privind 
clasificarea pensiunilor turistice la 
categoria de 3 stele. 

 
Instrumente de marketing 

• Mape de informare - în fiecare 
cameră de cazare, oaspeţii vor găsi o 
mapă de informare cu toate facilităţile pe 
care le oferă atât complexului, cât şi ale 
zonei turistice Târgu-Neamţ. Mapele 
informative includ broşuri şi pliante de 
calitate ce conţin: prezentarea 
complexului (text + fotografii), 
infrastructura pensiunii, serviciile oferite, 
preţurile practicate, oferte speciale şi 
pachetele turistice promoţionale, harta 
zonei turistice Târgu-Neamţ, obiectivele 
turistice naturale şi antropice din 
împrejurimi. 

• Mijloace de semnalizare - 2 
semnalizatoare pe ambele sensuri de 
circulaţie ale DN 15C, cu 100 m înainte 
de pensiune (atât dinspre Târgu-Neamţ, 
cât şi dinspre Piatra-Neamţ), un 
semnalizator tip banner la intrarea/ ieşirea 
municipiului Târgu-Neamţ, precum şi 
minisemnalizatoare direcţionale în 
interiorul acestuia, care să faciliteze 
găsirea pensiunii. 

• Publicitate în  mass – media - 
se realizează în mod periodic la radio şi 
televiziunea locală, dar şi presa scrisă 
locală, regională, precum şi un ziar cu 
tiraj naţional. 

• Cadouri oferite oaspeţilor - la 
plecare, turiştilor fideli li se oferă mici 
simboluri (ex. pix/ breloc) care să le 
amintească acestora de sejurul petrecut pe 
plaiurile târg-nemţene. 

• Reduceri de preţuri în 
extrasezon - se fac reduceri de preţuri în 
perioada extrasezonului (februarie - mai, 
octombrie - decembrie) în cadrul 
serviciului de cazare – camere single/ 
double şi apartamente. 

• Preţuri promoţionale - 
gastronomia, la nivelul turismului de 
tranzit are o importanţă deosebită, 
reprezentând punct de interes atât pentru 
turiştii cazaţi în interiorul pensiunii, cât şi 
pentru cei aflaţi în tranzit. Pentru 
persoanele al căror sejur cuprinde 3 nopţi 
de cazare şi servesc masa în regim 
pensiune completă se oferă o a patra 
noapte gratuit, iar pentru copii sub 11 ani 
se oferă cazare gratuită. 

• Pachete turistice 
promoţionale – se oferă pachete turistice 
promoţionale, în special în perioadele 
marilor sărbători ortodoxe: Sfintele 
Sărbători de Paşte, Sărbătorile de Crăciun 
– 24.12 – 27.12, Hramul Mănăstirii 
Agapia (“Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavriil” – 08.11), Hramul Mănăstirii 
Văratec (“Adormirea Maicii Domnului”, 
sărbătorită la 15.08, şi „Sfântul Cuvios 
Iosif de la Văratic”, sărbătorită la 16.08), 
Hramul Mănăstirii Sihăstria (“Naşterea 
Maicii Domnului” – 08.09), Hramul 
Mănăstirii Secu („Tăierea capului Sf. 
Ioan Botezătorul” -  29.08), Hramul 
Mănăstirii Sihla (“Naşterea Sfântului 
Ioan Botezătorul” (24.06) şi “Sfânta 
Cuvioasă Teodora de la Sihla” (07.08)”, 
Hramul Mănăstirii Neamţ (“Înălţarea 
Domnului”), Ziua Femeii – 08.03, 
Vacanţa de Revelion (Anul Nou) – 31.12. 

• Internet - publicitatea prin 
intermediul Internetului se realizează 
astfel : pensiunea Eden deţine un site 
propriu cu centrală de rezervări on-line, 
iar site-urile de internet ale agenţiilor de 
turism colaboratoare sau site-urile de 
turism găzduiesc o pagină html cu 
prezentarea informaţiilor generale despre 
infrastructura complexului şi serviciile 
oferite clienţilor, de asemenea, cu 
posibilitatea de rezervare on-line. 
Paginile site-ului propriu 
(http://www.edentur.ro/) postează 
meniuri şi informaţii despre: localizarea 
(harta turistică, rutieră şi aeriană şi 
distanţele faţă de principalele oraşe ale 
Moldovei), prezentarea infrastructurii 
pensiunii – categoria, numărul spaţiilor 
de cazare şi descrierea acestora (text + 
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imagini), serviciile de cazare, dotările 
camerelor şi tarifele practicate (imagini 
sugestive din camere), serviciile de  
restaurant, cu prezentarea numărului de 
locuri şi descrierea generală a fiecărui 
spaţiu în parte: două restaurante, un bar – 
recepţie, un foişor şi două terase, 
evenimentele speciale (nunţi, botezuri, 
banchete, aniversări, etc.), serviciile 
suplimentare oferite (cu sau fără plată), 
rezervarea on-line, prezentarea 
obiectivelor turistice naturale şi antropice 
din zona turistică Târgu - Neamţ (text 
+foto, distanţe şi timpi de parcurs), 
newsletter cu privire la reduceri de 
preţuri, preţuri promoţionale şi pachete 
turistice promoţionale, forum (păreri, 
impresii ale turiştilor), adrese de contact 
(telefon, fax, mobil, email, adrese ID 
(Yahoo Messenger şi Skype).  
 
Grupuri ţintă 

a) Grupul ţintă principal este 
reprezentat de familiile ortodoxe 
ce practică deseori turismul 
cultural - religios, ai căror adulţi 
au vârsta cuprinsă între 40-65 ani 
şi venituri peste medie, şi care 
solicită servicii de cazare şi 
alimentaţie de calitate.  

b) Grupurile de turişti români şi 
străini. În momentul conceperii 
pensiunii, numărul locurilor de 
cazare a fost gândit astfel încât să 
acopere numărul de locuri a unui 
minibus de 30 locuri. Localizarea 
complexului în apropierea 
mănăstirilor Agapia şi Văratec 
oferă posibilitatea turiştilor să 
parcurgă drumul până la mănăstiri 
şi pedestru. 

c) Familiile ortodoxe cu o viaţă 
socială activă, de educaţie medie şi înaltă, 
ce posedă venituri medii, a căror durată 
medie a sejurului este mai mare de 2 
zile/lună şi care sunt adepţi ai turismului 
individual cu autoturismul. În ultimii ani, 

datorită creşterii veniturilor populaţiei în 
România, se remarcă tendinţa familiilor 
nemţene, ieşene şi băcăuane de a practica 
turismul cultural - religios, prin vizitarea 
diverselor obiective naturale şi antropice 
ale zonei turistice Târgu-Neamţ.   

Clienţii externi pensiunii (turişti 
aflaţi în tranzit  şi localnici) care solicită 
servicii de alimentaţie specifice bucătăriei 
tradiţionale moldoveneşti. Pentru 
diversele evenimente (nunţi, botezuri, zile 
onomastice), pensiunea Eden oferă 
posibilitatea închirierii restaurantelor (55, 
respectiv 200 locuri la mese), precum şi a 
teraselor sau foişorului în perioadele 
estivale. 

 
Stabilirea gradului de ocupare  

La calcularea ratei medii anuale a 
gradului de ocupare turistică (Go) s-a 
ţinut cont de următoarea formulă:  
Go=  Nr. turişti x Durata medie a 
sejurului x 100 =      Nr. înnoptărilor x 
100       [Niţă, 2004, p.136] 
                 Nr. locuri cazare x 365 zile 
  Nr. locuri cazare x 365 
zile 

În cel de-al treilea an de funcţionare 
(2011) pensiunea Eden îşi propune o rata 
medie anuală a gradului de ocupare 
turistică de 32%, anul precedent 
înregistrând o valoare de 28%. La nivelul 
prinicipalilor indicatori turistici, aceasta 
înseamnă:  

- 4.906 înnoptări  înnoptări (zile – 
turişti/an);  

 - o durata medie a sejurului de 2 
zile;   

 - 2.453 turişti/an apelează la 
serviciul de cazare.  

Cea mai mare parte a turiştilor 
apelează la serviciile pensiunii în special 
în weekend. Previzionăm o durată medie 
a sejurului de 2 zile, un aport semnificativ 
al acestui indicator fiind adus de turiştii 
individuali sosiţi în perioada concediilor. 
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Tabelul 1 

Analiza sezonalităţii anuale şi săptămânale 
Sezonalitatea la nivel de săptămână  
Categorie Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbată Duminică Total 

Oameni de 
afaceri 

M V V V M E E - 

Turism 
individual 

E E E E M V V - 

Grupuri de 
turişti 

E E E M M V V - 

Sezonalitatea pe an 

Categorie Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 

Oameni de 
afaceri 

M M V V V M E E M V V E - 

Turism 
individual 

M E E E M V V V M E E M - 

Grupuri de 
turişti 

E E M M V V E E V V M E - 

Previziunea nivelului ocupării camerelor în primul an după implementarea proiectului de extindere 
 Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 

Nr. zile 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

Capacitatea  
pensiunii 
(camere şi 
locuri) 

21 

42 

21 

42 

21 

42 

21 

42 

21 

42 

21 

42 

21 

42 

21 

42 

21 

42 

21 

42 

21 

42 

21 

42 

- 

- 

Zile x Cam. 
 
Zile x Locuri
valabile/lună 

651 

 

1.302 

588 

 

1.176 

651 

 

1.302 

630 

 

1.260 

651 

 

1.302 

630 

 

1.260 

651 

 

1.302 

651 

 

1.302 

630 

 

1.260 

651 

 

1.302 

630 

 

1.260 

651 

 

1.302 

7.665 

 

15.330 

Camere 
ocupate 

130 88 130 189 228 284 391 326 189 130 126 260 2.460 

Nivelul 
ocupării 
camerelor 

20% 15% 20% 30% 35% 45% 60% 50% 30% 20% 20% 40% 32% 

Legendă: E= extrasezon ; M= sezon mediu; V= vârf de sezon 

 

Analizând indicatorii turismului 
previzionaţi şi comparându-i cu 
indicatorii realizaţi de către pensiunea 
Eden în forma iniţială, observăm 
următoarele: 

 Prin finalizarea noilor investiţii se 
preconizează un grad mediu 
anual de ocupare turistică de 
32%. Menţionăm că la nivelul 
anului 2010 pensiunea a 
înregistrat un grad mediu anual de 
ocupare de 28%. Comparativ cu 
anul 2008, la nivelul judeţului 
Neamţ structurile de primire 
turistică au înregistrat un indice de 
utilizare a capacităţii de cazare 

turistică în funcţiune de 25,1% [2, 
p.657]. 

 Durata medie a sejurului 
turistic previzionat va fi de 2 zile/ 
turist, valoare specifică 
structurilor de primire turistică 
aflate în zone cu potenţial turistic 
ridicat. 

 Numărul înnoptărilor va atinge 
cifra de 4.906 înnoptări. La 
nivelul anului 2008, structurile de 
primire turistică nemţene au 
înregistrat un total anual 346.000 
înnoptări. 
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Politica de preţ 
Considerăm că raportul calitate/preţ 

este bun, serviciile oferite fiind de bună 
calitate, respectând întocmai cerinţele 
structurilor de primire turistică clasificate 
la categoria de 3 stele. Exceptând 
perioadele de extrasezon (lunile ianuarie - 
martie, octombrie - noiembrie), preţurile 
sunt valabile pe întreg parcursul anului de 
activitate, ele fiind actualizate în funcţie 

de rata inflaţiei şi a situaţiei economice în 
anii următori, ţinând cont însă şi de 
preţurile principalilor concurenţi. 

Se impune o modificare a preţurilor 
în perioada Sărbătorilor de Iarnă (Crăciun 
şi Revelion), precum şi a Sfintelor 
Sărbători de Paşte. Acest preţ este pe 
deplin justificat, întrucât cheltuielile de 
întreţinere sunt mai ridicate în această 
perioadă. 

Tabelul nr. 2 
Tarife practicate la serivciile de cazare  

 
        Tipul camerei Tariful* 

Cameră double în regim 
single  

60 Lei 

Cameră mansardată cu 
2 paturi single 80 Lei  

Cameră double cu 2 
paturi single 

90 Lei 

Cameră double cu pat 
matrimonial 

90 Lei SE
R

V
IC

II
  D

E
 

C
A

Z
A

R
E

 

Apartament 150 Lei 
*    În tariful de cazare  este inclus şi preţul micului dejun 

 
 Atât pentru turiştii interni, cât şi 

pentru cei externi ai complexului se pot 
oferi următoarele servicii suplimentare: 

 
Tabelul nr. 3 

Tarife practicate la serviciile de alimentaţie 
 

Serviciul gastronomic oferit Tariful 

Mic dejun* 15 Lei/h 

Prânz* 20 Lei/h 

Cină* 20 Lei/h 

Mic dejun, prânz + cină* 50 Lei/h 

SE
R

V
IC

II
 

G
A

ST
R

O
N

O
M

IC
E

 

* Serviciu gastronomic în sistem a-la-carte 

 

Importanţa gastronomiei la nivelul 
turismului rural face ca pensiunea Eden 
să acorde o atenţie specială serviciului de 
alimentaţie, având rolul de-a creşte gradul 
de satisfacţie al turiştilor, dar şi al târg-
nemţenilor ce solicită servicii 

gastronomice. Totodată, apropierea de 
municipiul Târgu-Neamţ (20.496 
locuitori) face ca o atenţie specială să se 
acorde şi organizării diverselor 
evenimente speciale (nunţi, botezuri, 
cumătrii, zile onomastice, etc.). 
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Prin toate aceste servicii 
suplimentare beneficiarul intenţionează să 
crească, atât nivelul ratei medii anuale a 
gradului de ocupare, al numărului de 
înnoptări, cât şi nivelul duratei medii a 
sejurului. 

 
Cooperare şi colaborări 

În cazul în care structurile de 
primire din zona Târgu-Neamţ 
organizează activităţi de training, iar 
numărul de locuri de cazare al acestora 
este prea mic în comparaţie cu numărul 
cursanţilor, Pensiunea Eden va găzdui 
participanţii la training.  
Strategia de marketing va fi actualizată 
permanent, în funcţie de condiţiile 
concurenţei, diverşii factori economici 
(inflaţia, modificarea veniturilor 
populaţiei, creşterea timpului liber) şi 
cerinţele pieţei. Discuţiile cu alţi ofertanţi 
legate de raportul calitate - preţ al ofertei 
noastre va fi discutat în cadrul târgurilor 
de turism.  

Prin colaborarea cu agenţiile de 
turism şi site-urile de specialitate există 
posibilitatea de a monitoriza permanent 
preţurile din zonă, precum şi oferta de 
servicii pentru a putea actualiza 
permanent oferta proprie, astfel încât 
pensiunea să se menţină competitiv pe 
piaţa locală şi regională a serviciilor 

turistice (Eximtur, Infinity Travel, 
Holiday News şi Adria Travel).   
Concurenţa 

Principalii concurenţi de la nivelul 
comunei Agapia sunt: Pensiunea Herieta 
(2 stele), Pensiunea Denisa (2 stele), 
Pensiunea Maria (3 stele), Pensiunea 
Andreea  (3 stele), Pensiunea 
Lăcrămioara  (2 stele), Pensiunea Văratec 
(3 stele) şi Pensiunea Codrii de Aramă (3 
stele), Pensiunea L’Agape (4 stele), 
Pensiunea Punguţa cu doi Bani (3 stele), 
Pensiunea Pădurea de Smarald (3 stele), 
Pensiunea Eulor Inn (3 stele), Pensiune 
Casa dintre pini (3 stele), Pensiunea Ilea 
(3 stele), Pensiunea Casa Apostol (2 
stele), Pensiunea Casa Anca (2 stele).          
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Abstract 
This research is a continuation of many researches in the field of management and marketing in charge 

of positioning, repositioning and managing these processes. It will come as additional support to enhance and 
synthesize the theoretical knowledge and to improve practical work. To implement this research we will use the 
resources and the teaching time available in our days and the research results of recent years obtained by 
specialists from different countries, we will review documents and publications in specialized magazines and 
ideas considered to be of interest. An important contribution to the research will represent the dynamic analysis 
of theories and practical achievements in the field during the last years. 

The results which we will get behind the research will hopefully be useful for a number of interest groups 
such as local and regional leaders that will recognize the need and value of the studied theme. We want the 
research results to be useful in the future researches. 

 
Key words: nation branding, place branding, destination branding, country branding 

 
Method and Methodology 

The methodologies are highly flexible, unstructured, and qualitative for the research. 
The real problem with exploratory research is not the quantity but the variability of the 
sources with respect to quality, availability, cost, timeliness, and relevance to the needs of the 
decision making. A research emphasis will be placed on the use of specific methods that will 
allow us to identify new elements characteristic only of Moldova, and positions and can 
reposition the brand Republic of Moldova.  

 
 

Introduction 
During 15 years of independence, the priority of government was to solve national 

problems such as: - changing and maintaining the national currency; - the maintenance of 
political and state stability; - attracting foreign investment; - development and support of the 
existing branches and execution of research on new  areas and developing new economic 
areas, etc. 

Problem is that during the independence of Republic of Moldova has not been 
established, a regulation mechanism (management) and coordination of actions with the 
activities of promotion and / or maintenance of national brand. 

 
 
 
 



Reposition – general aspects to improve the city brand 

 
 

97

Repoziţionarea – aspecte generale de 
perfecţionare a brandului de oraş 

Problems are characterized by a 
number of issues which contribute to 
solving the major problem, here includes 
such items as: - Identify national brand; - 
Identify national touristy attractions; - 
Promoting the brand and tourist attractions 
in the Republic of Moldova; - Identify 
forces that stimulate national tourism; - 
Establishing a legal framework and 
methodological support Brand Republic of 
Moldova; - Establishing and organizing 
activities to maintain the brand; - 
Administration activities that made the 
connection between brand, state, 
businesses and consumers; - 
Administration activities positioning and 
maintenance (reposition) of existing 
brands; - Establishment of policies to 
promote national brands 

The activities of the state on its first 
steps of independence were not always 
following the necessary strategies for 
development. The proposals and models of 
Moldova’s development, at the 
recommendation of other countries, have 
failed largely because the following 
elements were not taken into 
consideration: -a level of development and 
society awareness for an open economy; - 
the culture and mode of governance - 
corruption, and - the influence of powerful 
groups outside the country who were more 
interested in Moldova not developing (ex. 
Russian Federation, Ukraine, political 
interest groups such as the Prednistrovia 
region which presently is called 
Prednistovia Moldavian Republic (not 
recognized by anyone in the world)), all 
these factors have fostered for huge 
amounts of investment to be simply lost. 
Financial resources that were intended to 
ensure growth in the country have led to 
big economic mistakes in local and 
regional administration. Elements that 
have influenced are poor level of 
development of the society in the past ten 
years, low competitiveness of domestic 
goods, the destruction of base industries 

(ex. textile industry, agricultural industry, 
machine manufacturing industry, 
pharmaceutical industry, advanced 
industry such as microelectronics and 
nanotechnologies) and last but not least the 
placement of Moldova on one of the last 
places of economic development in 
Europe, and of course this has contributed 
to form a degrading image of Moldova 
over the last years. 

Low emphasis placed on maintaining 
the image of the country and the multitude 
of factors that have influenced and 
continue to influence led to a less positive 
image of Moldova as well as creating a 
brand of a third world country which is 
isolated from rest of the world and poorly 
developed, whose dominant features are 
poverty, corruption and low level of staff 
training. 

The importance of this theme is due 
to the fact that in the 21st century the major 
trend of countries and especially big cities 
is for them to become world tourist centres 
and to be visited by as many tourists as 
possible. Thus, management the brand 
repositioning will help Moldova as a 
country to adopt and implement major new 
features for the entire society: to develop 
services, to create a financial banking 
system stable for the whole country, to re-
establish  the industries in which it was 
specialized, to continuously perfect its 
infrastructure. As such, economic effects 
will appear shortly: the number of 
unemployed citizens in the region declines, 
people specialize in providing services, 
industries that are on a downscale are 
being renewed and lastly, a high plus at a 
macro-economic level, a growth of the 
number of tourists that will visit the 
republic of Moldova and that will 
contribute to the development of regional 
economy. 
 
Theoretical aspects 

Nation Brands of the Twenty-First 
Century, pointed out that just like 
corporations, countries depend on their 
good name, reputation or 'brand image'.  
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What the article didn't say was that 
countries or cities can be branded like 
soap-powder, or that marketing 
communications can change the image of a 
place. Places acquire their images very 
slowly, as a result of the things their 
governments, businesses and people do, 
the things they make, and they way they 
do and make those things. If a country 
wants to change that image, it must change 
what it does and what it makes, and 
change the way it does and makes things. 
There's no magical shortcut through 
marketing or advertising, logos or slogans. 

Today, in each country a small team 
consisting of the head of government 
and/or head of state, key ministers, CEOs 
of major companies and civil leaders, 
helping them to plan and execute the 
policies, strategies, investments and 
innovations which will lead their country, 
city or region towards a rapidly improved 
profile and reputation. This process usually 
takes place during a number of half-day or 
full-day sessions over a period of 8-12 
months. 

Destination marketing or 
destination branding is a fancy word for 
tourism promotion. Proper brand 
management is certainly a powerful tool 
for tourist boards and is long overdue for 
adoption in many countries, but it has 
always been Simon Anholt's belief, 
confirmed by his research and experience, 
that the overall reputation of the country 
has to be measured, managed and 
influenced by a partnership between 
tourism, culture, government, business and 
civil society. Simply doing better tourism 
promotion might attract more tourists, but 
it won't do nearly as much to affect the 
'nation brand' as when all the stakeholders 
work together around a single, visionary 
national strategy. 

Country branding is a synonym for 
nation branding. Nation branding is a 
better term because it shows a clear 
understanding that it's the people who 
brand their country, who benefit from an 

improved national reputation, and who 
truly 'own' that national brand. 

Place branding is simply a broader 
term which covers nations, regions, cities - 
and even towns and villages, if you so 
desire. [1] 

Today, every country, every region 
and every city has to compete with every 
other country, region and city on the 
planet: for customers, for visitors, for 
business, for talented people, for 
investment, for attention, for respect. In 
order to compete effectively, every place 
needs to be known for something: its 
values, people, ambitions, products, 
landscapes or perhaps a combination of 
these. 

Having a brand strategy means 
knowing exactly what those talents or 
qualities or assets are, knowing how to use 
them, knowing how to show the world that 
you have them, and knowing how they add 
up to a whole that is unique, truthful, 
distinctive and attractive. None of this 
happens by accident. Successful places 
have always been aware of the importance 
of reputation, and have deliberately set out 
to build and nurture their good names; 
applying the right techniques and 
experiences from commercial practice 
simply helps the process to work faster and 
more efficiently. [2] 

There are fewer and fewer good 
reasons why developing countries should 
not also benefit from the synergy of a 
strong nation brand and branded goods and 
services. The Bangalore technology 
cluster, for example, spearheaded by 
companies like Wipro and Infosys, is 
rapidly updating the brand image of India 
as modern, innovative, entrepreneurial and 
global, just as the emergence of consumer 
brands like Samsung, Daewoo and LG 
have done in recent years for South Korea, 
and Sony, Toyota and others did for Japan 
in earlier decades. 

In reality, branding theory and 
practice have something of value to offer 
in virtually any area of endeavor. Few 
other disciplines so fully explain and allow 
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for the management of human enterprise. 
Branding and marketing embrace scientific 
clarity of thought and rigorous observation 
of human psychology, culture and society 
with a deep sympathy for the mystery of 
creativity. They combine advanced 
knowledge management (as is found in the 
way the better brands are policed in all 
their complex variants) with sensitive 
intercultural management (as is found in 
the way the better brands are 
communicated worldwide). Branding is a 
clear set of universally applicable rules for 
building successful endeavors’. 

Of course, branding places is 
different from branding products, and 
nobody in their right mind would claim 
that you can approach both tasks in exactly 
the same way. Most of the controversy, as 
Wally Olin’s points out, is created simply 
by the use of the word “brand”. 

The fact is that most countries 
actively engage in the business of taking 
care of their good names, as they have 
always done, and an increasingly large 
number of cities and regions, both 
supranational and international, are 
beginning to do the same. They may not 
do it well, and almost none do it with 
anything like enough rigout, consistency, 
patience and single-mindedness, but most 
do it, and if they don’t do it, they talk 
about doing it. [3] 

Image and progress unfailingly go 
hand in hand. Although it is usually true 
that a positive image is the consequence of 
progress, rather than vice versa, it is 
equally true that when both are carefully 
managed in tandem, they help each other 
along and create accelerated change. 

Marketing also teaches that people 
cannot be deceived for long; that the 
higher you raise their expectations, the 
more completely they reject your offering 
when they are disappointed; and you can’t 
make people buy a bad product more than 
once. So every good marketer knows that 
his or her primary responsibility is to 
ensure that the product matches up to the 

promise, because misleading marketing is 
ineffective marketing.  

Wherever you go in the world, the 
most desirable brands in the shops nearly 
always come – or appear to come – from 
the same places: America, England, 
France, Germany, Italy, Japan, 
Scandinavia, Scotland or South Korea. 
These places are the top ten as far as brand 
image is concerned. Tell people that a 
brand is made in one of these countries or 
regions, and they will immediately expect 
a certain kind of brand image and a certain 
level of quality, and will be prepared to 
pay a certain price for it. 

Many developing countries are 
progressing faster than the eye can see, or 
certainly faster than their reputation can 
keep up with. There have been big 
improvements in the skills, the 
infrastructure, the government and the 
business environment in many of the 
'transition' economies, but if left to the 
natural course of events, these countries' 
reputations could take decades to catch up. 

Developing countries don't have time 
to wait until the world finally realizes how 
much progress they're making. In these 
cases, nation branding is about ensuring 
that reputation keeps pace with progress, 
and that the massive investments of time, 
effort, skill and money made by so many 
people, companies, governments and 
NGO's achieve their aims right now, and 
not when it's too late. 

In these cases, brand strategy isn't 
about pretending everything's fine when it 
isn't, and it certainly isn't about switching 
off the supply of aid: but it is about 
helping tourists, investors and consumers 
learn about the good things that are going 
on there, to broaden and deepen their 
understanding of the country. It's about 
telling the story of the talent and the 
opportunity that the country has got, and 
giving it a chance to prosper in the global 
marketplace. 

The rapid advance of globalization 
means that every country, every city and 
every region, rich or poor, must compete 
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with every other for its share of the 
world’s consumers, tourists, investors, 
students, entrepreneurs, international 
sporting and cultural events; and for the 
attention and respect of the international 
media, of other governments, and the 
people of other countries. 

Today, most countries promote their 
products and services and steer their 
reputation as best they can, but they 
seldom do it in a coordinated way:  
• The tourist board promotes the country to 
holidaymakers and business travelers; 
• The investment promotion agency 
promotes the country to foreign companies 
and investors; 
• The cultural institute builds cultural 
relations with other countries and 
promotes the country’s cultural and 
educational products and services; 
• The country’s exporters promote their 
products and services abroad; 
• The Ministry of Foreign Affairs presents 
its policies to overseas publics in the best 
possible light, and sometimes attempts to 
manage the national reputation as a whole. 

In most countries, there are many 
other bodies, agencies, ministries, special 
interest groups, NGOs and companies all 
promoting their version of the country too. 
Because most of these bodies, official and 
unofficial, national and regional, political 
and commercial, are usually working in 
isolation, they send out conflicting and 
even contradictory messages about the 
country. 

The nation’s reputation wasn’t built 
through communications, and it can’t be 
changed through communications. 
Building Competitive Identity isn’t an 
advertising, design or public relations 
exercise, although of course these 
techniques are essential for promoting the 
things that the country makes and does: its 
tourist and heritage attractions, its 
companies and their products and services, 
its music and art and other cultural 
products, its sport, its people, its 
investment and employment opportunities. 
The quality of the marketing done by all of 

these stakeholders, and the consistency 
between the different messages they send 
out about the place, is an important factor 
in the way the place builds up its 
reputation – and of course good 
advertising often plays a major part in 
creating the positive tourism brands that 
many countries enjoy today. But that’s not 
the same thing as a positive, famous, well-
rounded national reputation, one that 
stimulates attention, respect, good relations 
and good business all around the hexagon. 
The fact of the matter is that each 
stakeholder – tourist board, investment 
promotion agency, corporate sector, 
central government and so forth – is 
probably not in control of all the factors 
that affect its business, so it is essential 
that they work together. [4] 

Places have always been brands, in 
the truest sense of the word. Mentioning 
this fact invariably upsets people, yet 
countries have been branding themselves 
deliberately and systematically for 
centuries. The reputations of places have 
always been managed and occasionally 
invented by their leaders, who have often 
borrowed from others to augment their 
political skills: poets, orators, 
philosophers, film-makers, artists, writers. 
If nowadays governments use advertising 
or pr agencies, that does not seem like a 
particularly dramatic development or an 
especially unpredictable one either. It is 
important to clarify, however, that the 
people who are upset by the idea of 
branding countries usually come from rich 
countries. The notion that a country can be 
actively marketed to the rest of the world – 
for growth, for tourism, for trade and for 
positive “image” generally – appears to 
cause none of this hand-wringing in most 
poor and developing countries, unless it is 
because not enough of it is being done. 

The country images which so often 
guide our buying decisions are so familiar 
to us that we accept them pretty much 
without hesitation, along with the qualities 
with which we believe they endow their 
products and services. It is for this reason 
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that a powerful and appealing national 
brand is the most valuable gift that any 
government can give to its exporters: it is 
their “unfair advantage” in the global 
marketplace. 

A key to managing brands in an 
environment of complexity is to consider 
them as not only individual performers but 
members of a system of brands that must 
work to support one another. A brand 
system can serve as a lunching platform 
for new products or brands and as a 
foundation for all brands in the system. 
But in order for the system to thrive, it 
must have a reciprocal relationship with 
each of tis brands; they must support the 
system as the system supports them. 

Developing a viable strategy for a 
constructive political relations can improve 
the market position of an institution and 
can help in achieving their objectives. A 
related optimal policy leads to the 
definition of decision-making at all kinds 
of national and local actors, in developing 
public policies. The 1990 host city was 
scheduled to be in the United Kingdom 
and in 1986 the British governments heed, 
for the first time in the history of this 
programmer, a competition to decide 
which British city should be nominated. 

Finally, if a strong image is the result 
of a place proving itself to be competent, 
innovative and attractive on all points of 
the hexagon, the EU as an institution really 
only fires on one cylinder: it seldom 
touches its own populations through any of 
the points of the hexagon that really 
inspire them (culture, tourism, people, 
business and brands) but, as a body whose 
primary function is regulatory, through the 
one that they are most likely to find boring 
or unwelcome (governance). The identity 
task for Europe is therefore mainly an 
internal one: to define what its job must be 
for the next 50 years, and to generate 
consensus, passion and ambition around 
this. 

 
 
 

Literature review 
The term ‘brand’ is more widely 

applied than ever before. Department 
stores are brands, companies and 
universities are brands, singers and sports 
stars and politicians are brands. Even 
political parties, religions, cities and 
nations are described as brands. 

The brand name acts as our shortcut 
to an informed buying decision. The more 
often we are proved right about our choice, 
and the more often the product or service 
lives up to the good name of the company 
that makes it, the more valuable that name 
becomes in our eyes. 

Exactly the same principles apply to 
places. Whether we’re thinking about 
going somewhere on holiday, buying a 
product that’s made in a certain country, 
applying for an overseas job, moving to a 
new town, donating money to a war-torn 
or famine struck region, or choosing 
between films or plays or CDs made by 
artists in different countries, we rely on our 
perception of those places to make the 
decision-making process a bit easier, a bit 
faster, a bit more efficient. 

Most governments understand this 
very well, and many of them are trying to 
‘manage their reputations’, as the jargon 
has it. Some countries have done so quite 
successfully: Ireland, Spain, New Zealand, 
South Africa and Scotland have all 
improved their images fairly quickly, and 
their economic health and self-respect 
have benefited as a consequence. Then 
there’s a handful of ‘megabrand’ countries 
– like Japan, Germany, Italy, Switzerland 
and France – with images so powerful and 
so positive that you might think they 
hardly need to bother managing them (in 
fact, few of them do, at least not in a very 
energetic or systematic way). 

Liberty has been the main idea 
behind Brand America since the dawn of 
the nation. The idea of freedom was 
especially potent during the 1940s, 50s and 
60s, because for millions of people abroad, 
emerging from the shadow of fascism, 
communism or the nightmare of two world 
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wars, the idea of a country where cowboys 
roamed free, went to bed when they 
wanted, drank coffee at all hours and never 
washed behind their ears, seemed like 
paradise. [8] 

The fact that there have been so 
many attempts to define brands suggests 
there is a fundamental problem, and 
perhaps part of that problem is a failure to 
understand that branding isn’t a technique, 
it is a field. “Brands are an important part 
of economic development so shouldn’t we 
be helping poor countries to do branding?” 

“If brands are power and strength 
and a moment’s grace and the key to 
sustainable business, why don’t poor 
countries do branding too?” Branding has 
another role to play, a far more important 
one, and that is the branding of the nations 
themselves. 

What is meant by branding a place 
is, at least in principle, quite simple. A 
place-brand strategy is a plan for defining 
the most realistic, most competitive and 
most compelling strategic vision for the 
country, region or city; this vision then has 
to be fulfilled and communicated. The 
better strategies recognize that the 
principal resource of most places, as well 
as a primary determinant of their “brand 
essence”, is as much the people who live 
there as the things which are made and 
done in the place. They therefore 
concentrate on finding ways to direct some 
of the energies of the population towards 
better communication of its qualities and 
aspirations: it is the exact place-branding 
equivalent of “living the brand” in the 
commercial field. In all cases, it is 
fundamental to ensure that the vision of 
the place is supported, reinforced and 
enriched by every act of communication 
with the rest of the world. This coherence 
of communication is necessary because in 
the globalised world in which we now live, 
every place has to compete with every 
other place for share of mind, share of 
income, share of talent, share of voice. 
Unless a place can come to stand for 
something, it stands little chance of being 

remembered for long enough to compete 
for any of this precious attention. Most of 
us spend no more than a few seconds each 
year thinking about a country on the other 
side of the world or a city at the other end 
of the country. So unless that country or 
city always seems exactly like itself every 
time it crops up, there is little chance that 
those few seconds of attention will ever 
add up to a preference for its products, a 
desire to go and visit the place, an interest 
in its culture, or, if we were prejudiced 
against the place in some way beforehand, 
a change of heart. The acts of 
communication in which places commonly 
engage may include: 

‐  the brands which the country 
exports; - the way the place promotes itself 
for trade, tourism, inward investment and 
inward recruitment; - the way it behaves in 
acts of domestic and foreign policy, and 
the ways in which these acts are 
communicated; - the way it promotes and 
represents and shares its culture with other 
places; - the way its citizens behave when 
abroad and how they treat strangers at 
home; - the built and natural environment 
it presents to the visitor; - the way it 
features in the world’s media; - the bodies 
and organizations it belongs to; - the other 
countries it associates with; - the way it 
competes with other countries in sport and 
entertainment; - What it gives to the world 
and what it takes back. [5] 

Place branding aligns as many of 
these “channels” as possible into 
accomplishing and communicating the 
development strategy of the city or country 
or region. 

The best example of national 
rebranding from our own times is 
undoubtedly that of modern Japan. The 
effect of Japan’s economic miracle on the 
image of the country itself was quite as 
dramatic as its effect on the country’s 
output. Only 40, or even 30, years ago 
“Made in Japan” was a decidedly negative 
concept, as most western consumers had 
based their perception of “brand Japan” on 
their experience of shoddy, second-rate 
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products flooding the market. The products 
were cheap, certainly, but they were 
basically worthless. In many respects, the 
perception of Japan was much as China’s 
has been in more recent years. 

Yet Japan has now become 
synonymous with advanced technology, 
manufacturing quality, competitive 
pricing, and even of style and status. 
Japan, indeed, passes the best branding test 
of all: whether consumers are prepared to 
pay more money for functionally identical 
products, simply because of where they 
come from. It’s fair to say that in the 1950s 
and 1960s, most Europeans and Americans 
would only buy Japanese products because 
they were significantly cheaper than a 
western alternative. Now, in certain 
valuable market segments – such as 
consumer electronics, musical instruments 
and motor vehicles – western consumers 
will consistently pay more for products 
manufactured by previously unknown 
brands, purely on the basis that they are 
perceived to be Japanese. Little wonder 
that Dixons, a UK retailer of consumer 
electronics, gave its new house brand a 
mock-Japanese name, Matsui, in order to 
borrow a little of the “public domain” 
equity of brand Japan. 

In the end, of course, places are not 
soap-powder, and this is the central 
paradox of place branding: places are 
intensely complex and often contradictory, 
yet the essence of all effective branding is 
simplicity. To find a branding strategy 
which is believable, relevant to the 
“consumer”, true to the reality and the 
aspirations of the place, yet capable of 
encompassing this variety without 
becoming a boring compromise or 
alienating the population, is a task far 
bigger and trickier than anything 
marketing service agencies have had to 
tackle before. Cultural relations can play a 
critical part here in helping to restore the 
richness and dignity to the place brand 
which the rigours of practical international 
marketing take out. [5] 

The skills should now be transferred 
to poorer countries, and so help them 
graduate from being mere suppliers of 
low-margin unbranded commodities to 
brand owners and branded places in their 
own right. For this in literature is 
recommended the eight principles of place 
branding: 

1 Purpose and potential 
Place branding creates value for a 

city, region or state in three main ways: 
- aligning the messages which the place 
already sends out, in accordance with a 
powerful and distinctive strategic vision; 
- unlocking the talent of the people who 
live there to reinforce and fulfil this vision; 
- creating new, powerful and cost-effective 
ways to give the place a more effective and 
memorable voice and enhance its 
international reputation. 

2 Truths 
Places often suffer from an image 

which is out-of-date, unfair, unbalanced, or 
cliché-ridden. It is one of the tasks of place 
branding to ensure that the true, full, 
contemporary picture is communicated in 
a focused and effective way; never to 
compromise the truth or glamorize it 
irresponsibly. 

3 Aspirations and betterment 
The place brand needs to present a 

credible, compelling and sustainable vision 
for its future, firmly in the context of our 
shared future. This will support the overall 
aim of a real increase in the economic, 
political, cultural and social well-being of 
the people who live there, while 
contributing in a more than token way to 
the well-being of other people in other 
places. 

4 Inclusiveness and common good 
Place branding can and should be 

used for achieving societal, political and 
economic objectives. Inevitably, a 
workable strategy will favor certain groups 
or individuals over others, and this creates 
an inalienable responsibility to ensure that 
those less favored are supported in other 
ways. 
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5 Creativity and innovation 
Place branding should find, release 

and help direct the talents and skills of the 
population, and promote the creative use 
of these in order to achieve innovation in 
education, business, government, 
environment and the arts. Furthermore, 
only creativity of the highest order can 
“square the circle” of translating the 
complexity of a place into purposeful, 
distinctive and effective brand strategy 
(see Principle 6). 

6 Complexity and simplicity 
The reality of places is intricate and 

often contradictory, yet the essence of 
effective branding is simplicity and 
directness. It is one of the harder tasks of 
place branding to do justice to the richness 
and diversity of places and their peoples, 
yet to communicate this to the world in 
ways which are simple, truthful, 
motivating, appealing and memorable. 

7 Connectivity 
Place branding connects people and 

institutions at home and abroad. The clear 
and shared sense of purpose which good 
brand strategy engenders can help unite 
government, the private sector and non-
governmental organizations; it stimulates 
involvement and participation among the 
population; externally, it helps build strong 
and positive links to other places and other 
people. 

8 Things take time 
Place branding is a long-term 

endeavor. It need not and should not cost 
more than any place can comfortably 
afford, but is neither a quick fix nor a 
short-term campaign. Devising an 
appropriate place brand strategy and 
implementing it thoroughly takes time and 
effort, wisdom and patience; if properly 
done, the long term advantages, both 
tangible and intangible, will outweigh the 
costs by far. [6] 

 
Discussion and conclusion  

The whole country can be united in 
an objective examination of its strengths 
and weaknesses through an open and 

public process of focus and improvement. 
Everything hinges on the basic need for 
consistency of behavior and the 
representations of that behavior, and if 
there is no hope of achieving consistency, 
then there is no hope of building a brand. 
Just as the development of corporate and 
product branding has led to the conclusion 
that branding, if it is done properly, must 
affect every aspect of the corporation both 
inside and out, so the same conclusion 
applies to nation branding. 

However, another paradox of place 
branding is that achieving this degree of 
consistency is likely to be a great deal 
easier under a contract of employment than 
under a social contract, especially a 
democratic one. In the commercial sector, 
it is openly acknowledged that a certain 
amount of heavy-handedness has often 
proved essential to achieve the kind of 
ruthless adherence to strategy which 
companies need to build their brands. 
There is, in fact, little that is democratic in 
the way that most companies are run, and 
powerful brands are often the result of a 
single minded, even mildly deranged 
visionary, who tolerates no deviation from 
the company line. This is understandable, 
since so much of the success of any 
branding venture is attributable to the 
degree of consistency the company 
manages to achieve in its internal and 
external communications. 

Brand building is one of the great 
achievements of the western world, even if 
it has usually been used for somewhat 
trivial ends, merely increasing wealth 
where more wealth is least needed. Place 
branding is one of the ways in which the 
discipline can begin to realize its full 
potential, providing an opportunity for 
marketers to demonstrate that they have 
something to contribute above and beyond 
that tired old litany of “increasing 
shareholder value”. Branding has a unique 
power to create a fairer distribution of the 
world’s wealth by adding the miracle of 
intangible value to products, and the places 
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that produce them, beyond the “first 
world”.  

Place branding has big implications 
for the future role of brands and marketing 
in general, and is the industry’s best and 
quite possibly last chance to create a 
lasting and significant future role for itself 
beyond its traditional boundaries of 
promoting products and services and 
helping rich companies get richer. During 
the last 100 years or so, much of the 
wealth of rich countries has been generated 
through marketing. 

Furthermore, making ordinary 
citizens feel instrumental in shaping and 
realizing the international aspirations of 
the country may help to create a stronger 
sense of national identity and promote 
social inclusion. 

The process of branding originated 
as a means for firms to differentiate their 
goods or services (hereafter referred to as 
products) from those of competitors 
(Cowley, 1991). While it has long been 
recognized that branding acts as a 
communicative tool in the sense that 
branding promises consistency and quality 
for consumers, branding also offers much 
more than this. In particular it offers 
informational cues about the value to be 
expected from consuming one product 
relative to another. 

Cities rank amongst the cultural 
treasures of civilization, occupying 
strategic sites, presenting religious, 
military, civic and domestic buildings 
from several centuries, and the attractions 
of varied streetscapes. They provide 
entertainment and artistic outlets for the 
surrounding population, and function as 
administrative and shopping centre. These 
attributes, combined with cities' nodal 
location in local area transport networks 
make many cities and towns magnets for 
tourists 

Developing a brand is a simpler and 
more efficient to sell things. The old 
expression: "Nothing happens until 

someone sells something" began to be 
replaced by the slogan "Nothing happens 
until you are creating a brand."  

Brand position is the part of the 
brand identity and value proposition that is 
to be actively communicated to the target 
audience and that demonstrates an 
advantage over competing brands.  

Power of a brand lies in its ability to 
influence purchasing behaviour. But a 
name brand on the packaging is not the 
same thing with a brand name in the mind 
of the consumer.  
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Abstract 

Price as the main element of the marketing mix tourism is defined as an expression of mostly 
financial value assigned to the consumer in the exchange. There are very few managers in tourism 
regarding the determination of prices from a strategic perspective. Pricing policy objectives of the travel 
company from a strategic perspective can the survival of tourism business, maximize profits, maximize 
sales, better positioning against the competition, return on investment. But pricing is the most complex 
decision facing the manager/marketer travel company. 

 
Keywords: management, marketing, pricing, pricing strategies. 

 
Method and Methodology 

To conduct research, I found the most important works of literature For this study, 
we used documentary research and exploratory research to identify the different 
approaches that refer to factors that define price as the main element of the marketing mix 
in travel company. 
 

Introducere 
Preţul ca element principal al mixului de marketing turistic se defineşte ca 

expresie de cele mai multe ori financiară a valorii atribuite de consumator în cadrul 
schimbului. 

Figura nr.1. 
Preţuri în funcţie de cost comparative cu preţuri în funcţie de valoare 
 
 
 
 
 
 
 
În practica actuală din turism puţini manageri privesc procesul de stabilire a 

preţurilor dintr-o perspectivă strategică. Obiectivele politicii de pret a firmei de turism 
dintr-o astfel de perspectivă pot fi: supravieţuirea firmei de turism; maximizarea 
profitului; maximizarea vânzărilor;pozitionare mai bună faţă de concurenţă; recuperarea 
investiţiilor. Dar stabilirea preţului este cea mai complexă decizie cu care se confruntă 
managerul / marketerul firmei de turism. 
 
Strategii de stabilire a preţurilor în 
firma de turism 

Strategia de stabilire a preţului 
presupune gesitionarea proactivă a 

comportamentului consumatorului [1]. 
Elementele de fundamentare a politicii 
de preţ în firma de turism sunt 
urmatoarele: cererea şi oferta; costurile; 

Stabilirea preţului în funcţie de cost 
    Produs            cost           preţ       valoare   client 
    Stabilirea preţului în funcţie de valoare  
    Client      valoare    preţ       cost         produs 
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concurenţa; percepţia consumatorilor 
asupra preţului oferit de firma de turism. 
Oferta se constituie în elementul de 
fundamentare a preţului întrucât modul 
în care este oferit serviciul, respectiv ca 
produs global, ori ca produse şi servicii 
separate influenţează preţul. Oferta 
globală impune practicarea unui preţ 
forfetar însă are dezavantajul că nu oferă 
posibilitatea cunoaşterii rentabilitaţii 
fiecărei componente din produs. Cererea 
reprezintă elementul de fundamentare 
prin solvabilitate,elasticitate şi prin 
variaţia temporală. Preţurile diferenţiate 
temporal sunt indicate în situaţia unei 
cereri elastice, iar preţurile nediferenţiate 
sunt indicate în situaţiile în care cererea 
este inelastică. 

Dacă se are în vedere variaţia 
temporală a cererii firmei  de turism, a 
ofertei firmei din turism şi a preţului 
practicat se pot adopta următoarele tipuri 
de strategii: strategia preţului diferenţiat 
fie pe sezoane, fie bianual; strategia 
preţului nediferenţiat care se impune a fi 
utilizat mai ales în cazul turismului 
balnear.  

Dacă avem în vedere oferta de 
servicii, aceasta prin complexitatea şi 
diversitatea ei impune adoptarea 
următoarelor strategii: strategia pretului 
forfetar specifică aranjamentelor de tipul 
totul-inclus, strategia preţului diferenţiat 
pe produse parţiale, recomandată în 
situaţia în care acestea pot fi uşor 
individualizate; strategia mixtă care 
presupune oferirea concomitentă a unui 
preţ global cât şi a unor preţuri 
individualizate pe diferite componente şi 
este oportun de aplicat atunci când preţul 
forfetar este mai scăzut decât cel obţinut 
prin însumarea preţurilor elementelor 
componente luate separat. 

Dar cele mai importante elemente 
ce intervin în fundamentarea strategiilor 
de preţ în firma de turism sunt nivelul, 

diversitatea serviciilor turistice şi 
mobilitatea preţurilor. Nivelul preţurilor 
poate fi considerat criteriul dominant al 
strategiei de preţ. În funcţie de 
obiectivele pe care şi le propune firma 
de turism se poate face apel la una din 
variantele: 
• Strategia preţurilor joase; 
• Strategia preţurilor medii; 
• Strategia preţuilor ridicate . 

Stratgia preţurilor ridicate prezintă 
o serie de avantaje: 

• valorificarea caracterului distinct 
şi unic al unui produs sau 
serviciu turistic; 

• segmentarea pieţei în funcţie de 
venit; 

• posibilitatea reducerii preţului; 
• obţinerea profitului în primele 

faze ale dezvoltării pieţei. 
O strategie complexă de stabilire a 

preţului este alcătuită din mai multe 
nivele, conform figurii următoare. 
 

 Figura nr.2.  
Piramida stabilirii preţului în mod 

strategic 
 

Stabilirea preţului în mod strategic 
impune o evaluare sistematică a tuturor 
celor cinci elemente ale strategiei de 

Nivel 

Stabilirea preţului 
 

 

Politica de stabilire a preţului, Tactici de 
negociere, metode de stabilire a preţului  
 

Comunicarea preţului şi a valorii 
Cominicare,instrumente de vânzare a valorii 

Structura preţului 
Metrică,    bariere  de   segmentare,   verificări 

Crearea valorii 
Valoare    economică,     design,   ofertant,     segmentare 
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stabilire a preţurilor încluse în piramida 
preţului în mod strategic. Odată ce 
înţelegem cum este creată valoarea 
pentru diferite segmente de clienţi, 
următorul pas în construirea unei 
strategii de stabilire a preţului este 
crearea unei structuri de preţ care să 
alinieze preţul la valoarea furnizată şi 
care să minimalizeze costurile de 
deservire. O greşeală comună făcută de 
managerii firmelor de turism  în ceea ce 
priveşte stabilirea preţurilor este: ei îşi 
imaginează că obiectivul lor este de a 
stabili un preţ pentru produs şi nu pentru 
anumite segmente de consumatori. 

Barierele de segmentare constituie 
o altă modalitate de a crea o structură de 
preţ care să alinieze preţul la valoarea şi 
la costurile deservite de firma de turism. 
Cercetările academice în domeniul 
satabilirii preţului au dus la o creştere 
semnificativă a calităţii ştiinţifice şi 
analitice de stabilire a preţului în ultimul 
deceniu. În stabilirea preţurilor nu poate 
exsista decât un singur obiectiv major, 
maximizarea profiturilor. 

Dar în cadrul fiecărei firme de 
turism exsistă o perspectivă diferită şi 
limitată asupra alegerii stategiei pentru 
atingerea acestui obiectiv. Unul din 
motivele pentru care firmele din 
domeniul turismului consideră că 
activitatea de stabilire a preţurilor ridică 
mari probleme este că le lipseşte un 
process sistematic care să le ajute să 
transpună diverse informaţii externe 
precum valoarea percepută de 
consummator, costurile, preţurile 
practicate de concurenţă şi obiectivele 
strategice majore într-un preţ adecvat. 
Dar şi cei mai buni marketeri se 
străduiesc să transpună în practică date 
în preţuri coerente care pot să maximize 
profitul. Sarcina lor este provocatoare, 
deoarece stabilirea preţului este adesea o 

decizie ce afectează toate zonele 
funcţionale ale firmei.  

Problemele cheie includ însă 
estimarea valorii şi segmentarea, factorii 
legaţi de sensibilitatea clienţilor faţă de 
preţuri, costuri, obiective strategice şi 
analiza răspunsului pieţei turistice. 
Firma trebuie să se asigure că procesul 
de stabilire a preţului este eficient. Odată 
ce au fost stabilite preţurile preliminare 
pentru fiecare segment, următoarea etapă 
presupune optimizarea preţurilor în 
funcţie de reacţia potenţialului client faţă 
de noile preţuri şi de rentabilitatea 
raportului preţ-volum.  
1.Stabilirea unor praguri de preţ în 
cadrul marjei preliminare de preţ, pentru 
a începe testarea; 
2. Demararea  procesului iterativ de 
optimizare pentru a evalua relaţia dintre 
reacţia clienţilor faţă de noile preţuri şi 
profitul pierdut sau câştigat; 
 

 
Figura nr.3. 

Optimizarea preţului în firma de 
turism 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Stabilirea preţurilor finale în scopul de 
a începe acţiunile de implementare în 
rândul clienţilor şi al firmei de turism. 

O altă etapă presupune 
identificarea obstacolelor pentru a 
introduce cu success pe piaţă noile 
preţuri. 

 
 
 

Preţurile pe 
segmente 
preliminare 

Analiza 
profitabilită
-ţii 

Preţul 
final 

                        Variaţia preţului 
 
Costuri relevante                Răspunsul consumatorului 
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Figura nr.4 
Procesul de stabilire a preţului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar preţul reprezintă un produs al 
pieţei turistice rezultat din confruntarea 
cererii cu oferta.  Instrument de piaţă, 
apare ca element important în 
determinarea coordonatelor pieţii şi are 
implicaţii deosebite asupra volumului, 
cât şi asupra structurii pieţei [2]. La un 
anumit nivel al veniturilor, preţul 
influenţează puterea de cumpărare a 
clienţilor şi capacitatea acestora de a 
călători. Evoluţia preţurilor poate 
determina modificări în structura pieţei, 
iar specialiştii afirmă că preţul trebuie să 
intre ca element formativ al strategiilor 
ce ar urma să asigure cererea şi 
determinarea unui nivel de cerere 
efectivă, suficient de ridicată pentru a 
asigura rentabilitatea investiţiilor 
necesare în firma de turism şi printr-o 
bună corelare cu politica de creştere 
salarială în funcţie de creşterea 
productivităţii şi a veniturilor firmei 
precum şi cu politica privind sporirea 
producţiei pe o perioadă mare de timp, 
turismul ar putea deveni o parte a 
contextului instituţional al economiei[3].  

Toate firmele prezente pe piaţă, 
constituite pe criteriul de profitabilitate, 

stabilesc preţurile pentru produsele şi 
serviciile pe care le oferă [4]. 
Comparativ cu alte variabile de 
marketing, preţul prezintă următoarele 
particularităţi:[5] 
• preţul este o variabilă abstractă; 
• preţul este o variabila care conduce 

la transformarea acestei valori în 
venituri; 

• politicile privind preţul, nu pot fi 
protejate. 

Specialiştii iau în considerare două 
criterii foarte importante, care vor 
influenţa strategia de preţ: variaţia 
temporară a cererii şi diferenţierea 
ofertei produselor şi serviciilor turistice. 
[6] Dar, politica de preţ a firmei de 
turism poate fi transpusă în practică 
printr-o serie de strategii de preţ 
concrete: 
• strategia preţului de penetrare pe 

piaţă; 
• strategia preţului par-impar; 
• srategia preţului de vârf de sarcină; 
• strategia liniei de produse şi servicii; 
• strategia preţului de diversificare a 

produselor şi serviciilor; 
• strategia preţului final; 
• strategia preţului discriminatoriu. 

Criteriile ce intervin în adoptarea 
uneia din strategii se referă la cercetarea 
atentă a pieţei şi posibilitatea de a 
combina variante corespunzătoare 
fiecărui criteriu, rezultând uneori 
strategii de preţuri distincte. Strategia 
preţurilor reduse se recomandă atunci 
când firma de turism doreşte pătrunderea 
pe piaţă cu un produs sau un pachet de 
servicii nou sub denumirea de strategia 
de penetrare a pieţii. 

 
Concluzii 
Formularea strategiei de preţ 

trebuie să aibă în vedere relaţiile de 
intercondiţionare ale politicii de preţuri 
cu celelalte componente ale mix-ului de 

Stabilirea preliminară a preţurilor în funcţie de 
segmentare 

Satbilirea preţurilor de bază în funcţie de evaluarea 
valorii şi de obiectivele strategice 

Optimizare 
Cizelarea preţurilor preliminare printr-un proces 
iterativ care să echilibrez raporturile dintre preţ, cost 
şi reacţia pieţei 

Implementare 
Stabilirea preţurilor finale şi asigurarea acceptării în 
rândul clienţilor printr-o abordare eficientă a 
managementului schimbării  

Feedbak-ul clienţilor 
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marketing. Structura strategiilor de preţ 
se poate realiza pe baza obiectivelor 
globale ale politicii de piaţă a firmei de 
turism: 
1.Stabilirea strategiei de preţ în 
funcţie de modalitatea de pătrundere 
pe piaţa vizată: strategia preţurilor 
pentru atragerea segmentelor de piaţă 
solvabile şi receptive la nou, strategia de 
penetrare pentru pătrundere rapidă pe 
piaţă, strategia preţului adaptat pieţei 
pentru valorificarea avantajelor oferite 
de o piaţă favorabilă produselor şi 
serviciilor firmei de turism; 
2. Stabilirea strategiei de preţ în 
funcţie de politica generală de 
marketing a firmei de turism: strategia 
preţului standardizat, strategia preţului 
diferenţiat, stategia preţului  combinat; 
3. Stabilirirea  strategiei de preţ în 
funcţie de concurenţă:strategii de preţ 
ofensive, strategii de preţ defensive. 

Dar, cea mai frecventă variant a 
strategiei de preţ în firma de turism este 
preţul administrat. Firma stabileşte 
preţul de vânzare a produselor şi 
serviciilor, îl afişează într-o ofertă sau 
într-un catoog de prezentare, iar 
cumpărătorului nu-i rămâne decât 
acceptarea sau respingerea ofertei. 
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2.5. THE IMPORTANCE OF CUSTOMER LIFETIME VALUE (CLV) FOR 
THE RURAL TURISM 
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Abstract 
Clients are not equal from the point of contribution to the company profit and valuable clients 

are hard to find. Because of this, measureing client value presents great importance for all companies. 
Customer lifetine value (CLV), that is the discounted cashflow linked to the customer during his entire 
life with it, is one of the most appreciated metric for valuing the customer. This metric may help 
companies from rural turism to have a competitive advantage against other companies by selecting 
better the most profitable clients and directing budgets towards them. 
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Introducere 

 Valoarea clientului este un 
concept central în marketing datorită 
importanţei poziţiei clientului pentru 
companie. Pe tema măsurării valorii 
clientului s-a scris şi s-a discutat 
extrem de mult în literatura de 
specialitate în ultimii 20 de ani, odată 
cu trecerea de la orientarea către 
produs, la orientarea către client. 

Orice companie este influenţată 
de o o multitudine de forţe din mediul 
în care evoluează: competiţie 
accentuată, creşterea aşteptărilor 
consumatorilor, globalizare, 
amplificarea subsistemelor culturale 
(Kotler, Keller, 2006) şi un trend 
pozitiv pentru piaţa serviciilor (Vargo, 
Lush, 2004). Aceste forţe şi altele1 
exercită o presiune mai mare asupra 
managementului pentru a reduce 
costurile, concentra resursele limitate 
pe direcţia optimă şi pentru a atinge 
nivelul dorit al indicatorilor financiari. 

                                                 
1 Cele 6 forţe de maximă importanţă pe care 
orice companie trebuie să le monitorizeze sunt: 
demografice, economice, socio-culturale, de 
mediu natural, tehnologice şi politico-
legislative (Kotler, Keller, 2006). 

Datorită urgenţei presiunilor de a 
atinge target-ele pe termen scurt, mulţi 
manageri optează pentru reducerea 
investiţiilor pe termen lung, tocmai 
pentru a atinge obiectivele pe termen 
scurt. Un studiu empiric (Mizik, 
Jacobson, 2006) arată că 65% dintre 
companiile americane aplică acest tip 
de management, afectând capitalul 
intangibil de marketing şi deteriorând 
pe termen lung valoarea pentru 
acţionari. La concluzii similare au 
ajuns şi alţi cercetători (Rust et al. 
2004; Gupta, Lehmann, Stuart, 2001). 

Ca răspuns la această provocare, 
instrumentele de marketing devin mai 
rafinate atât în măsurarea rezultatelor 
acţiunilor de marketing, cât şi în 
evaluarea corectă a clienţilor. Noi 
instrumente se dezvoltă, în particular, 
conceptul valorii pe viaţă a clientului 
(CLV), a cărui definiţie este redată mai 
jos: 
 

Valoarea pe viaţă a 
clientului (CLV) este 
definită ca valoarea 
actualizată a fluxurilor 
monetare viitoare atribuite 
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relaţiei cu clientul. (Pfeifer, 
Haskins, Conroy, 2004) 
 
Aşadar, măsurarea valorii pe 

viaţă a clienţilor şi segmentarea bazei 
de clienţi contribuie la optimizarea 
investiţiilor de marketing. 

Clienţii reprezintă sursa de 
venit a unei companii, iar valoarea lor 
înseamnă şi valoarea companiei (Gupta 
et al. 2006). Cunoaşterea valorii 
clientului a devenit un obiectiv în sine; 
firma care cunoaşte cu exactitate 
această valoare are un avantaj 
competitiv în economia zilelor noastre, 
bazată pe informaţie, client şi 
tehnologie (Blattberg et al. 2001). 
Abilitatea de a prezice cu acurateţe 
valoarea clienţilor companiei are un 
impact enorm asupra abilităţii de a lua 
decizii inteligente în privinţa alocării 
bugetelor de marketing pentru 
dobândirea clienţilor, retenţia lor, 
promovare, prioritizare, segmentare şi 
alcătuirea de oferte personalizate 
(Etzion et al., 2005). 

Amplificarea atenţiei asupra 
managementului clienţilor şi 
profitabilităţii lor în detrimentul 
profitabilităţii produsului a însemnat 
un răspuns la o serie de trenduri (Rust 
et al. 2004): 

- de la produse la servicii: multe 
ţări, atât dezvoltate, cât şi 
emergente, demonstrează o 
trecere de durată de la produse 
la servicii ca procent din PIB şi 
angajări; 

- de la tranzacţii la relaţii, şi 
datorită trendului de mai sus; 

- de la atragerea clienţilor la 
reţinerea lor: multe studii arată 
că retenţia clienţilor este mai 
puţin costisitoare decât 
atragerea lor şi că retenţia 
influenţează într-un procent 
mai mare valoarea clientului; 

- de la concentrarea pe produs la 
concentrarea aupra clientului: 
datorită trendurilor de mai sus, 

produsele cad pe locul II, după 
satisfacerea clienţilor; în 
consecinţă, 

- de la valoarea produselor la 
valoarea clienţilor. 
 

Stadiul cerectărilor ştiinţifice în 
domeniul valorii pe viaţă a clientului 

(CLV) 
Cercetările în domeniul valorii pe 

viaţă a clientului (CLV) au inclus: 
• analiza profitabilităţii valorii pe 

viaţă a clientului într-un cadru 
necontractual, unul dintre rezultate 
arătând că cei mai profitabili clienţi 
nu sunt şi cei mai vechi (Reinartz, 
Kumar, 2003); 

• evaluarea performanţelor 
activităţilor marketingului 
relaţional prin intermediul CLV, 
utilizându-se abordarea proiectivă 
şi istorică (Sargeant, 2001); 

• dezvoltarea unui cadru pentru 
evaluarea modului în care acţiunile 
de marketing influenţează valoarea 
pe viaţă a clienţilor pentru 
companie; sunt propuse patru 
acţiuni principale: crearea unei 
baze de date, segmentarea 
clienţilor, previzionarea 
comportamentului de cumpărare al 
clienţilor şi alocarea resurselor 
(Berger et al, 2002);  

• trecerea în revistă a diferitelor 
modele CLV, pentru analiza 
bazelor de date şi modele 
normative, luând în considerare 
motivaţiile clientului de a cumpăra, 
precum şi aspecte ca achiziţia şi 
retenţia (Jain, Singh, 2002; 
Venkatesan, Kumar, 2004); 

• dezvoltarea unui cadru teoretic 
pentru înţelegerea impactului 
caracteristicilor relaţiilor cu 
clientul asupra unei durate de viaţă 
profitabile (Reinartz, Kumar, 
2003); 

• dezvoltarea de modele pentru a 
acoperi ecartul dintre acţiunile de 
marketing şi valoarea acţionarilor 
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(Rust et al., 2004; Kumar, Petersen, 
2005); 

• găsirea unei punţi de legătură între 
CLV şi valoarea pentru acţionari 
(Kumar, Petersen, 2005); 

• compararea modelării CLV cu 
SOW (Share of Wallet) şi RFM 
(Recenţă, Frecvenţă, Monetar): 
CLV este mai eficientă în 
identificarea clienţilor profitabili 
(Venkatesan, Kumar, 2004); 

• compararea abordării CLV la nivel 
agregat cu abordarea CLV la nivel 
individual; concluzia fiind că 
ambele abordări au merite, 
folosirea lor depinde de obiectiv şi 
nivelul de agregare al datelor 
(Kumar, Ramani, Bohling, 2004); 

• corelarea valorii clientului cu 
valoarea de piaţă a companiei 
pentru 5 cazuri (Gupta et al., 
2004); 

• integrarea unor concepte cum sunt 
valoarea de capital a clientelei 
(Customer Equity) şi valoare totală 
a companiei, prin ajustări 
financiare (Kumar, 2006); 

• rafinarea modelelor dezvoltate 
anterior, cum este calcularea CLV 
cu ajutorul regresiei cuantile 
(Benoit, Van den Poel, 2009) şi 
dezvoltarea unor noi modele, mai 
sofisticate, preluate din ştiinţe 
precum matematica sau statistica 
(Fruchter, Sigué, 2009; Heitz et al., 
2010);  

• demonstrarea capacităţii CLV şi 
pentru alte domenii decât cele 
analizate anterior (Gneiser, 2010); 

• construirea pe baza CLV a unor noi 
concepte integratoare care să 
explice valoarea clientului 
(Verhoef et al., 2010; Kumar et al., 
2010). 
Cercetările în domeniul valorii pe 

viaţă a clientului (CLV) se 
concentrează pe anumite ramuri ale 
economiei, în timp în altele nu se 
cunoaşte nimic despre specificul CLV. 
Această centrare se datorează 

disponibilităţii datelor despre clienţi 
din anumite domenii şi disponibilităţii 
companiilor de a cerceta şi implementa 
CLV. De asemenea, pe acelaşi 
domeniu şi acelaşi set de date, mai 
mulţi cercetători au aplicat modele 
diferite ale CLV pentru a studia care 
este cel mai bun. Valoarea pe viaţă a 
clienţilor (CLV) a fost aplicată mai 
ales în domeniile: bănci, asigurări, 
marketing direct, telecomunicaţii, 
audio-video, vânzări on-line.  

 
Premisele de bază a valorii pe viaţă a 
clientului (CLV) 

Trei sunt premisele pe care se 
bazează conceptul valorii pe viaţă a 
clientului (CLV): clienţii a căror relaţie 
cu organizaţia este mai lungă sunt şi 
mai profitabili; unii clienţi sunt mai 
profitabili decât alţii; valoarea viitoare 
a unui client poate fi estimată cu 
acurateţe (Malthouse, Blattberg, 2005). 

Convingerea de mult acceptată 
despre clienţi este că cei cu durata 
relaţiei mai lungi cu organizaţia sunt şi 
cei mai profitabili. Clienţii loiali 
plătesc preţuri premium, recomandă 
produsele organizaţiei altor persoane, 
servisarea lor costă mai puţin şi 
cumpără mai mult decât alţi clienţi 
(Reichheld, Teal, 1996). Cu toate 
acestea, W. J. Reinartz şi V. Kumar 
(2000) arată că la baza acestor 
convingeri stau mai mult dovezile 
anecdotice şi intuiţia decât cerectări 
empirice. Rezultatele lor indică faptul 
că, într-un context de afaceri ce nu se 
bazează pe contract, a pune egal între 
clienţii care au un trecut îndelungat cu 
compania şi profituri crescute este o 
gravă simplificare. De fapt, atât clienţii 
cu viaţă lungă alături de companie, cât 
şi cei cu viaţă scurtă pot fi extrem de 
profitabili; este cazul clienţilor loiali, 
‘ideali’ şi, respectiv, a clienţilor ce 
cheltuiesc mult într-un timp scurt, 
denumiţi ‘fluturi’ (Reinartz, Kumar, 
2000). 
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Astfel, investiţiile de marketing 
în clienţi trebuie făcute 
discriminatoriu, în funcţie de tipul şi 
comportamnetul acestuia. După cum 
spuneau D. Peppers şi M. Rogers 
(1997), „unii clienţi sunt mai egali 
decât alţii”, iar companiile pot 
prospera dacă învaţă cum să „identifice 
şi profite de diferenţele dintre clienţi.” 
Sigur că unii clienţi sunt mai profitabili 
decât alţii, iar V. Kumar vede în CLV 
o modalitate de a-i identifica pe cei 
mai profitabili dintre aceştia. 

Folosirea CLV sau a 
predictorilor CLV (ex. 
comportamentul anterior de 
cumpărare) pentru alocarea resurselor 
de marketing admite că valoarea 
viitoare a unui client poate fi estimată 
cu acurateţe. Doar câteva studii în 
literatura de specialitate discută acest 
fapt. Când discutăm despre CLV, mai 
corect ar fi să vorbim despre „valoarea 
CLV aşteptată” (Pfeifer, Haskins şi 
Conroy, 2004). Acurateţea cu care 
poate fi estimată valoarea clientului 
cade de-a lungul unui continuu 
(Malthouse, Blattberg, 2005). O 
extremă este cea în care valoarea 
clientului poate fi estimată perfect pe 
baza comportamentului anterior al 
clientului şi activităţile de marketing 
ale companiei (în termenii regresiei, R2 

= 1). Cealalată extremă este atunci 
când valoarea viitoare a clientului este 
independentă de comportamentul său 
anterior şi activităţile companiei (în 
termenii regresiei R2 = 0). Cercetările 
ar trebui să ia în calcul regula 20-55 şi 
regula 80-15 (Malthouse, Blattberg, 
2005). Dintre primii 20% dintre clienţi, 
aproximativ 55% vor fi clasificaţi 
greşit (şi nu vor obţine tratament 
special). Dintre ultimii 80% dintre 
clienţi, aproximativ 15% vor fi 
clasificaţi greşit (şi vor primi tratament 
special). 
 
Beneficiile aplicării valorii pe viaţă a 
clientului (CLV) 

CLV este o măsură a valorii 
clientului pentru companie. Calcularea 

CLV pentru toţi clienţii ajută compania 
să-şi ordoneze clienţii în funcţie de 
contribuţia la profit. Aceasta poate fi o 
bază pentru formularea şi 
implementarea unor strategii specifice 
de client pentru maximizarea duratei şi 
profiturilor obţinute din întreaga relaţie 
cu clientul. Altfel spus, CLV ajută 
compania să trateze diferit fiecare 
client, pe baza contribuţiei fiecăruia în 
loc să fie trataţi toţi la fel (Kumar, 
2006). 

Calcularea CLV ajută 
compania să ştie cât poate investi în 
retenţia clienţilor pentru ca investiţia să 
aibă profit. Orice companie are resurse 
limitate şi ideal ar fi să le investească 
în clienţii care aduc maximum de 
profit, iar acest lucru este posibil doar 
ştiind fluxul monetar al fiecărui client 
de-a lungul întregii relaţii cu 
organizaţia, altfel spus valoarea pe 
viaţă a clienţilor. Odată ce firma a 
calculat valoarea CLV pentru clienţii 
săi, îşi poate aloca resursele mai 
eficient pentru a maximiza profitul.  

Calcularea CLV pentru toţi 
clienţii companiei este doar primul pas 
pe care companiile îl pot face pentru 
implementarea strategiilor centrare pe 
client. CLV este un instrument de 
măsură, care poate fi baza pe care 
compania investeşte în infrastructură şi 
activităţile curente de marketing. 
Companiile pot identifica mai uşor 
clienţii valoroşi, care vor aduce profit 
în viitor, pot segmenta mai uşor baza 
de clienţi, se alocă resursele într-un 
mod optim între diferitele canale de 
comunicare şi nu în ultimul rând poate 
creşte valoarea pentru acţionari. 
Managementul clienţilor din 
perspectiva CLV poate fi privit ca un 
proces prin care se realizează un dialog 
continuu cu clienţii, de la un capăt la 
celălalt al punctelor de contact 
disponibile, prin tratări diferenţiate, 
bazat pe răspunsul aşteptat din partea 
clienţilor la iniţiativele de marketing, 
în aşa fel încât contribuţia fiecărui 
client este maximizată (Reinartz, 
Kumar, 2003). 



The importance of customer lifetime value (clv) for the rural turism 

 115

În consecinţă, abilitatea de a 
prezice cu acurateţe valoarea clienţilor 
companiei are un impact enorm asupra 
abilităţii de a lua decizii inteligente. 
Principalele beneficii ale folosirii 
valorii pe viaţă a clientului (CLV) 
sunt: segmentarea clienţilor, selecţia 
clienţilor valoroşi, fundamentarea 

deciziilor de marketing. Tabelul 1 
sintetizează cele mai frecvente 
beneficii ale folosirii valorii pe viaţă a 
clientului (CLV), în literatura de 
specialitate. Mulţi cercetători pun în 
discuţie toate meritele, de aceea se 
regăsec în dreptul mai multor beneficii.

Tabel 1 
Sinteză a beneficiilor folosirii CLV 

Cercetătorii care l-au semnalat Beneficiu semnalat al CLV în literatura de specialitate 
Hoekstra, Huizingh, 1999 
Mulhern, 1999 
Jain, Singh, 2002 
Reinartz, Kumar, 2003 
Rust et al., 2004 
Venkatesan, Kumar, 2004 
Kim, Lee, 2006 
Kim et al., 2006 
Lao, Zhang, 2007 
Kumar, 2006 
Kumar, Lemon, Parasuraman, 2006 
Crowder, Hand, Krzanowski 2007 
Chan, 2008 
Benoit, Van den Poel, 2009 
Glady, Baesens, Croux, 2009 

Valoarea clienţilor poate servi ca bază pentru prioritizarea şi 
selectarea acestora. Segmentele de clienţi care generează 
profit pot fi considerate mai importante decât cele care 
generează venituri mici sau negative. 
 

Kumar, Petersen, 2005 
Kumar, George, 2007 
Sohrabi, Khanlari, 2007 
Wubben, 2008 

Punte de legătură între investiţiile în marketing şi valoarea 
pentru acţionari. CLV determină, prin intermediul CE, 
performanţa companiei. 
 

Berger, Nasr, 1998 
Jain, Singh, 2002 
Rosset et al., 2002 
Vankatesan, Kumar, 2004 
Malthouse, Blattberg, 2005 
Glady, Baesens, Croux, 2006 
 

Valoarea clienţilor poate servi ca bază pentru deciziile cu 
privire la noi campanii, alocarea bugetelor pentru achiziţii 
versus retenţie etc. Altfel spus, cunoaşterea valorii sale pentru 
clienţi individuali dă posibilitatea factorului de decizie să 
îmbunătăţească segmentarea clienţilor şi eforturile alocate 
resurselor de marketing, ceea ce va conduce la rate de retenţie 
şi profit mai mari pentru companie. 

Hoekstra, Huizingh, 1999 
Etzion et al., 2005 
 

Compania va şti cât îşi permite să cheltuiască pentru a obţine 
o primă vânzare. Ceea ce înseamnă că îşi poate asuma riscul 
pe termen scurt necesar pentru a obţine câştiguri pe termen 
lung. De asemenea, poate evalua şi selecta baza prospectată. 

Etzion et al., 2005 
Managerii de marketing pot concepe oferte diferite pentru 
clienţi diferiţi, bazându-se pe contribuţia estimată în viitor a 
acestor clienţi. 

Gupta, Lehman, Stuart, 2001 
Baxter, Collings, 2005 
Berger et al., 2006 

Analiştii de la bursă pot folosi valoarea clientului companiei 
pentru evaluarea sa pentru potenţiali investitori. 

Hoekstra, Huizingh, 1999 Compania poate determina pe baza CLV cât de strânsă este 
relaţia cu clienţii. 

Hoekstra, Huizingh, 1999 Compania poate determina pe baza CLV calitatea surselor din 
care provin clienţii. 

Etzion et al., 2005 
Baxter, Collings, 2005 

Compania poate lua decizii mai bune cu privire la bugetul de 
promovare. De exemplu: compania ar trebui să aibă o relaţie 
strânsă cu cei mai buni 10% clienţi sau ar trebui ca aceeaşi 
sumă să fie investită în fiecare client prin servisarea lor? 
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Gupta şi Lehman (2005) oferă 
patru direcţii principale pentru 
managementul clientului într-o 
organizaţie care pleacă de la estimarea 
valorii pe viaţă a clientului (CLV).  

Figura 1 ilustrează acest model. 

 
 

Figura 1. Modelul managementului clientului bazat pe CLV 
Sursa: adaptat după Gupta şi Lehmann (2005) 
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Studiile (Reinartz, Kumar, 2000) indică faptul că nu toţi clienţii loiali sunt 
profitabili, iar astfel de cercetări pun sub semnul întrebării logica conform căreia cu 
cât vor fi mai mulţi clienţi păstraţi, cu atât va creşte şi profitabilitatea companiei. 
Această situaţie apare pentru că, pentru mulţi clienţi, veniturile pe care le aduc sunt 
mult inferioare costurilor de a-i păstra. Atragerea şi păstrarea acestor clienţi 
neprofitabili acţionează ca o scurgere din profitabilitatea totală. Selectarea celor mai 
valoroşi clienţi, adică cei care aduc profit maxim în companie, este un pas important 
pentru creşterea profitabilităţii. 
 Cum poate identifica o companie exact clienţii care trebuie păstraţi? Sunt cei 
care aduc cele mai mari venituri în companie? Cercetările arată că nu este cazul. 
Companiile trebuie să măsoare profitabilitatea clienţilor pentru a putea decide care 
sunt cei mai buni. Iar cercetările arată că CLV este foarte folositoare, pentru că ia în 
calcul fluxurile monetare viitoare din partea clientului. Mai mult, cercetările 
(Reinartz, Kumar, 2000; Venkatesan, Kumar, 2004) susţin că CLV selectează mai 
bine clienţii profitabili decât alte instrumente de măsură. 
Concluzii şi direcţii viitoare 
 Folosirea abilă a instrumentelor de marketing pentru a obţine informaţii despre 
valoarea clienţilor poate deveni un avantaj competitiv al companiilor din 
Euroregiunea Siret – Prut – Nistru. Cu toate că literatura de specialitate dezbate de 20 
de ani subiectul valorii pe viaţă a clientului (CLV), este puţin folosit în Euroregiunea 
Siret – Prut – Nistru. Implementarea sa poate însemna profitabilitate crescută pentru 
că sunt identificaţi clienţii valoroşi pentru companie. Cu ajutorul valorii pe viaţă a 
clientului (CLV), compania se decide cu uşurinţă asupra clienţilor în care merită să 
investească şi să aloce bugete de marketing pentru a-i fideliza şi păstra. Această 
selecţie a clienţilor valoroşi dă posibilitatea identificării şi a clienţilor neprofitabili, 
care acţionează ca o scurgere din profitul companiei. Se pot lua decizii şi la nivelul 
acestora, de trecere într-un nivel superior de profitabilitate sau de oprire a investiţiilor 
de marketing. 
 În viitor ar fi bine să existe cât mai multe studii pe companiile din 
Euroregiunea Siret – Prut – Nistru pentru ca valorea pe viaţă a clientului (CLV) să 
poată fi folosită cu încredere. 
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2.6. COMPARISON BETWEEN CUSTOMER LIFETIME VALUE (CLV) AND 
TRADITIONAL INSTRUMENTS FOR MEASURING CLIENT VALUE 
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Abstract 

Customer lifetime value (CLV), the discounted value of the cashflows linked tot the customer 
during his entire life as a customer, has been a major subject of interest in the last decade. Compare to the 
traditional metrics, RFM (recency, frequency, money), SOW (Share of Wallet), PCV (Past Costumer 
Value), CPA (Customer Profitability Analysis), CLV has the highest performance in selecting profitable 
customers and, therefore, the marketing resources will be better directed and customer segmentatino more 
efficient. Even so, CLV is used in a small number of companies due to the data requirements, certain 
aspects linked to cost allocation and accuracy and the necessity to change company philosphy, from 
produst oriented to customer oriented.  

Keywords: CLV, client value, RFM, customer segmentation 
 
 

Introducere 
Conceptul valorii pe viaţă a clientului (CLV) este definit în mai multe moduri, dar 

toate abordările au în comun esenţa, valoarea actualizată a veniturilor aduse de client, din 
care se scad costurile aferente, de-a lungul perioadei de timp în care clientul face 
tranzacţii cu organizaţia în cauză. Punctul în care definiţiile diferă este ce se înţelege prin 
costurile aferente. La o concluzie asemănătoare ajung şi alţi cercetători (Pfeifer, Haskins, 
Conroy, 2004; Knie-Andersen, 2001), care susţin că toţi cercetărtorii sunt de acord cu 
faptul că valoarea pe viaţă a clientului (CLV) este o măsură actualizată a sumelor viitoare 
de bani, dar cu diferenţe în modul de a defini aceste sume viitoare.  

Vom folosi definiţia dată de Pfeifer, Haskins şi Conroy (2004), valoarea pe viaţă a 
clientului (CLV) este: “valoarea actualizată a fluxurilor de bani viitoare atribuite 
relaţiei cu clientul”. 

Valoarea pe viaţă a clientului a fost analizată şi sub denumirile de „valoarea 
clientului”, „valoarea relaţiei cu clientul”, „valoarea de capital a clientelei1 (Customer 
Equity)”, „profitabilitatea clientului” (Mulhern, 1999). Dacă la sfârşitul anilor 1990 încă 
se putea pune semnul egal între CLV, CE (valoarea de capital a clientelei) şi CP 
(profitabilitatea clientului), acum nu mai este posibil. Valoarea de capital a clientelei 
(Customer Equity) este suma vlorilor pe viaţă a clienţilor (CLV), deci termenii nu pot fi 
schimbaţi între ei.  

 
 
 

                                                 
1 Traducerea “Customer Equity” în “valoarea de capital a clientelei” a fost preluată din Managementul 
marketingului, P. Kotler, K. Keller (2006), ediţia a V-a, tradusă în română de Cosmin Crişan şi Smaranda 
Nistor. 
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Beneficiile folosirii valorii pe 
viaţă a clientului (CLV) 

CLV este o măsură a valorii 
clientului pentru companie. Calcularea 
CLV pentru toţii clienţii ajută compania 
să-şi ordoneze clienţii în funcţie de 
contribuţia la profit. Aceasta poate fi o 
bază pentru formularea şi implementarea 
unor strategii specifice de client pentru 
maximizarea duratei şi profiturilor 
obţinute din întreaga relaţie cu clientul. 
Altfel spus, CLV ajută compania să 
trateze diferit fiecare client, pe baza 
contribuţiei fiecăruia în loc să fie trataţi 
toţi la fel (Kumar, 2006). 

Calcularea CLV ajută compania 
să ştie cât poate investi în retenţia 
clienţilor pentru ca investiţia să aibă 
profit. Orice companie are resurse 
limitate şi ideal ar fi să le investească în 
clienţii care aduc maximum de profit, iar 
acest lucru este posibil doar ştiind fluxul 
monetar al fiecărui client de-a lungul 
întregii relaţii cu organizaţia, altfel spus 
valoarea pe viaţă a clienţilor. Odată ce 
firma a calculat valoarea CLV pentru 
clienţii săi, îşi poate aloca resursele mai 
eficient pentru a maximiza profitul.  

Calcularea CLV pentru toţi 
clienţii companiei este doar primul pas 
pe care companiile îl pot face pentru 
implementarea strategiilor centrare pe 
client. CLV este un instrument de 
măsură, care poate fi baza pe care 
compania investeşte în infrastructură şi 
activităţile curente de marketing. 
Companiile pot identifica mai uşor 
clienţii valoroşi, care vor aduce profit în 
viitor, pot segmenta mai uşor baza de 
clienţi, se alocă resursele într-un mod 
optim între diferitele canale de 
comunicare şi nu în ultimul rând poate 
creşte valoarea pentru acţionari. 
Managementul clienţilor din perspectiva 
CLV poate fi privit ca un proces prin 
care se realizează un dialog continuu cu 

clienţii, de la un capăt la celălalt al 
punctelor de contact disponibile, prin 
tratări diferenţiate, bazat pe răspunsul 
aşteptat din partea clienţilor la 
iniţiativele de marketing, în aşa fel încât 
contribuţia fiecărui client este 
maximizată (Reinartz, Kumar, 2003). 

În consecinţă, abilitatea de a 
prezice cu acurateţe valoarea clienţilor 
companiei are un impact enorm asupra 
abilităţii de a lua decizii inteligente. 
Principalele beneficii ale folosirii valorii 
pe viaţă a clientului (CLV) sunt: 
segmentarea clienţilor, selecţia clienţilor 
valoroşi, fundamentarea deciziilor de 
marketing. Mulţi cercetători pun în 
discuţie toate meritele, de aceea se 
regăsec în dreptul mai multor beneficii. 

 
Selectarea clienţilor pe baza valorii lor 
pe viaţă (CLV) 
 Studiile (Reinartz, Kumar, 2000) 
faptul că nu toţi clienţii loiali sunt 
profitabili, iar astfel de cercetări pun sub 
semnul întrebării logica conform căreia 
cu cât vor fi mai mulţi clienţi păstraţi, cu 
atât va creşte şi profitabilitatea 
companiei. Această situaţie apare pentru 
că, pentru mulţi clienţi, veniturile pe care 
le aduc sunt mult inferioare costurilor de 
a-i păstra. Atragerea şi păstrarea acestor 
clienţi neprofitabili acţionează ca o 
scurgere din profitabilitatea totală. 
Selectarea clienţilor demni a fi păstraţi, 
adică cei care aduc profit maxim în 
companie, este un pas important pentru 
creşterea profitabilităţii. 
 Cum poate identifica o companie 
exact clienţii care trebuie păstraţi? Sunt 
cei care aduc cele mai mari venituri în 
companie? Cercetările arată că nu este 
cazul. Companiile trebuie să măsoare 
profitabilitatea clienţilor pentru a putea 
decide care sunt cei mai buni. Iar 
cercetările arată că CLV este foarte 
folositoare, pentru că ia în calcul 
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fluxurile monetare viitoare din partea 
clientului. Mai mult, cercetările 
(Reinartz, Kumar, 2000; Venkatesan, 
Kumar, 2004) susţin că CLV selectează 
mai bine clienţii profitabili decât alte 
instrumente de măsură.   

 
Segmentarea clienţilor pe baza valorii 
lor pe viaţă (CLV) 

Majoritatea discuţiilor din 
literatura de marketing şi manuale se 
centrează în jurul segmentării pe baza 
caracteristicilor şi comportamentului 
consumatorului, de exemplu „heavy 
users” – „medium users” – „light users” 
(Kotler, 2006), „loiali brandului” – 
„loiali altor branduri” – „schimbători de 
brand” (Rossiter, Percy, 1997). Valoarea 
pe viaţă a clientului (CLV) poate fi o 
modalitate valoroasă de segmentare a 
clienţilor tocmai datorită construcţiei 
sale. Astfel, poate ajuta organizaţiile să-
şi concentreze eforturile de marketing 
către cele mai profitabile segmente de 
piaţă.  

La cel mai simplu nivel se pot 
forma două segmente – clienţi care 
merită păstraţi şi clienţi care nu merită 
efortul (Mulhern, 1999). Ceea ce 
înseamnă că vor fi selectaţi clienţii cu 
CLV peste valoarea zero. La un nivel 
mai avansat, se pot forma mai multe 
segmente. De exemplu, se poate 
identifica un segment cu cei mai buni 
clienţi, care aduc cele mai mari profituri 
şi pentru care se poate crea un program 
de retenţie amplu. Un alt segment poate 
fi mai puţin profitabil decât primul, dar 
tot valoros şi se pot dezvolta programe 
prin care aceşti clienţi să migreze în 
segmentul I de profitabilitate (Mulhern, 
1999).  

Dacă analiza segmentelor se face 
pe baze ce exclud o măsurare a 

veniturilor şi costurilor, atunci 
segmentele obişnute s-ar putea să nu fie 
viabile economic pentru organizaţie 
(Mulhern, 1999).   

Metodele de segmentare ce 
folosesc valoarea pe viaţă a clientului 
(CLV) pot fi clasificate în trei categorii 
(Benoit, den Poel, 2009): 

• segmentare folosind doar valorile 
CLV (piramida clienţilor)  

• segmentare folosind doar 
componentele CLV, cum ar fi 
valoare curentă, valoare 
potenţială, loialitate  

• segmentare folosind valorile 
CLV şi alte informaţii, cum ar fi 
cele socio-demografice, istoricul 
tranzacţiilor. 

Pentru prima metodă, se sortează 
valorile CLV ale clienţilor în ordine 
descrescătoare. Lista se divide prin 
percentilă. Figura 1 descrie segmentarea 
clienţilor doar pe baza valorii CLV 
asociate. A doua metodă realizează 
segmentarea luând în calcul 
componentele CLV. Hwang, Jung şi Suh 
(2004) iau în considerare trei factori: 
valoarea curentă, valoarea potenţială şi 
loialitatea clientului pentru a calcula 
valoarea pe viaţă a clientului (CLV) şi 
pentru a segmenta clienţii. Figura 2 
descrie segmentarea folosind factorii de 
calcul ai CLV. Ultima metodă 
segmentează clienţii cu valoarea CLV şi 
alte informaţii manageriale. În acest caz, 
CLV este o axă a segmentării într-un 
spaţiu de segmentare n-dimensional. 
Alte informaţii, cum sunt cele socio-
demografice sau istoricul trnzacţiilor 
devin alte axe. Figura 3 arată 
segmentarea pe baza CLV şi a altor 
informaţii.
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Figura 1 
Segmentarea clienţilor pe baza CLV.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Kim et al., 2006 
 
 
 

Figura 2 
Segmentarea clienţilor pe componentelor CLV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Kim et al., 2006 
 

Figura 3 
Segmentarea clienţilor pe baza CLV şi a altor informaţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Kim et al., 2006 
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Alte studii (Verhoef, Donkers, 
2001) folosesc două dimensiuni, 
valoarea curentă şi valoarea potenţială, 
pentru segmentarea clienţilor unei 
companii de asigurări, sau trei (Hwang, 
Jung, Suh, 2004; Kim et al., 2006): 
valoarea curentă, valoarea potenţială şi 
loialitatea consumatorilor. Valoarea 
curentă devine o măsură a profitabilităţii 
anterioare a clientului, valoarea 
potenţială devine o măsură a posibilităţii 
de vânzări adiţionale, iar loialitatea 
clientului măsoară retenţia sa. 

 
Modele folosite anterior pentru 
calcularea valorii clientului 

Dintre instrumentele folosite 
tradiţional pentru calcularea valorii 
clientului, amintim RFM, cota din coşul 
de consum (SOW – Share of Wallet), 
valoarea anterioară a clientului (PCV – 
Past Costumer Value). 

 
1 Metoda RFM 

RFM înseamnă Recenţă, Frecvenţă şi 
valoarea Monetară. Această tehnică 
utilizează trei măsuri pentru a evalua 
comportamentul şi valoarea clientului.  

1. Recenţa este o măsură a cât timp 
a trecut de cân un client a plasat 
ultima sa comandă la companie 

2. Frecvenţa este o măsură pentru 
cât de des a plasat clientul 
comenzi într-o perioadă precizată 
de timp. 

3. Valoarea monetară este suma 
cheltuită de client la o tranzacţie 
obişnuită. 

În general se folosesc două metode 
pentru calculul RFM. Prima înseamnă 
sortarea clienţilor din baza de date, pe 
baza criteriului RFM, în 5 grupe, ceea ce 
înseamnă 5 x 5 x 5 sau 125 de celule. 
Apoi urmează analizarea datelor 
rezultate. Studiile arată că rata de 
răspuns a clientului variază cel mai mult 

după recenţă, urmată de frecvenţa de 
cumpărare şi valoarea monetară 
(Hughes, 2005).  

A doua metodă presupune stabilirea 
unei importanţe relative pentru cele 3 
măsuri, folosind tehnici de regresie şi 
apoi folosirea acestor ponderi pentru 
calcularea efectelor combinate a RFM. 
RFM  poate fi considerat ca sumă a 
scorurilor ponderate recenţă, frecvenţă, 
valoare monetară a unui client. Această 
tehnică poate fi aplicată doar pe baza 
informaţiilor din tranzacţiile anterioare 
ale clientului şi nu pe date prospective. 
 
2 Cota din coşul de consum (SOW – 
Share Of Wallet) 

La nivel agregat, cota din coşul 
de consum (SOW) este definit ca 
proporţia din categorie, luată ca valoare, 
obţinută de un brand sau companie la 
nivelul întregii baze de clienţi. La nivel 
individual, cota din coşul de consum al 
clientului (SOW) este proporţia din 
categoria aferentă, luată ca valoare, 
obţinută de un brand sau companie 
dintre toate brandurile pe care le 
cumpără clientul din aceeaşi categorie. 
Indică gradul în care un client îşi 
satisface nevoile într-o categorie pe 
seama un brand sau companie (Reinartz, 
Kumar, 2003). 

Se calculează divizând valoarea 
vânzărilor (S) a firmei de interes (j) la un 
client într-o categorie prin valoarea 
coşului de consum a aceluiaşi client într-
o perioadă de timp. SOW se măsoară ca 
procent (Kumar, 2006). 
 
SOW individual (%)  = Sj / ∑ Sj, unde:  
 
S=vânzări către clientul vizat,  
j=compania, iar  

 
 reprezintă suma valorilor 
vânzărilor realizate de toate cele J 

j=1 

J

1

J

j=
∑
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firme care vând o categorie de produse 
clientului.  
 

Informaţiile despre cât cheltuie 
clienţii la competitori nu sunt cunoscute 
în general de către companie (Kumar, 
2006; Mulhern, 1999). Se pot obţine prin 
chestionarea unui eşantion reprezentativ 
dintre clienţii comapniei, după care se 
extrapolează la întreaga bază de clienţi. 
În alte cazuri, companiile pot infera 
această valoare, mai ales dacă sunt puţini 
jucători în piaţă. 
 
3 Valoarea anterioară a clientului 
(PCV – Past Costumer Value) 

Acest model este construit 
presupunând că performanţa anterioară a 
clientului poate indica nivelul viitor de 
profitabilitate şi o extrapolare a 
rezultatelor din trecut este o 
măsură a valorii clientului în 
viitor (Kumar, 2006). Valoarea 
clientului este determinată pe 
baza contribuţiilor totale aduse de client 
în trecut. Contribuţiile din tranzacţiile 
anterioare sunt ajustate cu valoarea 
banilor în timp şi contribuţia cumulativă 
până în prezent reprezintă valoarea 
anterioară a clientului (PCV). PCV se 
poate calcula utilizând formula, 
 
Valoarea anterioară a clientului =                                                 
GCit * (1 + r)t 
 
Unde i = număr reprezentând clienţii 
         r = rata de actualizare2  
         T = numărul perioadelor de timp 
anterioare przentului, când au avut loc 
tranzacţiile 
       GCit = marja brută de profit a 
tranzacţiei pentru al al i-lea client în 
perioada de timp t. 

                                                 
2 Rata la care costurile şi veniturile viitoare 
estimate ale unei investiţii sunt actualizate pentru 
a calcula valoarea prezentă a investiţiei. 

 
Prin compararea scorurilor la 

nivelul unui set de clienţi, se poate 
ajunge la o prioritizare pentru ghidarea 
eforturilor viitoare de marketing. În mod 
normal, clienţii cu valori înalte 
beneficiază de resurse mai importante. 
 
4 Analiza profitabilităţii clientului 
(CPA – Customer Profitability 
Analysis) 
Folosită mai ales în managementul 
contabil, analiza profitabilităţii clientului 
(CPA) este în esenţă o tehnică ce admite 
că unii clienţi generează beneficii 
economice mai mari decât alţii. Calculul 
presupune asignarea precisă a costurilor 
la produse particulare. Apoi, cheltuielile 
cu vânzările şi marketingul sunt asociate 
clienţilor pentru a da costurile toatale 
ataşate clienţilor. Costurile sunt 
comparate cu veniturile aduse de client 
şi se calculează profitabilitatea sa. 
Analiza profitabilităţii clientului (CPA) 
oferă informaţii cu privire la 
profitabilitatea unor clienţi sau a unor 
segmente de clienţi pentru o perioadă 
contabilă anterioară. În consecinţă, 
indică cât de profitabili au fost clienţii 
(Baxter, Collings, 2005). 

 
 

Diferenţa dintre valoarea pe viaţă a 
clientului (CLV) şi instrumentele de 
măsurare folosite tradiţional 

Cu toate că RFM, valoarea 
anterioară a clientului (PCV), cota din 
coşul de consum (SOW), analiza 
profitabilităţii clientului (CPA) se 
folosesc în mod obişnuit pentru 
calcularea valorii clientului, suferă de 
următoarele najunsuri (Kumar, 2006). 
Aceste metode nu privesc înainte şi nu 
iau în considerare dacă clientul va fi 
activ în viitor. Iau în consideraţie doar 
comportamentul de cumpărare observat 

1

T

t=
∑
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şi îl extrapolează în viitor pentru a 
ajunge la profitabilitatea viitoare a 
clientului. RFM se bazează pe 
presupunerea că recenţa, frecvenţa şi 
valoarea monetară a unei cumpărături 
explică valoarea viitoare a unui client. 
Nu reuşeşte să ia în calcul alţi factori 
care estimează comportamentul viitor de 
cumpărare şi valoarea clientului pentru 
companie. De asemenea, ponderile 
atribuite celor 3 măsuri influenţează 
semnificativ calculul valorii clientului. 
De asemenea, tehnicile PCV şi CPA nu 
iau în considerare factorii ce 
influenţează comportamentul viitor de 
cumpărare a clientului şi nici costurile 
aşteptate pentru a menţine clientul în 
viitor. Din timp ce tehnica SOW se 
bazează pe răspunsurile unui eşantion 
reprezentativ de clienţi, nu poate să ofere 
o măsură clară a contribuţiilor viitoare 
pe care le va avea clientul. 

Pe de altă parte, valoarea pe viaţă 
a clientului (CLV) incorporează atât 
probabilitatea ca un client să fie activ în 
viitor, cât şi costul retenţiei sale. Puterea 
sa de identificare a clienţilor profitabili 
este mult mai mare. Un studiu pe o bază 
de date a unui retailer prin catalog 
(Kumar, Petersen, 2005) arată că 
folosirea metodei CLV pentru a-i alege 
pe cei mai profitabili 20% dintre clienţi 
depăşeşte performanţa RFM cu 
aproximativ 168 procente, metoda PCV 
cu aproximativ 95 procente şi metoda 
SOW cu aproximativ 172 procente. Alţi 
cercetători (Venkatesan, Kumar, 2004) 
susţin aceste rezultate şi arată că acei 
clienţi care sunt selectaţi pe baza CLV, 
aduc profituri mai mari în perioadele 
viitoare decât clienţii selectaţi pe baza 
altor instrumente specifice clientului. 
Alte studii compară doar modelele CLV 
cu modelele RFM şi le găsesc pe primele 
superioare. Reinartz şi Kumar (2003) au 
folosit tot o bază de date a unui retailer 

prin catalog şi au arătat că veniturile 
obţinute de la primii 30% de clienţi 
selectaţi pe baza CLV sunt cu 33% mai 
mari decât veniturile aduse de primii 
30% dintre clienţi, selectaţi pe baza 
RFM.  

 
Limitele valorii pe viaţă a clientului 
(CLV) 

Cu toate acestă CLV este mai 
performat decât metodele tradiţionale în 
a selecta clienţii, este puţin folosit în 
practica de marketing a companiilor, mai 
ales datorită necesarului de date, unele 
aspecte legate de modelare (alocarea 
costurilor, acurateţea predicţiilor) şi 
necesitatea schimbării filosofie 
companiei, de la orientarea pe produs, la 
orientarea pe client. 

Cu toate că esenţa valorii pe viaţă 
a clientului este uşor de înţeles, 
implementarea în practica afacerilor 
înseamnă decizii de marketing luate pe 
termen lung. Companiile pot fi reticente 
să-şi modifice focusul pe termen scurt 
pentru că nu ştiu dacă acest aspect va 
conduce la creşterea performanţei 
afacerii (Bolton, Lemon, Verhoef, 2004). 
În consecinţă, este nevoie de de studii 
care să arate impactul CLV asupra 
companiei pe termen lung.  

Implementarea filosofiei CLV 
necesită şi o schimbare în cultura 
organizaţională, în sensul organizării 
centrate pe client. Ceea ce înseamnă 
schimbări în structura organizaţională şi 
sistemele motivaţionale, selecţia şi 
antrenarea personalului, dezvoltarea 
unor noi instrumente (e.g. CLV) şi 
sarcini trasate pentru diverse domenii 
funcţionale, cum sunt marketingul, 
finanţele, cercetarea de marketing etc. 
(Gupta, Lehmann, 2005). Înseamnă, în 
fond, trecerea de la centrarea pe produse, 
la centrarea pe clienţi; companiile 
trebuie să considere clienţii surse de 
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valoare mai degrabă decât propriile 
branduri sau produse. Iar acestă 
schimbare de optică necesită timp şi 
implicarea managementului de top 
fiindcă se schimbă întrega filosofie de 
afaceri a companiei.  
 Colectarea datelor, mai ales în 
cazul calculării CLV la nivel individual, 
este, aşa cum am specificat mai sus, o 
provocare pentru companii. Deşi 
costurile colectării şi depozitării datelor 
despre clienţi au scăzut, companiile au 
probleme în identificarea corectă a 
necesarului de informaţii, integrarea 
datelor şi utilizarea informaţiilor 
disponibile (Kumar, 2006). Alte zone cu 
probleme la colectarea informaţiilor sunt 
despre prospecţi, despre clienţii 
competiţiei şi cota din coşul de consum 
sau buget. Aceste informaţii sunt 
valoroase pentru procesul de atragere. O 
modalitate de a le obţine este cooperarea 
între companii, în cazuri semnalate de 
studii (Bell et al., 2002). Pe de altă parte, 
companiile care reuşesc să acumuleze 
date despre clienţi au un avantaj 
competitiv întrucât pot cunnoaşte mai 
bine nevoile şi comportamentul de 
cumpărare al clienţilor şi acţiona în 
consecinţă (Bell et al., 2002).  

 Multe dintre aplicaţiile 
CLV din literatura de specialitate 
adresează domeniul serviciilor, unde 
atragerea şi păstrarea clienţilor sunt 
relevante. Totuşi, nu este clar dacă 
aceste modele sunt relevante în industria 
bunurilor (Gupta et al., 2006). 
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2.7. A WORKFORCE ANALYSIS CONCERNING GARLICIU VILLAGE, 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
 

ANALIZA FORŢEI DE MUNCĂ ÎN COMUNA GÂRLICIU, DIN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII 
DURABILE   

 
 

Gabriela NEACŞU 
 Dr. Lecturer, “Spiru Haret” University  Constanţa  

gabrielle_neacsu@yahoo.com 
 
 

Abstract 
One of the objectives of the Lisbon Strategy was the employment problem found in many 

programmatic documents and reports to the European Union. Implementing the strategy would not have 
been possible without the joint efforts of member countries to develop according to the specifics of each, 
the National Reform Programme. 

Romanian National Reform Programme for the period 2007 - 2010, was the development and 
implementation of national sectoral policies, where  the crucial role had central and local government. 

The Sectoral Operational Programme Human Resources Development, has desirable developement 
human resources and improve the quality of employment in rural areas, by attracting a significant segment 
of the population employed in subsistence agriculture towards the service sector. 

In this context, the study conducted in 2008 by a team of teachers from Spiru Haret University of 
Constanta, led by university lecturer. Dr. Gabriela Neacsu, on labor force of several villages in northern 
Dobrogea, it analysed: 

- potential of existing employment; 
- opportunities to increase employment potential by attracting new segments of the population; 
- real or virtual situation of persons who would like to have your own business; 
- people who worked in a foreign country or who would like to work there; 
- the attitude of parents towards their children's future and if  young people they return or not into 

their villages; 
- Findings relationship citizens - local authority to knowing if citizens want to attend non-

government activities or others 
The study was conducted  a year and had eight steps. 
The starting hypothesis is that: local authorities can better match national and European projects 

and programs when they know exactly the possibilities and wishes of residents especially. Local authorities 
(they  are put in a position to take different decisions for their community) can better had correlation the 
national and European projects and programs when they know exactly the possibilities and wishes of 
citizens 
 
 

Keywords: level of education, employee status, traditional activities, activity areas, community 
projects. 

 
Metodă şi metodologie 

Motivul iniţierii cercetării ştiinţifice a fost acela de a identifica potenţialul uman şi 
mediul în care acesta trăieşte, de a-l cerceta din punct de vedere sociologic şi psihologic 
economic şi statistic astfel încât: 

1. să se menţină pe loc forţa de muncă din zonă; 
2. să se evidenţieze tendinţele (viitoare) în evoluţia forţei de muncă; 

Obiectivul fundamental l-a constituit promovarea activităţilor de cercetare 
interdisciplinare care să fundamenteze din punct de vedere ştiinţific şi operaţional 



Gabriela NEACŞU 

 132 

gestionarea relaţiilor complexe dintre membrii comunităţii studiate şi mediile: natural, 
economic şi social în ipostaza racordării la cerinţele Uniunii Europene şi ale dezvoltării 
durabile. 

Obiectivele specifice au avut în vedere: 
O.1. Inventarierea resurselor umane şi materialele existente în zona supusă studiului 
O.2. Utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice cercetării sociologice şi psihologice 

şi ale cercetării statistice 
O.3. Implementarea rezultatelor obţinute în urma cercetării statistice efectuate 
Mijloace necesare atingerii obiectivului fundamental şi a celor derivate au fost: 
Studierea literaturii de specialitate: diferite studii realizate anterior, monografii, 

anchete sociale, şi a materialului pus la dispoziţie de către Primăria Gârliciu prin serviciul 
său de asistenţă socială. 

Documentarea de teren prin contact direct cu localnicii, studierea obiceiurilor, a 
tradiţiilor, a zonei sub toate aspectele economic, social, educaţional etc. 

Realizarea hărţilor şi împărţirea teritoriului şi organizarea echipelor în vederea 
culegerii informaţiilor. 

Cercetarea s-a realizat în mai multe etape: 
 

Etapa 1: Documentarea, utilizând ca surse de informare: 
 

- literatura de specialitate 
- monografii 
- anchetele asistenţei sociale 
- documente de la Direcţia Judeţeană de Statistică 
 

Etapa 2: Documentarea de teren care a vizat: 
 

- studii privind amplasarea localităţii 
- studii privind resursele existente 
- studii privind resursele neexploatate sau puţin exploatate 
- studii de opinie ale localnicilor 
 

Etapa 3: Ancheta pilot – a presupus verificarea completitudinii, complexităţii şi a 
gradului de înţelegere a întrebărilor din chestionar. 
 
Etapa 4: Realizarea observării totale s-a realizat pe bază de chestionar.  
 
Etapa 5: Prelucrarea statistică a datelor şi informaţiilor culese 
 
Etapa 6: Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute 
 
Etapa 7: Elaborarea concluziilor şi identificarea soluţiilor eficiente de remediere a 
deficienţelor constatate pe parcursul efectuării cercetării ştiinţifice. 
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Etapa 8: Diseminarea informaţiilor prin: 
 

- mese rotunde 
- participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice 
- publicaţii în revista USH Constanţa şi în reviste de specialitate 
- crearea unui site cu rezultatele şi efectele cercetării realizate 

 
Introducere 

Cercetările din ultimele decenii efectuate pe terasele apelor, în văile mai bine 
adăpostite, în peşteri, precum şi asupra unor părţi de construcţii, ce au rezistat în 
confruntarea cu vremea, au putut furniza concluzii de un mare interes ştiinţific cu privire 
la vechimea activităţilor omeneşti pe aceste meleaguri, începuturile acestea mergând către 
paleoliticul mijlociu. Cele mai vechi descoperiri din apropierea localităţii Gărliciu sunt 
cele de la Hârşova, care se încadrează în neolitic, aparţinând culturii Hamangia.  

În epoca fierului teritoriul Dobrogei este locuit de triburile trace, aşa cum 
precizează Rădulescu A., 1998, din a căror masă încep să se diferenţieze triburile getice. 
Dintre descoperirile arheologice din această epoca provine secera descoperită la Dăeni (7 
km nord de Gîrliciu) şi urmele aşezării întărite cu val de pământ de la Hârşova, care în 
această perioadă a constituit punct de trecere a triburilor getice. 

În timpul dominaţiei romane se întemeiază în Dobrogea noi aşezări urbane sau se 
dezvoltă cele deja existente, unele dintre ele devenind municipii: Durostorum (Silistra), 
Tropaeum Traiani (Adamclisi), Capidava, Carsium (Hârşova), Cius (Gîrliciu), Arrubium 
(Măcin), Noviodumum (Isaccea), Aegyssus (Tulcea).  

Perioada stăpânirii romane a lăsat cele mai numeroase şi evidente urme ale vieţii 
şi activităţii oamenilor pe teritoriul comunei. În epoca romană, în zona comunei a existat 
cetatea-port CIUS, ale cărei urme se gasesc şi azi într-un punct mai înalt ce domină lunca 
Dunării, şi care poartă numele Asarlâc (la 4 km sud de Gîrliciu).  

Năvălirile popoarelor migratoare aşa cum arată Rădulescu A., şi Bitoleanu I., 
(1979), au adus mari suferinţe populaţei româneşti, dar aceasta a rămas fără întrerupere 
legată de pămăntul străbun, găsindu-şi scăparea la adăpostul bălţilor şi al codrilor de la 
Dunăre.  

Continuitatea românilor in Dobrogea se încadrează in fenomenul general al 
persistenţei poporului român pe vechea sa vatră, având ca suport atât legătura strânsă cu 
pământul srămoşilor, cât şi contactul nemijlocit şi întrerupt cu masa fraţilor de acelaşi 
neam de la stânga Dunării. Această continutate explică şi conservarea în Dobrogea a unor 
toponimice antice care nu putea fi transmise decât prin generaţiile succesive ale unei 
populaţii statornice. Aşa este cazul numelor topice: Hărşova (de la Carsium), Băroi- de la 
Beroe (braţ secundar al Dunării ce venea dinspre Cius, trecea prin faţa satelor Gîrliciu şi 
Dăeni şi se unea cu braţul actual Mâcin lângă localitatea Beroe - azi Piatra Frecăţei).  

Potrivit lui Dumitraşcu Gh., (1996), localitatea Gîrliciu va fi atestatâ docmentar în 
secolul XI ca aşezare închegată, deci către sfărşitul năvălirilor barbare (Pecenegii şi 
Cumanii) satul exista, dar este pe deplin posibil ca acesta să fi existat cu mult timp înainte 
şi să fi supravieţuit acestor ultime năvăliri. În 1417 când turcii au ocupat de la Mircea cel 
Bătrân, Dobrogea, ei vor fî găsit la Cius (pe atunci posibil Gratana) suficiente resurse de 
interes, numai aşa explicându-se instalarea aici a unei garnizoane militare cu caracter 
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permanent. Există dovezi că aici s-a dezvoltat o bună activitate economică, foarte posibil 
în continuarea celei deja existente până atunci - mai cu seamă în domeniul comercial. 

Cu privire la numele "GÎRLICIU" pe care îl poartă localitatea, aşa cum apreciază 
Ifrim N., (2003), acesta are la origine mai multe versiuni. Se zice că ar fi fost o vreme 
când satul era cunoscut sub numele de Gîrliţa, care ar veni de la numeroasele gârle, japşe 
şi bălţi aflate pe întinderi mari în latura dinspre apus a teritoriului aparţinător, cuprins 
intre braţele dunărene Beroe (existent pe vremea romanilor) şi Măcin (Dunărea Veche). 
Că localităţii Gîrliciu i se mai zicea uneori Gîrliţa denumire pe care o găsim consemnată 
şi in cartea "Localităţi, biserici şi mănăstiri romăneşti in Dobrogea pănă la 1878" a prof. 
Dr. Gh. Dumitraşcu). 

Comuna Gîrliciu - se află situată în extremitatea nord-vestică a judeţului, la o 
distanţă de 18 km nord de cel mai apropiat oraş, Hârşova şi la 102 km nord-vest de 
reşedinţa de judeţ Constanta. Comuna Gîrliciu se învecinează la nord cu comuna Dăeni, 
judeţul Tulcea, la sud parţial cu teritoriul comunei Saraiu şi cu cel al teritoriului comunei 
Ciobanu, judeţul Constanţa, la est parţial cu teritoriul comunei Saraiu şi parţial Haidaru, 
iar la vest pe întreaga latură teritorială cu braţul Dunărea Veche (braţul Măcin) care 
delimiteaza acest hotar al comunei, de la Insula Mare a Brăilei - începând în amonte cu 
bifurcaţia dunăreană şi ducând în aval pănă la satul Agaua - respectiv teritoriul comunei 
Frecăţei. 
 
 
Rezultate şi discuţii 

Localizând teritoriul comunei 
Gîrliciu după relief, acesta este cuprins 
între regiunea de contact dintre Lunca 
Dunarii şi podişul Podişul Casimcei. 
Comuna Gîrliciu are o economie agrară 
dispunând de o suprafată agricolă de  
5 471 ha, din care 4 827 ha suprafată 
arabilă, 55 ha vii şi pepiniere viticole, 
589 ha păşuni. 

Din totalul suprafetelor cultivate, 
ponderea cea mai mare o deţin 
suprafetele cultivate cu cereale, urmate 
de culturile de floarea-soarelui. 
Efectivele de animale, la recensămăntul 
din 2002, număra 538 bovine, 1 800 
porcine, 3 287 ovine. 

În comună există o şcoală cu 
clasele I-VIII, o grădiniţă, două 
biblioteci şi un cămin cultural. 

S-au construit: un bloc cu 2 nivele 
(16 apartamente), un sediu pentru 
Primărie, sediu pentru Postul de Politie, 
un club sătesc, unde se organizează hore 
şi petreceri festive, Casa Agronomului, 

Magazin Universal, obiective pentru 
invătămănt, sănătate, ghişeu P.T.T.R. La 
nivelul comunei Gîrliciu, există 48 
agenţi economici, cu capital privat; 
Comerţ - magazine - 10, cu capital privat  
Servicii - 36, cu capital privat Asociaţii 
agricole - 2, cu capital privat. 

Toate recensămintele populaţiei de 
după primul război mondial indică 
prezenţa elementului românesc de 
aproape 100% în comuna Gîrliciu, cu o 
evoluţie a numărului de locuitori în 
permanentă creştere (densitatea 
populatiei a crescut de la 20-40 loc/km2 
în anul 1912 la 4060 loc/km2 in anul 
1972). Recensământul populaţiei din 
anul 1977 evidenţia o structură naţională 
de 99,9% populaţie românească şi 0,1% 
alte etnii, iar cel din anul 2002 stabileşte 
o structură de 100% populaţie 
romănească. Evoluţia numerică a 
populaţiei analizată pe o perioadă de 90 
de ani pe baza statisticilor comunale 
oficiale prezintă tendinţe de creştere şi 
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descreştere în ultimii ani. Se remarcă o 
scădere a populaţiei în evidenţa 
ultimelor 3 recensăminte, cu un declin 
mai pronunţat survenit după anii 1970, 
determinat la acea vreme de 
intensificarea fenomenului de migraţie 
către centrele urbane industrializate, mai 
cu seamă în activităţile de constructii, iar 
din 1989 scăderea se explică prin balanţa 
negativă natalitate-mortalitate, 
determinată de o diminuare drastică, 
progresivă a condiţiilor sociale şi 
economice nou apărute în întreaga 
societate, după revoluţie.  

Realizarea observării totale În 
alcătuirea oricărui tip de chestionar 
trebuie să reiasă clar  cine şi la ce 
întrebări trebuie să răspundă. 

Adesea o “chestiune” constă dintr-
o întrebare principală şi una sau mai 
multe întrebări “dependente” sau 
subîntrebări. Primul pas în proiectarea 
unui chestionar este definirea problemei 
atacate prin anchetă şi pornind de aici, 
stabilirea întrebrilor ce trebuie puse. 

Există tentaţia căreia trebuie să i se 
reziste – de a cuprinde prea mult, de a 
întreba tot ceea ce ar putea deveni 
relevant. 
Chestionarele lungi şi incoernte sunt 
demoralizatoare atât pentru operatorii de 
interviuri cât şi pentru persoanele 
chestionate. 

Chestionarul nu trebuie să fie mai 
lung decât este absolut necesar pentru 
scopul respectiv. 

În stabilirea scopului unui 
chestionar, încă un criteriu ar trebui 
aplicat, anume ca întrebările să fie 
utilizabile. Nu este de niciun folos să 
ceri opinia cuiva despre ceva ce nu 
înţelege, despre întâmplări prea 
îndepărtate pentru a şi le aminti cu 
exactitate, despre subiecte care deşi îl 
privesc, este imposibil să aibă informaţii 
exacte. 

Examinând fiecare întrebare, este 
bine să ne întrebăm dacă cei care 
răspund posedă cunoştinţe sau au acces 
la informaţia necesară pentru a da un 
răspuns corect. Ar fi imprudent să 
presupunem că persoanele care răspund 
vor admite de bună voie că sunt 
ignorante. 

În concluzie, anchetatorul ar trebui: 
a) să pună întrebări numai persoanelor 
care ar putea da răspunsuri corecte; 
b) să întrebe despre evenimentele trecute 
numai dacă se poate aştepta ca 
interlocutării să şi le amintească exact; 
c) să le ceară opiniile numai dacă poate 
fi destul de sigur că ei înţeleg despre ce 
este vorba şi sunt capabili să dea un 
răspuns care să aibă sens. 
Prelucrarea statistică a datelor şi 
informaţiilor culese a cuprins: 
- selectarea şi gruparea datelor; 
- calcularea indicatorilor statistici 
(media, dispersia, coeficientul de 
variaţie- pentru a verifica omogenitatea 
colectivităţii studiate); 
- verificarea ipotezelor prin diferite teste 
( testul χ2 şi testul Student); 
- crearea bazei de date necesară 
aplicaţiilor ulterioare. Chestionarul a fost 
aplicat unui eşantion de 200 de persoane 
care reprezintă aproximativ 12% din 
totalul colectivităţii generale al cărui 
volum este de 1800 persoane. 

Chestionarul aplicat a avut în 
vedere (potivit obiectivelor propuse), 
şase aspecte: 

1. Studierea potenţialului de muncă 
existent; 

2. Posibilităţi de mărire a 
potenţialului de muncă, prin atragerea de 
noi segmente de populaţie în muncă; 

3. Situaţia reală sau virtuală a 
persoanelor care ar dori sa aibă o afacere 
proprie; 

4. Persoanele care au lucrat într-o 
ţară străină sau care ar dori să lucreze 
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acolo, pentru a observa dorinţa 
locuitorilor comunei de a o părăsii sau 
nu; 

5. Atitudinea părinţilor faţă de 
viitorul copiilor lor, ca şi dorinţa 
pozitivă sau negativă a acestora de a 
rămâne copii lor în comună; 

6. Aprecierea relaţiei cetăţeni – 
autoritate locală pentru a observa dacă 
există disponibilitatea cetăţenilor 
comunei de a se implica benevol, în 
activităţi obşteşti 
Analiza şi interpretarea rezultatelor 
obţinute 

Interpretarea statistică a 
rezultatelor obţinute (1), în urma 
cercetării ştiinţifice, a scos în evidenţă 
următoarele:  
- predomină femeile (57%), segmentul 
de vârstă 46-55 şi peste 55 de ani fiind 
reprezentativ (59%). Segmentul 
populaţiei tinere 26-45 de ani reprezintă 
30%, cel mai slab este reprezentat 
segmentul de vârstă 16-25 de ani (11%) 
fiind format din tineri care îşi 
definitivează studiile liceale sau 
universitare şi care sunt plecaţi din 
localitate. 
- calificarea forţei de muncă (2), prin 
verificarea pregătirii profesionale şi a 
statutului personalului angajat. Studiul a 
arătat potrivit tabelului 1, că peste 40% 
din populaţie are pregătire profesională 
în diferite domenii de activitate, iar 38% 
au studii liceale. Puţini sunt cu studii 
superioare. Statutul de angajat a 
demonstrat că o parte dintre locuitori 
lucrează în agricultură (32%) în sectorul 
privat (22%) şi (9%) în asociaţii 
familiale sau sunt lucrători pe cont 
propriu; cel mai bine reprezentat 
estesectorul serviciilor (50%) care 
include printre altele bugetarii (10%), 
angajaţii în cooperaţie (7%). Un segment 
aparte îl reprezintă pensionarii (28,5%) 
şi persoanele fără loc de muncă (20%), 

ultimele categorii reprezentând acel 
potenţial de muncă care poate fi atras 
spre diferite activităţi. 
 

Tabelul 1 
Structura forţei de muncă 

Pregătire 
profesională 

Ariade 
activitate 

Vechime în 
muncă 

42,35% au 
şcoala 
profesională 

38,48% au 
liceul 

18,07%   
studii postiliceale 

1,1% studii 
superioare 
 

32% 
agricultură, 
silvicultură, 
vânat şi 
pescuit; 

4% 
industire 

14% 
construcţii 

50% 
servicii 
 

32% au o 
vechime între 

 0 – 15 ani 
18% au o 

vechime peste 
 30 de ani 
Statutul la 

ora actuală: 
25,22% 

angajaţi în sectorul 
de stat 

52,91% 
angajaţi în sectorul 
privat 

7,33% 
lucrători pe cont 
propriu 

14,54% 
persoane fără loc 
de muncă 

Sursa: Tabel obţinut prin prelucrarea chestionarelor aplicate 
repondenţilor din comuna Gârliciu  
 

Persoanele fără loc de muncă (2) 
au fost studiate din două puncte de 
vedere:  
a) persoane care nu au lucrat niciodată 
casnice (17,5%), respectiv bolnave 
(7,5%) din totalul de 40; 
b) persoane care au lucrat mai puţin de 
10 ani după care au abandonat pentru 
creşterea copiilor (30%), pe caz de boală 
(12,5%), restructurări (25%). Dintre 
persoanele chestionate fără loc de muncă  
17 ar fi dispuse să îşi caute un loc de 
muncă, 23 nu ar fi dispuse.  

Sugerându-li-se anumite activtăţi 
(potrivit tabelului 2), cei chestionaţi au 
optat în general pentru angajarea în 
sectorul de stat, privat sau propria 
afacere pentru aceştia având o 
importanţă maximă. Alţii au optat pentru 
o activitate tradiţională şi îngrijirea 
copiilor mici, dar cu o importanţă medie. 
Activităţile cel mai puţin solocitate au 
fost cele de ajutor la treburile 
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gospodăreşti şi de a avea grijă de bătrâni, 
cotate cu importanţă medie.  

Un alt aspect urmărit (3), a fost  
capabilitatea unor persoane de a iniţia o 
afacere pe cont propriu, ca şi 
disponibilitatea forţei de muncă de a-şi 
schimba calificarea în virtutea începerii 
unei activităţi proprii aşa cum reiese din 
tabelele 3 şi 4. 

Din chestionare se pot desprinde 
următoarele observaţii: practicarea 
activităţilor tradiţionale s-ar rezuma la 
ceea ce se realizează zilnic deja în 
propriile gospodării (conservarea 
legumelor şi a fructelor respectiv 
creşterea iepurilor). Activităţile de 
artizanat sau tâmplărie şi dulgherie sunt 
puţin solicitate, ca de altfel şi creşterea 
broaştelor comestibile şi a melcilor, 
chiar dacă localitatea este apropape de 
lunca Dunării. O parte dintre cei 
chestionaţi s-au orientat spre servicii de 
intermediere cu echipamente second 
hand pentru agricultură şi zootehnie, dar 
şi spre grădinăritul peisagistic, fiind 
probabil animaţi de dorinţa de a dezvolta 
turistic zona. 

În ceea ce priveşte activităţile 
propuse spre a iniţia o afacere mulţi 
dintre cei chestionaţi s-au orientat spre 
activităţi de construcţii (17,5%), 
agroturism (16%) şi servicii de închiriere 
a echipamentelor nautice (11,5%).  

Atitudinea persoanelor chestionate 
referitor la munca în afara ţării (4), a fost 
următoarea: s-au gândit întotdeauna să 
plece să lucreze în afara ţării 26,5%, 
uneori (30%) şi niciodată (43,5%). Au 
lucrat în afara ţării în ultimii 5 ani 10% 
dintre cei chestionaţi restul de 90% nu 
au părăsit ţara pentru a lucra în 
străinătate. Singura motivaţie pe care au 
precizat-o toţi cei care au lucrat în 
străinătate a fost cea a salariului mai bun 
în comparaţie cu câştigurile salariale din 
România, prea puţini au sesizat 

tehnologiile utilizate, disciplina în 
muncă sau aprecierea corectă a muncii 
prestate. 

Un alt aspect urmărit (5) cel al 
atitudinii părinţilor faţă de viitorul 
copiilor lor a scos în evidenţă faptul că 
37,5% dintre părinţi doresc terminarea 
liceului de către copii lor la un profil 
care să le asigure un serviciu bine plătit 
de regulă într-un oraş mare, 15% doresc 
pentru copii lor parcurgerea unei şcoli 
profesionale cu meserii căutate mai ales 
în afara ţării, 12,5% doresc pentru copii 
lor continuarea studiilor liceale pentru a 
putea beneficia de avantajele oferite de 
studiile superioare mai ales în domeniile 
bancar, comercial, bugetar sau juridic. 
Ultimul aspect urmărit (6) a fost cel al 
relaţiei autorităţi locale-cetăţeni, pentru a 
cunoaşte atitudinea cetăţenilor faţă de 
iniţiativele autorităţilor locale referitoare 
la creşterea bunăstării populaţiei din 
zonă,  menţinerii pe loc a forţei de 
muncă şi a creării condiţiilor de muncă 
şi de viaţă propice unei dezvoltări 
durabile a zonei. Din acest punct de 
vedere s-a constatat că 49% dintre cei 
chestioanţi apreciază că autorităţile 
locale acţionează permanent pentru 
dezvoltarea localităţii, 33,5% consideră 
că doar uneori, iar 17,5% consideră că 
autorităţile nu îşi fac datoria niciodată.  
 
Concluzii 

În urma studiului efectuat au fost 
desprinse următoarele concluzii: 
1. comuna are în general o populaţie 
îmbătrânită în care predomină femeile. 
Populaţia ocupată în sectorul de stat este 
 formată în cea mai mare parte din 
bugetari. Sectorul privat este destul de 
slab reprezentat în comparaţie cu cel al 
lucrătorilor pe cont propriu, ceea ce 
denotă dorinţa locuitorilor de a avea 
propria afacere.  



Gabriela NEACŞU 

 138 

2. Forţa de muncă este calificată, 
prestând servicii în agricultură, 
construcţii sau comerţ. 
3. Dintre persoanele chestionate 
aproximativ 20% sunt fără ocupaţie 
reprezentând un segment nou ce poate fi 
atras spre forţa de muncă, totuşi 57,5% 
dintre persoanele chestionate au 
menţionat faptul că nu sunt interesate de 
a avea o activitate dintre cele propuse de 
către echipa de cercetare. De altfel, s-a 
constatat că majoritatea celor fără 
ocupaţie sunt femei care sunt ocupate 
toată ziua cu propria gospodărie. 
4. Referitor la iniţierea unei afaceri 
proprii, puţini dintre cei chestionaţi 
(fiind incluşi aici şi cei care au deja un 
loc de muncă dar ar fi dornici să facă 
altceva), ar opta pentru activităţi 
tradiţionale; din studiu s-a observat că în 
ciuda faptului că sunt cunoscute unele 
activităţi tradiţionale ele nu sunt 
practicate, motivele fiind diferite de la 
faptul că nu sunt bănoase până la lipsa 
eventualilor cursanţi. Mulţi dintre cei 
chestionaţi au optat insă pentru alte 
activităţi cele mai dorite fiind cele de 
dezvoltare a turismului rural precum şi a 
activităţilor adiacente acestora. Comună 
preponderent agricolă cei chestionaţi au 
optat de asemenea şi pentru activităţi 
legate de agricultură (cultura 
materialului săditor, a mirodeniilor sau 
grădinăritul peisagistic). 
În ceea ce priveşte împărtăşirea 
experienţei pe care au dobândit-o cei 
care au lucrat în afara ţării, aceasta este 
aproape nesemnificativă datorită 
numărului redus de persoane care au 
avut o astfel de experienţă. Partea 
studiului care s-a ocupat de atitudinea 
părinţilor vis á vis de viitorul copiilor lor 
a semnalat faptul că majoritatea celor 
chestionaţi preferă ca aceştia să termine 
un liceu cu un profil căutat pe piaţa 
muncii care să le confere acestora 

posibilitatea de a se stabilii în oraşe mari 
sau chiar de a lucra în afara ţării. Puţini 
sunt cei care doresc ca copii lor să se 
întoarcă în comună pentru a trăi şi 
muncii aici. 
Ultimul aspect cercetat a scos în 
evidenţă faptul că comunitatea este 
informată de cele mai multe ori asupra 
deciziilor luate de către autiorităţi decizii 
care le influenţează direct viaţa şi nivelul 
de trai. 
În urma studiului realizat, echipa de 
cadre didactice de la Spiru Haret 
Constanţa a facut unele propuneri şi a 
dat soluţii la anumite probleme cu care 
se confruntă comuna Gârliciu. 
1. Transfomarea unor gospodării cu 
potenţial material ridicat în ferme 
specializate pe diferite produse 
agroalimentare: carne, lapte, ouă, 
legume, fructe, vii, etc., care să creeze 
acel surplus de produse destinat vânzării 
pe piaţă; şi pregătirea populaţiei prin 
programe speciale pentru accesarea de 
fonduri europene; 
2.  Înfiinţarea unor magazine specializate 
pentru comercializarea produselor 
agroalimentare (de exemplu măcelărie 
unde animalele se vor tăia şi prelucra 
după reţete originale; conservarea 
legumelor şi a fructelor după reţete 
originale etc.) 
3. Crearea unor perimetre speciale 
pentru păşunat; 
4. Existenţa unui platou aflat într-o zonă 
mai joasă care ar putea fi utilizat pentru 
realizarea unui spaţiu de echitaţie sau 
pentru construirea unui heliodrom. 
5. Pentru dezvoltarea agroturismului 
rural în comună dar şi în zonă trebuie 
să se urmărească: 
- cooptarea persoanelor cu potenţial 
material din comună şi din alte 
localităţi  în dezvoltarea turismului 
rural; 
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- construirea unor spaţii de agrement: 
plimbări ce barca, cu vaporul, şi cu 
alte ambarcaţiuni; 

- pregătirea persoanelor din comună 
care doresc sa dezvolte turismul local 
prin diferite programe inclusiv prin 
progame europene; 

 
Tabelul 2 

Ocupaţii sugerate locuitorilor din comuna Gârliciu 
 

Situaţie Importanţă 
maximă 

Importanţă medie Importanţă 
minimă 

Total 

Aş fi dispus/ă să mă angajez în 
sectorul de stat/privat 

3 2 2 7 

Mi-ar plăcea să practic o activitate 
tradiţională 

- 1 3 4 

Mi-ar plăcea să îi învăţ pe alţii  o 
activitate tradiţională 

2 4 2 8 

M-aş descurca mai bine dacă aş 
avea propria afacere 

3 3 3 9 

Îmi este mai uşor să îi ajut pe alţii 
la activităţi gospodăreşti (săpat, 
plantat, cules etc.) 

1 2 - 3 

Îmi place să am grijă de copii 1 3 2 6 
Aş putea să am grijă de oameni în 
vârstă/bolnavi 

- 3 - 3 

Total 10 18 12 40 
Sursa: Tabel obţinut prin prelucrarea chestionarelor aplicate rrepondenţilor din comuna Gârliciu 

 
 
 
 
 

Tabelul 3 
Activităţi tradiţionale propuse a se realiza în comuna Gârliciu 

 
Activităţi tradiţionale Cunosc Practic 

Olărit - - 
Creat articole de artizanat 3 1 
Creat articole de mobilier din împletituri 1 - 
Conservarea legumelor şi fructelor după reţete originale 11 11 
Creşterea viermilor de mătase şi producerea de gogoşi de mătase - - 
Creşterea iepurilor 7 5 
Tunsul oilor 3 3 
Creşterea broaştelor comestibile în bazine şi a melcilor - - 
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 3 2 
Ţesutul covoarelor - - 
Alte activităţi. - - 

Sursa: Tabel obţinut prin completarea chestionarelor aplicate rrepondenţilor din comuna Gârliciu 
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Tabelul 4 
Activităţi propuse pentru iniţierea unei afaceri în comuna Gârliciu 

 
Activităţi  Importanţă 

maximă 
Importanţă 

medie 
Importanţă 

minimă 
Tota

l 
Măcelărie – prelucrarea cărnii după reţete 
originale 

5 4 2 11 

Prelucrarea laptelui şi a produselor lactate 6 2 2 10 
Cultivarea plantelor medicinale 2 10 3 15 
Producerea de seminţe pentru flori şi 
legume 

10 4 2 16 

Cultivarea mirodeniilor 2 10 - 12 
Grădinăritul peisagistic – pentru parcuri, 
grădini, case de locuit particulare, clădiri 
publice  

8 8 1 17 

Servicii de intermedieri – utilaj agricol şi 
zootehnic second hand 

5 9 5 19 

Servicii de cazare de scurtă durată inclusiv 
servicii conexe în casele 
ţărăneşti(agroturism), căsuţe de vcanţă, 
campinguri 

5 15 12 32 

Servicii de închiriere a echipamentelor 
recreative: biciclete, bărci de agrement 
schiuri nautice 

3 8 12 23 

Lucrări de instalare a verandelor şi a serelor 
pentru case particulare 

4 10 21 35 

Alte activităţi 5 2 3 10 
Total 55 82 63 200 

Sursa: Tabel obţinut prin completarea chestionarelor aplicate rrepondenţilor din comuna Gârliciu 
 
6. Corelarea necesităţilor cetăţenilor 
localităţii cu programele primăriei prin 
atragerea de fonduri nerambursabile din 
Uniunea Europeană; 
7. Acordarea de asistenţă tehnică şi 
logistică în elaborarea proiectelor 
primăriei de către Universitatea Spiru 
Haret Constanţa. 
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CAPITOLUL III 
RISK AND CRISIS IMPACT IN TOURISM ACTIVITY 
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Abstract 
Risk management and risk assessment have become, and will remain an important component of how any 

business operates in the tourism industry. In the rural tourism industry there are many situations where the risk 
becomes outrageous disasters or dangerous events, and this leads to lower performance and slower business 
development. This paper aims to show that rural tourism destinations and small entrepreneurs can easily 
overcome and manage the four stages of a crisis by implementing the theory of the four R: Reduction, Readiness, 
Response and Recovery. The increasing exposure to different risks such as political, economic, social and not 
least the technologic risks has led to the need to implement an active management in the tourism industry. The 
most effective crisis management is the one that manages to identify on time the problem areas and takes action 
before the cumulative risks to turn into a growing crisis. The 4R Theory, suggests such a pattern through which 
all the crisis management strategies should be updated and improved continuously in order to demonstrate the 
efficiency and effectiveness of such a tool in an era of globalization in which the risks have become a subject of 
this globalization, getting a global perspective. 

The paper also states that although crises and disasters can not be stopped, their impact can be limited 
through effective management strategies. It concludes with the idea that although there is great difficulty in 
responding to risk generating chaotic situations, they are an important part of risk management in both public 
and private sectors and should be taken into account in the management of modern tourism, also. 

 
Key words: risk management, rural tourism, crisis, risks 

 
Introducere 

„Săracii nu sunt o problemă, ci o soluţie“, spunea economistul peruan Hernando de 
Soto. Continuând această idee, am putea spune că statul şi oamenii săi, cu sărăcia şi lipsa lor 
de oportunităţi, nu sunt o problemă, ci o şansă în care puţini cred şi pe care şi mai puţini o 
fructifică. Antreprenoriatul rural face parte din această şansă. 

Termenul „antreprenor’’ vine din franceză şi este explicat prin „cel care acţionează’’. 
Antreprenoriatul are mai multe definiţii: poate fi definit ca proces (a privi lucrurile de aşa 
natură încât să vezi soluţiile la problemă şi a percepe nevoi care pot fi transformate în 
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oportunităţi de afaceri), ca o practică (crearea unei noi organizaţii, a unor proceduri mai ales 
iniţierea unei afaceri) sau ca un mod de a gândi (predispoziţia pentru risc şi implicare în 
iniţierea şi dezvoltarea de afaceri). 

Conform lui Schumpeter (primul sociolog care a folosit termenii de întreprinzător şi 
antreprenoriat în sensul modern) antreprenoriatul ar putea fi considerat un process inovativ de 
schimbare, în cadrul căruia sunt generate noi produse, noi combinaţii şi noi proceduri. 
Antreprenoriatul este profund legat de responsabilitate. E adevărat că nu mai raportezi unui 
şef direct, dar ai clienţi, furnizori, angajaţi, investitori, creditori, familie şi responsabilităţi 
legale imense. 

Fiecare destinaţie turistică este unică, şi fiecare este expusă unor riscuri diferite, dar cu 
toate acestea unele aspecte elementare din aria managementului riscului cât şi grijile comune 
pe care aceste riscuri le ridică în rândurile tuturor celor implicaţi într-o activitate turistică sunt 
comune în toate colţurile lumii.  

La fel ca orice activitate economică sau parţial economică, turismul este foarte 
vulnerabil la o serie largă de evenimente, atât naturale cât şi antropice, cu alte cuvinte este 
expus riscurilor. În perioada premergătoare societăţii moderne, pericolul era strâns legat de 
locul în care individul trăia şi muncea.  

În zilele noastre, pe de altă parte, pericolul, deşi este perceput în mod individual nu mai 
depinde doar de relaţia dintre pericol şi individ. De cele mai multe ori, riscurile se nasc în 
urma unor acţiuni colective şi la nivel global care pot să aibă efect atât local cât şi global. 
Astfel, U. Beck introduce în cartea sa Risk Society, ideea de globalizare a pericolului. într-o 
eră în care globalizarea dictează trendurile societăţii, riscurile produse într-o parte a globului 
pot afecta nu numai acea zonă, ci şi altele aflate în imediata sa apropiere şi nu numai, în 
funcţie de intensitate şi grandoare riscului. Un cutremur sau o explozie nucleară în Asia, poate 
crea un nor de praf, sau un nor radioactiv, care să afecteze Europa sau America. Astfel 
percepţia locală a riscului a primit o perspectivă colectivă şi globală o dată cu dezvoltarea 
societăţii umane. S-a produs astfel conştientizarea deplină a pericolului, care a dus la naşterea 
unor ramuri ştiinţifice care să combată sau să prevină aceste riscuri. Una dintre aceste ramuri 
este managementul riscului, a cărei teorii şi argumente vor fi discutate în paginile care 
urmează.  
 
 
Riscul în turism – concepte cheie 

Faulkner (2001) observă că există un 
număr tot mai mare de dezastre naturale 
sau antropice care afectează industria 
turistică. În ultimele decade, turismul a 
experimentat, dacă se poate spune aşa 
multe situaţii de criză de la atacuri 
teroriste, la instabilitate politică, recesiune 
economică, biosecuritate, ameninţări şi 
dezastre naturale. Lee and Harrald (1999, 
p.184) subliniază de asemenea faptul că 
dezastrele naturale produc rupturi în 
lanţurile economice chiar şi în cazul celor 
mai stabile firme din industria serviciilor, 
telecomunicaţiilor, transporturilor etc. 
Afectând în final şi industria turimului care 
este puternic interconectată cu toate 
acestea. Această vulnerabilitate este în 

foarte multe cazuri indusă voluntar sau 
involuntar de către om. După cum s-a 
menţionat anterior mediul înconjurător a 
devenit un loc tot mai aglomerat, cu o 
extindere demografică fără precedent, cu 
migraţii şi extinderi ale aşezărilor urbane, 
dar mai presus de toate poate dependenţa 
omului modern de tehnologia secolului 
XXI a dus la apariţia tot mai pregnantă a 
acestor riscuri şi implicit a unor situaţii de 
criză, care se pare că nu îşi mai găsesc 
rezolvarea sau o găsesc cu plata unor 
costuri ridicate. O dată cu globalizarea 
mondială, industria turismului s-a aliniat 
acestui trend mondial pentru a-şi extinde 
piaţa şi a câştiga profit, expunându-se unei 
game largi de riscuri şi pericole globale. 
Expunerea tot mai mare în faţa unor riscuri 
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politice, economice, sociale şi nu în 
ultimul rând tehnologice a dus la nevoia 
implementării unui management activ în 
industria turismului care să prevină sau să 
rezolve situaţiile de criză care pot afecta 
această industrie, iar un motiv principal în 
această privinţă este dependenţa unor ţări, 
din punct de vedere economic, de această 
industrie. Înţelegerea naturii crizelor şi 
dezastrelor, cu alte cuvinte a riscurilor, este 
un prim pas în înţelegerea, reducerea şi 
stoparea impactului negativ al acestor 
incidente.  

Un număr mare de cercetători au 
încercat să definească termeni precum 
criză, risc, dazastru pentru îmbunătăţirea 
înţelegerii acestui fenomen. Conform 
standardelor australiene şi nouzeenlandeze 
(Standards Australia and Standards New 
Zealand, 1999), un risc este şansa ca ceva 
să se întâmple care să aibă un impact major 
asupra obiectivelor turistice. Riscului este 
măsurat în termeni de consecinţe. Trebuie 
menţionat că prin expresia obiective 
turistice nu trebuie să înţelgem doar acele 
obiective cu importanţă istorică, 
arhitecturală etc. ci locaţiile turistice în 
sine. Managementul riscului este definit în 
cadrul aceloraşi standarde, ca fiind un 
proces care conţine etape bine stabilite, 
care se derulează într-o ordine prestabilită, 
care sprijină luarea deciziilor contribuind 
la formarea unei imagini cât mai concrete 
asupra riscurilor şi impactului lor. 
Managementul riscului poate fi aplicat 
oricărei situaţii unde un eveniment 
neaşteptat sau nedorit s-a produs şi al cărui 
impact poate fi semnificativ, sau în cazul 
unor situaţii unde s-a identificat 
posibilitatea apariţiei unui risc. Cu alte 
cuvinte managementul riscului încearcă să 
prevină sau să impiedice unele evenimente 
de acest gen să se transforme în crize. 
PATA (2003) a definit criza ca fiind o 
situaţie care are capacitatea de a afecta pe 
termen lung stabilitatea şi buna funcţionare 
a unei organizaţii. Zamecka and Buchanan 
(2000) sublinează faptul că precum riscul 
prin nesupraveghere sau stopare se poate 
transforma într-o criză, la fel şi o criză 

poate deveni un dezastru. Aceştia definesc 
dezastrul ca fiind un eveniment catastrofic 
care întrerupe în mod sever buna 
funcţionare nu numai a unei companii, ci a 
unei întregi comunităţi şi care necesită 
intervenţie atât la nivel guvernamental cât 
şi instutuţional pentru a putea reveni la 
normal.  

Riscurile fizice pot fi considerate tot 
riscuri personale, distincţia între cele două 
categorii fiind că riscurile din prima 
categorie nu sunt generate în mod 
deliberat. Acestea provin mai degrabă din 
lipsa de interes a turistului faţă de riscuri. 
Cu toate acestea cele patru mari arii 
generatoare de riscuri ameninţă siguranţa 
turistului şi se pune din ce în ce mai mare 
accent pe siguranţa fizică a turiştilor, în 
special în urmă atacurilor teroriste precum 
evenimentele din 11 Septembrie. O altă 
modalitate de clasificare a riscurilor se 
poate face în funcţie de influenţa pe care o 
au, directă sau indirectă sau în funcţie de 
efectele pe care le produc pe perioade 
scurte, medii şi lungi de timp. 

Ȋn literatura de specialitate, Sonmez 
and Graefe (1998) au identificat 
următoarele tipuri de riscuri care se află în 
strânsă legătură cu procesul de selecţie şi 
de alegere a unei destinaţii turistice: 

1. Riscul de timp: există o mare şansă 
ca vizitarea unei anumite zone 
turistice să necesite o perioadă 
mare de timp, ceea ce în percepţia 
turistului se poate materializa ca 
fiind o pierdere de timp 

2. Riscul atacurilor teroriste: acest risc 
presupune antrenarea involuntară a 
turiştilor în situaţii violente 

3. Riscul social: există posibilitatea ca 
în momentul alegerii unei destinaţii 
turistice, această decizie să fie 
influenţată de factori care vor 
distorsiona opinia personală a 
consumatorului de turism 

4. Riscul satisfacţiei: acest risc 
presupune că aşteptările turistului 
faţă de destinaţia aleasă nu vor fi 
satisfăcute 
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5. Riscul psihologic: apare în 
momentul în care călătoria nu se 
potriveşte personalităţii şi profilului 
consumatorului 

6. Riscul instabilităţii politice: apare 
în momentul în care turistul este 
prins involuntar în revolte sociale 
sau evenimente politice ale ţării 
gazdă 

7. Riscul fizic: apare în momentul în 
care turistul suferă accidentări de-a 
lungului călătoriei sau în locaţia 
turistică aleasă 

8. Riscul apariţie problemelor de 
sănătate: este caracterizat de 

îmbolnăvirea turistului de-a lungul 
călătoriei sau în locaţia turistică 
aleasă 

9. Riscul financiar: atunci când 
turistul se confruntă cu cheltuieli 
sau probleme financiare 
neanticipate la începutul călătoriei 

10. Riscuri funcţionale: caracterizat de 
apariţia unor probleme de transport, 
de cazare sau orice alte defecţiuni 
de natură funcţională sau mecanică 
pe parcursul călătoriei sau a 
sejurului în sine. 

Sursă: Tourism risk management for the Asia Pacific region : an authoritative guide for the managing 

crises and disasters, National Library of Australia Cataloguing-in-Publication Data, (http://www.world-

tourism.org/) 

 
Alegerea unei destinaţii turistice 

depinde aşadar de gradul de siguranţă pe 
care ţara sau comunitatea gazdă îl poate 
oferi turiştilor săi. Percepţia siguranţei şi 
factorii de risc sunt puternic legaţi în 
mintea consumatorului de turism, generând 

în imaginea de ansamblu pe care acesta şi-
o formează în legătură cu destinaţia 
turistică aleasă. Demos(1992) indică faptul 
că percepţia siguranţei este într-o oarecare 
măsură relativă şi depinde în totalitate de 
scopul călătoriei, imaginea destinaţie, 

Posibile impacturi 
 
TERMEN SCURT 
-întreruperea vacanţei, planurilor 
de viitor 
-inconvenienţe financiare atât ale 
antreprenorilor cât şi ale 
turiştilor 
-reducerea numărului de turişti 
-reducerea veniturilor  
-reduceri de personal 
 
TERMEN MEDIU/LUNG 
-neîncrederea în vizitarea unor 
destinaţii turistice 
-reducerea numărului turiştilor 
-scăderea veniturilor şi creşterea 
preţurilor 
-insecuritate financiară pentru 
antreprenori 
-pierderea angajaţilor eficienţi  
-faliment 

Riscuri directe: 
-colapsuri economice în industria 
turismului (ex. falimentul unor 
companii) 
-dezastre naturale în zone turistice 
(cutremure, inudaţii, uragane, etc) 
-Evenimente tragice, precum moartea 
unor turişti 

Riscuri indirecte: 
-acte teroriste sau militare (11 
Septembrie, Războiul din Golf) 
-Crize financiare şi sociale 
-Fluctuaţii monetare 
-Boli (ex.Gripa Aviară) 

Fig. 1 Clasificarea riscurilor din turism 
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numărul de locuitori şi nivelul de educaţie 
şi de trai a locuitorilor. Incidentele violente 
sau altfel spus revoltele sociale şi 
războaiele civile scad cu siguranţă 
atractivitatea unei destinaţii turistice pe 
care consumatorii o vor evita, acest lucru 
declanşând în final o criză în turism.  

Dacă până în acest moment am 
analizat diferitele tipuri de riscuri care pot 
să apară în turism, conform premisei de la 
care s-a pornit la începutul acestei lucrări, 
şi anume că riscurile nesupravegheate se 
pot dezvolta în crize, Parsons (1996) a 
clasificat crizele din turism în trei 
categorii, pentru o mai mare eficienţă a 
gestionării acestora. Astfel avem crizele 
imediate, care apar iminent fără a exista a 
priori vreun semn în acest sens, motiv 
pentru care organizaţiile sunt incapabile a 
cerceta problema sau a crea un plan de 
acţiune înainte de apariţia crizei. Crizele în 
dezvoltare pe de altă parte, se dezvoltă 
treptat şi pot fi oprite la timp sau în caz 
contrar li se pot diminua efectele 
distructive. Ultimul tip sunt crizele 
susţinute care pot dura săptămâni, luni sau 
chiar ani. Strategiile de prevenire şi stopare 
a lor variază în funcţie de tipul crizei, de 
presiunea pe care aceasta o exercită asupra 
societăţii în care s-a dezvoltat, gradul de 
control deţinut şi bineînţeles de gradul de 
intensitatea a incidentelor. La fel ca şi în 
cazul riscurilor şi în cazul crizelor şi a 
dezastrelor s-au dezvoltat de-a lungul 
timpului diverse teorii care caracterizează 
ciclul de viaţă al aceestora.  

Dincolo de efectele evoluţiilor 
internaţionale asupra ţării noastre, actuala 
criză economică din România este 
rezultatul sumei de greşeli - financiare, 
sociale şi politice - comise în ultimele două 
decenii. Iar efectele pot fi mult mai 
devastatoare decât îşi imaginează astăzi şi 
cei mai pesimişti dintre observatori. 

Schimbările din România finelui de 
decembrie 1989 au debutat sub semnul 
minciunii, pe de-o parte şi a lipsei de 
viziune strategică, pe de alta. O generaţie 
care încă de atunci a răspuns parţial prin 

emigrare, parţial prin indiferenţa civică 
şi/sau politică.  

De mai bine de un deceniu se 
subliniază în varii analize că devenim 
încet, dar sigur un popor de asistaţi şi că nu 
ne permitem acest lucru, pentru ca nu 
avem nici resursele şi nici productivitatea 
muncii din Belgia sau Elveţia. 

Ratele scăzute înregistrate de 
România în privinţa activităţii 
antreprenoriale are mai multe cauze, dintre 
care fac parte: 

- lipsa educaţiei antreprenoriale din 
societatea românească dinainte de 1990; 

- mediul de afaceri nefavorabil în 
perioada de tranziţie, pe parcursul anilor 
'90; 

- orientarea populaţiei către locuri 
de muncă stabile, în firme mari, în 
perioada de creştere economică, din primii 
ani după 2000. 
 
Abordări ale managementul riscului în 
sectorul turismului 

Există nenumărate cadre şi abordări 
teoretice ale managementului riscului şi 
crizelor. Teoria celor patru R, a fost 
adoptată de către PATA ( Pacific Asia 
Travel Association), fiind considerată cea 
mai potrivită pentru a demonstra cum 
destinaţiile turistice şi antreprenorii mici 
pot depăşi şi manageria cu uşurinţă cele 
patru etape ale unei crize: Reducerea, 
Rezolvarea, Răspunsul şi Recuperarea 
(Reduction, Readiness, Response, 
Recovery). Cel mai eficient management al 
crizei este acela care reuşeşte din timp să 
identifice zonele problemă şi să acţioneze 
înainte ca riscurile cumulate să se 
transforme într-o criză în expansiune. În 
acest sens, canalele de comunicare ale 
managementului crizei trebuie să fie clare, 
iar planurile de acţiune trebuie pregătite în 
avans pentru a-şi putea demonstra 
eficienţa. Managerii şi organizaţiile care nu 
au implementate astfel de strategii se pot 
lovi oricând de probleme generate de o 
criza neprevăzută. Conform PATA un 
sistem managerial efectiv şi eficient 
îmbunătăţeşte încontinuu primele două 
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etape, în prepararea eficientă a ultimelor 
două. 

Prima fază a acestei teorii, faza de 
reducere presupune identificarea unei 
potenţiale crize, acest lucru fiind 
considerat un element cheie al 
managementului riscului, iar apoi se 
încearcă găsirea soluţiilor pentru evitarea 
crizei, iar în imposibilitatea realizării 
acestui lucru se încearcă reducerea 
impactului negativ al acesteia. În acest 
sens este necesară realizarea unei analize 
SWOT, care trebuie în permanenţă 
actualizată. Ce-a de-a doua etapă, 
Rezolvarea, presupune existenţa unei 
permanente stări de alertă în rândul echipei 
manageriale şi presupune mai mult decât a 
face planuri şi a întreprinde acţiuni de 
cercetare. Managerii trebuie în permanenţă 
să realizeze un audit intern al planurilor 
realizate, să organizeze exerciţii de 
simulare şi programe de training pentru 
personal. Managerii la fel ca întregul 
personal trebuie să fie pregătiţi atât 
psihologic cât şi fizic pentru impactul pe 
care o criză îl poate avea asupra lor. Faza 
de Răspuns este faza imediată declanşării 

unei crize, şi momentul de cumpănă în care 
se va vedea daca primele două etape s-au 
desfăşurat continuu şi s-au dezvoltat atent. 
În această etapă se va pune accent pe 
controlul pagubelor atât în ceea ce priveşte 
impactul crizei asupra populaţiei dar şi 
asupra proprietăţilor. Strategia de criză ar 
trebuie să fie deja implementată, încercând 
restaurarea şi asigurarea tuturor celor 
implicaţi. Ultima etapă, cea de recuperare 
constă în rapiditatea cu care comunitatea 
afectată sau organizaţia îşi revin după 
impact. Deşi eficienţa unui management al 
riscului se demonstrează cel mai bine în 
situaţiile în care s-a reuşit evitarea crizei, 
foarte multe astfel de evenimente mai ales 
în cazul destinaţiilor turistice exotice sunt 
acte involuntare şi independente de 
acţiunea umană, precum cutremurele, 
tsunami, uraganele, etc. În această situaţie 
eficienţa managementul rezidă din 
rapiditatea cu care un sistem îşi revine 
după criza, cum s-au îmbunătăţit strategiile 
de criză după astfel de impacturi în 
vederea implementării unor noi metode şi 
strategii de prevenire a unor evenimente 
similare.
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În unele ţări ale lumii, 
responsabilitatea de prevenire sau de 
soluţionare a unor situaţii de criză, revine 

instituţiilor guvernamentale de la nivel 
naţional, dar este foarte important atât din 
punct de vedere financiar cât şi practic să 
se încerce implicarea în aceste acţiuni şi a 
unor organizaţii atât guvernamentale cât şi 
non-guvernamentale, dar şi a 
întreprinzatorilor în turism, care sunt direct 
afectaţi de astfel de dezechilibre, indiferent 
de natura lor. La nivel naţional, autorităţile 
responsabile de turism pot susţine poliţia şi 
alte astfel de organe ale justiţiei, prin 
modalităţi de combatere a crimei 
organizate şi a terorismului, prim sporirea 
măsurilor de siguranţă la întrarea în ţară. 
Acest lucru înseamnă controale mai 
riguroase în aeroporturi şi în vămi. De 
asemenea se pot întreprinde campanii de 
informare nu doar a cetăţenilor dar şi a 
turiştilor, reducându-se astfel riscurile 

personale. Am menţionat la început de 
percepţia colectivă şi globală a riscurilor, 
care trebuie în acest punct să determine 

elaborarea unor strategii de criză şi 
implementarea unui management al 
riscului care să poată fi uşor adaptat 
internaţional şi care se poate alinia 
standardelor şi reglementărilor naţionale 
ale oricărei ţări, astfel putând fi prevenite 
efectele negative ale unor crize care deşi 
nu sunt declanşate la nivel local au un 
impact global.  

Multe destinaţii turistice au planuri 
de management foarte complex elaborate 
care pun accentul pe metode de salvare şi 
recuperare în situaţii de criză, dar nu au 
strategii de prevenire. În acest fel efectele 
distructive ale dezastrelor naturale sunt 
mult mai puternice şi produc fără 
precedent mult mai multe pierderi în 
industria turismului. De asemenea, în 
multe ţări există o necoordonare clară între 

Elaborarea unei 
politici a riscului 

Conştientizarea 
riscului 

Planificare 
strategică 

 
Reglementări 

Protecţia 
infrastructurii 

 
Educaţie 

Managementul 
riscului 

Prevenirea 
dezastrelor 

Răspuns eficient 
în faţa 
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Fig. 2 Elementele definitorii conştientizării riscului 

Sursă: Bill Faulkner, “Towards a framework for tourism disaster management”, Tourism Management 22 (2001) 135-147 
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operatorii de turism, autorităţile locale şi 
naţionale în ceea ce priveşte 
managementul crizei, declanşând în multe 
situaţii conflicte de interese. Un alt punct 
slab al majorităţii destinaţiilor turistice este 
pregătirea slabă atât a operatorilor în 
turism cât şi a turiştilor în sine în ceea ce 
priveşte riscurile naturale, personale, sau 
de altă natură. Din nou accentul se pune pe 
abilităţile de salvare decât pe cele de 
prevenire. Nu în ultimul rând, echipajele 
de salvare sunt dispersate între instituţiile 
locale şi naţionale, dovedindu-se în final 
insuficiente numeric dar mai ales din punct 
de vedere al pregătirii profesionale.  

Strategia a fost definită de către 
Johnson şi Scholes (1993) ca fiind direcţia 
spre care îşi îndreaptă eforturile o 
organizaţie pentru a răspunde pe termen 
lung schimbărilor din mediul în care 
operează, încadrându-se în acelaşi timp în 
cantitatea de resurse de care dispune şi 
răspunzând nevoilor pieţei, consumatorilor 
şi a grupurilor interesate. Planificarea 
strategică şi managerială cuprinde patru 
etape principale. Analiza este prima etapă 
în care se evaluează mediul micro şi macro 
economic. Cea de-a doua etapă constă în 
alegerea direcţiilor strategice care să 
rezoneze cu scopurile pe termen mediu şi 
lung ale organizaţie. Implementarea şi 
controlul strategiei este o etapă foarte 
importantă în care se dezvoltă structurile 
organizaţionale, resursele umane şi de 
capital, se stabileşte leadership-ul peentru a 
se putea controla indeaproape strategia pe 
parcursul procesului de implementare. 
Ultima etapă, dar poate cea mai importantă 
este evaluarea strategiei şi feed-back-ul. 
Dezvoltarea continuă a managementului 
strategic este un pas esenţial prin care atât 
echipa managerială dar şi oragnizaţia în 
sine învaţă cum să elaboreze dar şi să 
implementeze mai eficient viitoare 
strategii. 

O ultimă teorie asupra 
managementului riscului care nu trebuie 
lăsată deoparte este teoria haosului care se 
află la polul opus teoriei lui Faulkner dar 
care aduce argumente puternice şi care 

caraterizează foarte bine contextul 
economic şi social actual. Bob McKercher 
(1999) pleacă de la premisa că sectorul 
turismului este un sector non-linear, 
complex şi dinamic, care se poate descrie 
cel mai bine prin intermediul teoriei 
haosului. Teoria haosului se bazează în 
principal pe ideea conform căreia toate 
sistemele operează într-o manieră non-
lineară, complexă, imposibil de determinat 
100% şi caracterizate de o puternică 
dinamică, motiv pentru care sunt greu de 
controlat şi implică o multitudine de factori 
care pot influenţa sistemul atât pozitiv cât 
şi negativ. McKercher consideră că 
turismul este un astfel de sistem, motiv 
pentru care teoriile clasice, dacă putem 
spune aşa a managementului riscului, sunt 
limitate deoarece sunt selective şi 
unilaterale. Datorită unei complexităţi 
nelimitate şi a unei mobilităţi atât de mari 
turismul este supus unui înalt nivel de 
instabilitate şi este foarte greu a preveni 
viitoare pericole. Deşi conform acestei 
teorii s-ar părea că elementele sistemului 
acţionează diferit şi haotic, privite în 
ansamblu ele se mişcă colectiv în aceeaşi 
direcţie, guvernate fiind de aceleaşi 
principii de bază, principii care de altfel 
dictează trendul spre care sistemul se 
mişcă.  

Teoria haosului, deşi în mod 
paradoxal, admite existenţa unor perioade 
liniare mai ales în sectorului turismului, 
deoarece se ştie că sunt foarte multe 
destinaţii turistice care în urma unei 
dezvoltări vertiginoase şi aparent 
incontrolabile, au cunoscut perioade de 
relativă stabilitate, element esenţial la urma 
urmei pentru o viitoare dezvoltare. În 
figura 3 se poate observa un model 
alternativ de turism bazat pe principiile 
teoriei haosului. După cum se poate 
observa sistemul este unul deschis, volatil 
din punct de vedere a mişcărilor 
elementelor sale. Toate elementele sunt 
interconectate între ele, direct sau indirect, 
ca urmare apariţia riscului în cazul unui 
element cu siguranţă va afecta mai mult 
sau mai puţin şi celelalte elemente. 
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Elementele principale sunt: turistul, 
vectorii de comunicare, factorii care 
influenţează eficienţa vectorilor 
comunicării, destinaţia turistică, agenţi de 
turism, alţi operatori turistici, elemente ale 
macro-mediului în care se desfăşoară 

turismul, rezultatele sistemului atât cele 
dorite cât şi cele nedorite şi nu în ultimul 
rând factorii declanşatori de haos, altfel 
spus riscurile care pot să apară (denumiţi 
“chaos makers” – McKercher 1999). 

 
Conform acestui model se poate observa cu uşurinţă inderdependenţa şi relaţia dintre 
toate elementele sectorului 

turismului, cu toate acestea acest model nu 
propune nici un fel de soluţie la rezolvarea 
situaţiilor de criză care pot să apară 

datorită riscurilor. Toate elementele pot fi 
afectate în egală măsură în situaţii de criză, 
motiv pentru care soluţiile cele mai 
pertinente fiind şi în cazul acestui model 

Fig. 3 Un model al turismului conform teoriei haosului 
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Sursă: Bob McKecher, “A chaos approach to tourism”, Toruism Management 20(1999), 425-434 
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strategiile de criză abordate de către 
sistemele clasice ale managementului 
riscului.  

Indiferent de modelul sectorului 
turistic sau de criza sau riscurile care îl 
ameninţă, principalele tehnici de abordare 
eficientă a acestor situaţii sunt în definitiv 
similare. Trebuie să se bazeze pe o bună 
comunicare, să fie construite pe baza 
principiilor de transparenţă şi 
corectitudine, dar pentru a fi considerat un 
management al riscului eficient şi eficace, 
trebuie implicate şi alte elemente specifice 
sectorului turistic precum: comunicarea, 
promovarea, siguranţa şi securitatea 
naţionala, locală şi nu în ultimul rând 
personală şi cercetarea pieţei. În definitiv, 
principalul obiectiv al acestei industrii este 
de a determina turistul să revină în acea 
destinaţie cât mai curând, iar un 
management al riscului eficient poate grăbi 
acest proces.  
 
Concluzii 
1. Indiferent de modelul sectorului turistic 

ori de criza sau riscurile care îl 
ameninţă, principalele tehnici de 
abordare eficientă a acestor situaţii sunt 
în definitiv similare. Trebuie să se 
bazeze pe o bună comunicare, să fie 
construite pe baza principiilor de 
transparenţă şi corectitudine,  

2. Pentru a fi considerat un management 
al riscului eficient şi eficace, trebuie 
implicate şi alte elemente specifice 
sectorului turistic precum: 
comunicarea, promovarea, siguranţa şi 
securitatea naţionala, locală şi nu în 
ultimul rând personală şi cercetarea 
pieţei. În definitiv, principalul obiectiv 
al acestei industrii este de a determina 
turistul să revină în acea destinaţie cât 
mai curând, iar un management al 
riscului eficient poate grăbi acest 
proces.  

 

3. Riscurile nesupravegheate se pot 
dezvolta în crize, Antreprenorul şi 
consumatorul de turism trebuie să 
conştientizeze şi sa prevină riscurile 
având în vedere faptul ca toate 
elementele sunt interconectate între ele, 
direct sau indirect, ca urmare, apariţia 
riscului în cazul unui element cu 
siguranţă va afecta mai mult sau mai 
puţin şi celelalte elemente. 

4. Într-o eră în care globalizarea dictează 
trendurile societăţii, riscurile produse 
într-o parte a globului pot afecta nu 
numai acea zonă, ci şi altele aflate în 
imediata apropiere. 
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3.2. IMPACT OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON INTERNATIONAL AND 
NATIONAL TURISM 

 
 

IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE MONDIALE ASUPRA TURISMULUI NAŢIONAL ŞI 
INTERNAŢIONAL 

 
 

Gica Gherghina CULIŢĂ 
 lector universitar doctor 

Universitatea Constantin Brâncoveanu, Piteşti 
 ggculita@yahoo.com 

 
 

Florentina MĂRGĂRIT 
 economist 

florentyna86mail@yahoo.com 
 

Abstract 
The economic crisis is one of the most important events of the last period and it was felt in every economic 

sector of each country. Tourism, as an important sector of the economies, was affected too. Lack bugets made hole 
in the economy, population has dropped resigned and expensive trips or long vacations. Such revenues began to 
decline. We present in paper a top job of countries that have experienced crisis in the tourism sector, making the 
current fall in income to foreign tourists, but also a ranking of countries remaining interest news, such as France or 
Italy, which recorded continuously an explosive number of tourists.  

As for Romania, we could only appreciate how expensive it is a brand of tourism, lack of promotion 
originialitate and inadequate, making a comparison with the beauty of the country, which leaves the impression that 
there really are unique travels, wild places and experiences full satisfaction. We tried to outline all aspects of 
tourism attributes on global economic crisis, hoping to make it available on.  

 
Key words:tourism, global crisis, decrease, country, economic 
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Impactul crizei economice 
mondiale asupra turismului naţional şi 
internaţional 

Criza mondială este unul din cele mai 
importante evenimente economice din 
ultimii ani care s-a resimţit pe tot 
mapamondul. A pornit din Statele Unite ale 
Americii  şi a afectat rând pe rând toate 
economiile, cu impact mai mare sau mai 
redus asupra fiecărui sector. Specialiştii şi-
au exprimat opiniile referitor la criza 
mondială, mulţi dintre aceştia susţinând 
chiar anticiparea fenomenului dar 
majoritatea găsindu-se în imposibilitatea de 
a da verdicte privind derularea sa.  

Printre cei care au anticipat apariţia 
acestui eveniment trebuie amintit renumitul 
profesor de economie şi laureat al premiului 
Nobel pentru Economie în 2008, Paul 
Krugman, care a fost şi unul din susţinătorii 

sprijinului guvernamental acordat 
sectoarelor economice grav afectate.  

„ Nu aş fi crezut niciodată că se va 
repeta anul 1931, în timpul vieţii mele, însă 
această criză mă face să mă gândesc la acea 
situaţie din mai multe puncte de vedere”. 

Un alt profesor de economie care şi-a 
exprimat opinia este Robert Shiller, care îşi 
desfăşoară activitatea la Universitatea Yale, 
fiind unul din cei care au prezis corect 
ambele evenimente financiare din ultimul 
deceniu, cel bursier, al acţiunilor 
companiilor dotcom de la sfârşitul anilor 
’90, cât şi cel imobiliar, care a declanşat 
criza economică din 2008. 

Opinia majorităţii economiştilor este 
că politicile monetare tradiţionale sunt din 
ce în ce mai ineficiente iar cei responsabili 
se vor confrunta cu un fenomen economic 
ciudat, o combinaţie între stagnare, scădere 
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a nivelului de trai, a puterii de cumpărare şi 
totodată a preţurilor, iar guvernele vor fi 
singura sursă de bani a băncilor. 

„Când se va micşora economia în 
SUA, întreaga economie globală va intra în 
recesiune. Europa, Canada, Japonia precum 
şi alte economii dezvoltate vor fi sever 
afectate. Nici economiile pieţelor 
emergente, legate  de  lumea dezvoltată, de 
comerţul cu bunuri, finanţe şi valute nu vor 
scăpa de adevarata durere.” 

Sectoarele cele mai afectate au fost pe 
rând: 

- imobiliare, valoarea acestora 
scăzând la jumătate în timp ce 
construcţiile au intrat în stagnare. 
În prezent, puţin peste jumătate din 
firmele de construcţii şi-au reluat 
activitatea; 

- bancar, multe dintre băncile străine 
fiind obligate să lase banii în ţara 
în care au sediul, cu scopul de a 
susţine economia; 

- IT, afectat de amânarea proiectelor, 
acces limitat la credite, presiunea 
preţurilor, teama de externalizare şi 
reţele de schimb în declin; 

- antreprenoriat, prin creşterea 
taxelor şi impozitelor ce au sufocat 
mediul de afaceri; 

- auto, împărţit în producătorii de 
automobile şi cei de subansamble, 
care s-au confruntat cu presiunea 
moderată a preţurilor, în timp ce 
companiile de retail auto s-au 
confruntat cu o relativă erodare a 
valorii de piaţă (10%); 

- agricultura, prin lipsa investiţiilor, 
a finanţărilor fiecărui ciclu de 
producţie, şi imposibilitatea 
valorificării producţiei în condiţiile 
în care costurile sunt foarte mari;  

- transporturile, în care s-a făcut 
resimţită atât scăderea în cazul 
transportului de marfă (9%) dar şi 
creşterea în cazul transportului de 
persoane (4%); 

- financiar – unde s-au înregistrat 
scăderi ale veniturilor bugetelor de 
stat, presiuni de reducere  a 
cheltuielilor publice şi bugete 

anuale reduse, cu scopul de a 
susţine economia; 

- turismul, un sector afectat prin 
redirecţionarea cheltuielilor către 
alte domenii sau restricţionarea 
sumelor alocate promovării.  

Insistând asupra analizei sectorului de 
turism s-a observat că în anul 2009 numărul 
turiştilor a scăzut cu 8,1%, iar deprecierea 
monedelor naţionale, însoţită de scăderea 
preţurilor, nu a reprezentat o modalitate de 
atragere a turiştilor. Printre cele mai afectate 
ţări de pe glob au fost următoarele: 

- JAPONIA – care  înregistra anual 
un număr de 8,4 milioane de turişti 
străini s-a confruntat cu o scădere a 
veniturilor cu 22,1%. Aprecierea 
yenului a făcut ca o călătorie în 
Ţata Soarelui Răsare să coste de 
două ori mai mult decât în Koreea, 
ţara sa vecină; 

- GRECIA – cea mai populară 
destinaţie pe timp de vară a 
înregistrat o scădere a cererii de 
pachete turistice atât din Europa dar 
şi din alte colţuri ale lumii. Motivul 
scăderii a fost faptul că turiştii au 
renunţat la bugetele alocate pentru 
călătorii şi la distanţele lungi cu 
bilete de avion costisitoare. 
Numărul anual de 17,5 milioane de 
turişti a adus o scădere  a 
veniturilor de 18,2%; 

- PORTUGALIA – cu un număr 
destul de impresionant de 12,3 
milioane de turişti anual,  a 
întâmpinat dificultăţi pe piaţa 
turismului, neputând face faţă 
concurenţei destinaţiilor low cost 
precum Tunisia, Turcia sau Maroc, 
ceea ce a generat o scădere a 
veniturilor din turism cu 15%; 

- CROAŢIA - cu un teritoriu 
impresionant, plaje angelice şi un 
brand de promovare ridicat la rang 
de 7 stele, care i-a adus anual peste 
9,4 milioane de turişti, a suferit în 
anul 2009 o scădere a veniturilor 
din turism de 6%; 

- CEHIA - cu impresionanta sa 
capitală, destul de costisitoare dar 
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un veritabil magnet pentru turişti, a 
înregistrat o scădere a veniturilor de 
7,1% chiar dacă numărul turiştilor 
străini este de 6,6 milioane anual; 

- SPANIA - ţara cu unul din cel mai 
mare număr anual de turişti străini 
de până acum, în jur de 57,3 
milioane, din care 14 milioane 
britanici, a simţit amplitudinea 
crizei economice din Marea 
Britanie, înregistrând o scădere a 
veniturilor de 17,2%; 

Am observat aşadar cum, deloc 
surprinzător, unele dintre cele mai vizitate 
ţări din lume au avut scăderi ale veniturilor 
din turism, fie datorită aprecierii excesive a 
monedei naţionale, fie datorită standardelor 
de calitate sau lipsei de promovare. Acestea 
sunt doar câteva dintre efectele crizei 
mondiale care au împins ţările afectate să 
abordeze altfel piaţa, să-şi reorienteze 
strategia de promovare.  

În aceiaşi situaţie s-a aflat şi ţara 
noastră, chiar dacă numărul de turişti atraşi 
sau veniturile din sectorul turistic nu este 
nici pe departe apropiat exemplelor 
internaţioanale amintite anterior. 

România este o ţară impresionantă, cu 
cele mai variate forme de relief. Are poate 
unii dintre cei mai frumoşi munţi din 
Europa, păduri impresionante, peşteri încă 
neexploatate care atrag cercetători în fiecare 
an, izvoare termale - peste 1/3 din Europa, 
care acum câţiva zeci de ani erau în centrul 
atenţiei clasei aristrocrate, oraşe istorice şi 
castele care încă îşi mai aşteaptă turiştii. 

Doar această scurtă enumerare ne 
convinge, dacă mai era nevoie, că 
potenţialul turistic al României nu este cu 
nimic inferior altor ţări, dar un anume fond 
al imaginarului şi al percepţiilor individuale 
nu-i lasă pe români, dar mai ales pe străini, 
să aleagă România ca destinaţie turistică, cu 
toate că efortul investiţional  în dezvoltarea 
şi modernizarea structurilor turistice de 
categorie superioară şi ritmul de creştere al 
capacităţii sunt în continuă creştere. 

România a investit într-un brand 
turistic suma de 900.000 euro, considerată 
enormă având în vedere că nu reflectă de 
fapt un concept original, că ne confruntă, cu 

lipsa unei poziţionări clare a brandului şi ne 
lipseşte conceptul cheie. Promovăm 
imaginea „Explore the Carpathian Garden” 
când mulţi dintre străini nici măcar nu ştiu 
unde sunt situaţi Carpaţii. Brandul este 
perceput negativ chiar şi de către unii 
specialişti, precum expertul austriac în 
branding Michael Bradtner, ce critica fără 
rezerve iniţiativa Ministerului Turismului de 
la Bucureşti şi propunea o campanie 
curajoasă „Descoperiţi ţara lui Dracula”.  

„Dacă s-a vrut să se facă din natură un 
punct diferenţiator pentru România, mi se 
pare că s-a supralicitat, dat fiind faptul că 
sunt ţări care au o natură mult mai ofertantă 
decât a noastră şi la care ai acces mult mai 
uşor, şi aici mă refer la drumuri 
practicabile” – afirma Beatrice Daniş, 
manager partner al agenţiei de consulţană în 
branding BrandTailors. Se mai susţine 
totodată, dar foarte real, că brandul 
românesc duce în eroare, deoarece nu putem 
afirma că munţii Carpaţi sunt doar ai noştrii, 
trecând după cum se ştie şi prin Austria, 
Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina 
şi Serbia. 

Cu o promovare solidă susţinută de 
rezolvarea unora dintre problemele adicente 
sectorului, precum îmbunătăţirea 
infrastructurii, ţara noastră ar fi putut fi pe 
lista statelor ce nu au cunoscut recesiunea în 
timpul crizei mondiale, cel puţin asupra 
turismului şi în care a continuat să crească 
numărul de turişti, precum. 

- FRANŢA- deţine primul loc, fiind 
cea mai vizitată, cu un număr anual 
de turişti de peste 74 milioane. 
Atracţia cea mai mare o reprezintă 
Turnul Eiffel şi bineînţeles, Disney 
Land. 

- SUA – ocupă locul doi, cu 54,9 
milioane turişti anual. Cele mai 
vizitate oraşe fiind Washington 
D.C., California, Chicago, New 
York şi San Francisco. 

- CHINA- se bucură anual de 50,4 
milioane de turişti atraşi de Marele 
zid chinezesc, cultura şi istoria ţării. 

- ITALIA- renumită pentru 
arhitectura şi istoria sa, un imperiu 
care a dominat continentul, o ţară 
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care ne „mângâie” cu frumuseţea sa 
atrage anual  peste 43,2 milioane 
turişti. 

- REGATUL UNIT- centru 
universitar şi de afaceri se bucură 
anual de vizita a peste 28 milioane 
de turişti. 

 

Cele mai vizitate ţări din lume în anul 2010 
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Sursa: Realizat de autori, pe baza datelor preluate de pe site-ul www.wikipedia.org 

 
Sectorul turismului a depăşit această 

criză iar anul 2010 a însemnat înregistrarea 
unor creşteri care au avut efect pozitiv şi 
asupra economiilor naţionale. Oranizaţia 
Mondială a Turimului a anunţat că anul 
2011 va fi unul plin de perspective pentru 
turism. Potrivit unui raport al turismului 
internaţional, sectorul a înregistrat o creştere 
de 7% în 2010 faţă de 2009, iar pentru 
sfârşitul anului 2011 se anunţă o creştere de 
5%. Marea majoritate a destinaţiilor turistice 
au raportat creşteri care au permis acoperirea 
pierderilor produse de criză, iar recuperarea 
sectorului turistic s-a realizat la viteze 
diferite în funcţie de regiune şi de nivelul de 
dezvoltare al economiei. În anul 2011 
statisticile optimiste relevă o creştere a 
turismului astfel: în ASIA de 13%, AFRICA 
de 6%, EUROPA de 3% şi cele două 
AMERICI de 8%. 

Turismul a fost şi va rămâne o ramură 
de bază a oricărei economii. Acesta nu ar 
trebui să se rezume doar la a promova 
frumusţea unei ţări deoarece se identifică şi 
cu istoria, cultura,  arhitectura, etc., iar 
împreună formează un tablou ce bucură 
sufletul şi relaxează orice turist. Suntem 
aşadar orpimişti privind evoluţia viitoare a 
sectorului la nivel internaţional şi în 
România şi sperăm ca evenimentele recente, 
precum tsunami-ul din Japonia sau 
conflictele din nordul Africii să aibă un 
impact cât mai redus. 
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3.3. THE EFFECTS OF THE ECONOMIC CRISIS ON TOURISM AND RURAL 
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Abstract 
The purpose of this paper is to highlight how the economic crisis, that we have been facing since 2008, 

affected, affects and will affect Romanian tourism, emphasizing the rural tourism branch. To achieve this, I 
turned to statistical sources from the National Institute of Statistics, ANTREC - National Association of 
Rural, Ecological and Cultural Tourism, EuroGîtes - European Federation of Rural Tourism and Ministry of 
Regional Development and Tourism. Analyzing the data, I concluded that rural tourism, taken as a separate 
branch of tourism, has not suffered from the economic crisis and is not doing it at present. We can even say 
that from 2008 until now rural tourism has had an upward trend, improving both the accommodation 
capacity of guesthouses and the number of tourists who shifted to holidays in the country. For the next period 
a continuous growth of tourism is expected in the Romanian villages, the reasons for that being the lower 
prices, the opportunity to choose between many locations, the different types of entertainment offered by the 
hosts, etc. 

 
Key words: tourism, rural tourism, economic crisis, guesthouse 

 
 

Method and Methodology 
Within this paper, in order to show in what way tourism and rural tourism from 

Romania have been affected by the economic crisis, I used several parameters, such as the 
occupancy degree, the fluctuation number of accommodation places in pre-crisis period but 
also during the crisis, the evolution of tourists’ number. The data that I analyzed and 
interpreted to highlight all of them are those offered by the INS - National Statistics 
Institute, ANTREC Romania - National Association of Rural, Ecological and Cultural 
Tourism, Ministry of Regional Development and Tourism. 
 
 

Introduction 
There are more than 20 years since in our country the tourism began to be considered 

one of the major branches of the economy and at the beginning of the 21st century the 
promotion and development needs became more acute, the proof for this being the more 
frequent and various travel fairs. Another consequence for the intensification of the 
touristic phenomenon is the continuous diversification of vacations and holidays, 
generating more and more tourist sectors. One of them, with which our country has come in 
contact since 1994, is the one of rural tourism, of which I could say that has had the higher 
impact until now. Precisely because of this development of rural tourism, today we can 
make a comparison between the way in which the world economic crisis has affected 
tourism in Romania and then make a parallel with rural tourism. 
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The effects of the economic crisis on 
tourism and rural tourism - past, present 
and prospects 
 

The financial crisis that we have been 
facing since the second half of 2008 has 
also affected the global tourism, especially 
because this economic sector is in full 
expansion all over the world. In Romania, a 
developing country, tourism has also been 
affected by the crisis, but it did not recover 
in the 2010 in the same way that it 
happened worldwide. 

In the chart below we will see the 
monthly increases recorded for world 
tourists. Similarly but with a lower 
ascending evolution is the chart that 
presents the European tourism. 

 
 

Figure 1 
International tourist arrivals 

Monthly evolution 
 

 
 

In contrast with this situation are the 
data that we have about Romanian tourism. 

Looking at the figures that indicate 
the annual number of tourists for the period 
between 2007 and 2010, we find a 
significant decrease in arrivals for 2009, 
but also the fact that in 2010 the total 
number of arrivals was even lower than 
that of 2009, with a sensible increase for 
the foreign tourists. Hence, there exist 
obvious differences between the situation 
of tourism worldwide and that at national 
level during the crisis (Table 1). 

 
 

 
 

Table 1 
Tourist arrivals in Romania (2007-2010) 

 
  

2007 
-thou- 

 
2008 
-thou- 

 
2009 
-thou- 

 
2010 
-thou- 

2010 
to 

2009 
(%) 

Total 6971,9 7125,3 6077,1 6036,2 99,3 
Romanians 5420,9 5659,4 4805,0 4693,1 97,7 
Foreigners 1550,9 1465,8 1272,1 1343,1 105,6 
Source: National Institute of Statistics, Statistical 
Yearbook of Romania, 2008-2010 and Press Release no. 
42/2011 
 

Now, after I showed how tourism has 
been influenced by the economic crisis, I 
have to mention the fact that not all tourism 
sectors were equally affected. As Klaus 
Ehrlich, the former president of 
EUROGITES used to say, and I quoted his 
statement on several occasions, “European 
citizens are so used to the holidays, that 
will continue to travel, but they will do this 
with a lower budget”. I think Mr. Ehrlich is 
perfectly right in this regard, because I can 
see this trend in the daily activity of 
ANTREC Romania - National Association 
of Rural, Ecological and Cultural Tourism. 
Rural tourism offers relatively new 
experiences for tourists as the hotel is 
replaced by a normal household, rustic, 
while the hosts are no longer strangers, but 
people with whom tourists interact each 
and every moment and can participate in 
everyday activities carried out in a 
household. Even if the comfort level 
provided by the guesthouses can be 
compared with that of a hotel, leisure varies 
significantly, namely it is much more 
diversified and can satisfy anyone 
regardless of their age. 

Moreover, the fact that prices are 
much smaller for a vacation in the 
countryside is the main argument for the 
fact that rural tourism has not been affected 
by the economic crisis in the same way as 
other branches of tourism and we can even 
speak about the opportunities that the 
financial situation in the world could offer 
for guesthouses. 

Coming back to our analysis, in order 
to sustain with real figures the things I have 
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stated so far, in the followings we will see 
the evolution of the number of 
accommodation structures and of the 
accommodation capacity in Romania. For 
that, I have studied four types of 
accommodation units and we will see the 
fluctuations of the two indicators in the 
interval between 2007 and 2009. These 
data are conclusive because they show on 
one hand the investments made in tourism 
in that period and on the other hand 
tourist’s demand, which normally takes to 
the increasing of the accommodation. 

Analyzing Table 2, we will see that 
both hotels and tourist and agritourist 
boarding houses have multiplied steadily 
and have even increased significantly in 
number during the crisis. However, for 
guesthouses I have to point out the major 
increase in 2009 as compared to 2008. The 
reason for guesthouses multiplication can 
be the fact that they require much smaller 
investments than larger accommodation 
units and their maintenance involves minor 
expenses in comparison with hotels. 

Another reason could be the 
increasing demand coming from tourists. In 
the EUROGITES countries during the 
crisis there was a “tourist’s reorientation” 
up to rural areas because of the wide range 
of locations and the prices which are much 
accessible than those offered by exotic 
locations. Another plus is the fact that it 
reduces the cost of holidays because of the 
short distance from the area of residence, 
so transportation is almost free.  

 
Table 2 

Number of accommodation facilities in 
Romania 

 2007 2008 2009 
Hotels 1081 1111 1170 
Motels 150 153 146 
Tourist boarding 
houses 

736 783 878 

Agritourist 
boarding houses 

1292 1348 1412 

Source: National Institute of Statistics, Statistical 
Yearbook of Romania, 2008-2010 
 

With regard to the accommodation 
capacity of the same four types of 
accommodation units, we see that it is not 

directly proportional to the increasing 
number of accommodation units. 

Explanation of this phenomenon is 
that in the years of crisis 2008 and 2009 
many guesthouses that were already in 
function before this period have increased 
their capacity of accommodation by 
building annexes, new buildings or 
transforming existing rooms in rooms for 
tourists. 

Table 3 
The evolution of tourist accommodation 

capacity in Romania (2007-2009) 
 2007 2008 2009 

Hotels 168857 175573 179479 
Motels 5614 5939 5836 
Tourist boarding 
houses 

13429 14538 16653 

Agritourist 
boarding houses 

15448 16906 19783 

Source: National Institute of Statistics, Statistical 
Yearbook of Romania, 2008-2010 
 

As shown in Table 3, the 
accommodation capacity of Romanian 
hotels did not increase in 2009 as compared 
to 2008 in the same way that it did in 2008 
as compared to 2007, and for motels in 
2009 even a drop of this indicator was 
registered. Instead, for both types of 
guesthouses, tourist and agritourist ones, 
the crisis year 2009 brought about a 
doubling of the number of places than in 
the previous years, which certifies experts 
opinion that the economic crisis din not 
affected rural tourism. Approaching rural 
tourism as a separate branch of tourism, we 
see that the tendencies of our country in the 
past two years may be extended across 
other European countries members of 
EUROGITES. 

Surveys made by EUROGITES for 
the year 2010 and transmitted to all 
members at the beginning of 2011 certify 
that there is no European country whose 
rural tourism has suffered from the crisis. 
However, in early 2009 there was some 
decline but quickly neutralized by tourists 
and businesses reorientation to rural 
destinations located near them. 

For the year 2011 besides experts’ 
predictions we already have the figures 
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indicating the number of tourists in the first 
two months of the year. 

 
Table 4 

Number of tourists 
January 1 - February 28, 2011 as 

compared to the same period of 2010 
 2010 

-thou- 
2011 
-thou- 

2011 to 
2010 (%) 

Total 630,0 716,7 113,8 
Romanians 494,3 566,0 114,5 
Foreigners 135,71 150,7 111,1 
Source: National Institute of Statistics, Press Release no. 
42/2011 
 

Essential in this case is the increase in 
the total number of tourists by 13.8%, a 
huge percentage. Assuming that this trend 
will continue throughout the year and even 
accentuate more in summer, for this year 
we can say that Romanian tourism is 
expected to return and to exit effectively 
from the crisis. 

In terms of rural tourism, it is 
expected for the accommodation capacity 
to continue its increase and for the number 
of tourists to fill all available places. 

Promotion is however essential, 
whether we are in crisis or not. Tourism 
continues to be present at exhibitions in the 
country and abroad, while rural tourism 
increasingly customizes events such as 
craft fairs, gastronomic exhibitions, 
festivals of traditions and customs which 
are more than a mere promotion as they are 
real attractions in themselves. 

In conclusion, I would like to point 
out that in Romania tourism has suffered 
less from the crisis as compared to other 
countries, but the return took more than a 
year as in other places. However, rural 
tourism has escaped undamaged from this 
period, taking instead as much advantage 
as it could from the fatal financial period 
that we passed through. 

I hope that this crisis managed to give 
a higher boom to the tourism in rural 
households and the development just 
started will continue in the same rhythm, 
since we still have many beautiful places 
that could be turned into holiday locations. 
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Abstract 

There is an obvious decrease in tourist demand in Romania generated by the economic crisis 
starting the fall of 2008. The hypothesis that is blooming up in this context iterates that the economic crisis 
(or recession) affecting the tourist region of Moldavia is unequally affecting the territory. By the means of 
geostatistic and cartographic methods, this study analyses the different territorial effects of the crisis at a 
regional and local scale. The results show great differences in rural-urban environments as well as 
changes in spatial and structural behaviours of tourist demand. In other words, economic crisis deeply 
affects great urban areas (business tourism being particularly affected) and has somehow positive benefits 
over small accommodation structures in rural surrounding of tourist centres. In the same time, there are 
changes in the structure of tourist demand, as tourists tend to group their yearly travels into a single and 
longer stay, depending on their destination.  
 

Keywords: tourist demand, arrivals, overnights, economic crisis, Moldavia 
 
 

Method and Methodology 
This study uses qualitative and quantitative methods in order to understand the 

nature of changes in tourism indicators in a vast region in North-Eastern Romania. The 
aim is to fully explore data from the National Institute of Statistics regarding over 130 
communes and municipalities. Quantitative analysis includes mathematical calculus and 
spatial correlations between indicators. Instead, quantitative fluctuations generate a 
complex qualitative debate regarding nature of transformations from a spatial, social and 
economic point of view.  
 

Introducere 
A doua jumătate a anului 2008 aduce semnele clare ale unei crize economice care 

va marca, până la începutul anului 2011, majoritatea sectoarelor economiei. Efectele 
asupra turismului sunt deosebit de importante şi se vor resimţi cu precădere începând cu 
începutul anului 2009. Studiul de faţă doreşte a surprinde modul în care a fost afectată 
cererea turistică pentru destinaţiile din regiunea Moldovei. Ipoteza principală care 
necesită o explorare atentă este că efectele teritoriale ale crizei sunt inegale în teritoriu, 



Mihai BULAI, Dan-Alexandru BUTUC 

 160 

iar localizarea geografică joacă un rol esenţial în acest sens. Vom considera drept relevant 
pentru studiul nostru calculul diferenţelor statistice care se resimt în anul 2009 faţă de 
anul 2008, fără a neglija contextul mai larg al evoluţiei acestor indicatori în ultima 
decadă.  

 
Evoluţia indicatorilor de cerere 
turistică (sosiri şi înnoptări turistice) 
la nivelul regiunii de studiu în 
perioada 2001-2009 

Pentru studiul de faţă, am luat în 
considerare indicatorii statistici asupra 
cererii turistice disponibili în bazele de 
date online Tempo ale INSSE la nivel de 
Unitate Administrativ-Teritorială de 
Bază (comuna sau oraşul) şi anume 
sosirile turistice şi înnoptările turistice.  

Din primele observaţii se constată 
o evoluţie divergentă a cererii şi ofertei 
în perioada 2008-2009. Astfel, ritmul 
ascendent de creştere a capacităţii nete 
de cazare în 2009 contrastează enorm cu 
declinul sosirilor turistice în aceeaşi 
perioadă (Fig. 1). Acest lucru se 
datorează unui lead time sau întârziere 
de durată medie (1-5 ani după Evans et 
Al, 2003) caracteristic proiectelor 
infrastructurale în turism. Cererea 
turistică în schimb are proprietatea de a 
reacţiona imediat la cele mai mici 
constrângeri sau restricţii legate de 
accesul la destinaţie, buget, siguranţă 
etc.  

Acest lucru se poate observa în 
Fig. 1, în care inundaţiile din vara anului 
2005 în sudul regiunii Moldovei au 
afectat ritmul susţinut de creştere a 
sosirilor turistice prefigurat în perioada 
anterioară. De asemenea, criza 
economică instalată în a doua parte a 
anului 2008 are consecinţe imediate 
chiar din acest an, prin stagnarea 
creşterii.  Acestea devin dramatice odată 
cu anul 2009. În schimb, creşterea 
amplitudinii ofertei turistice are efect de 
întârziere asupra cererii turistice. 
Creşterea deosebită a capacităţii de 

cazare în anii 2004-2005 generează 
creşteri ale sosirilor doi ani mai târziu, în 
perioada 2006-2007 (Fig. 1).  

Aceste consideraţii ne permit să 
formulăm principiile care stau la baza 
relaţiei între cererea şi oferta turistică. O 
creştere importantă a ofertei are un 
impact întârziat asupra cererii, iar o 
scădere sau o restricţie importantă în 
accesul la ofertă se resimt imediat în 
amplitudinea cererii.  

Sosirile turistice reprezintă (după 
INSSE) ”persoanele cazate în unităţile 
de cazare turistică care călătoresc in 
afara localităţilor în care îşi au 
domiciliul stabil, pentru o perioada mai 
mică de 12 luni şi stau cel puţin o noapte 
într-o unitate de cazare turistică în zone 
vizitate din ţară; motivul principal al 
călătoriilor este altul decât acela de a 
desfăşura o activitate remunerată în 
locurile vizitate”. După cum observăm, 
aceasta este mai degrabă o definiţie a 
turistului. Sosirile reprezintă de fapt 
numărul de înregistrări făcute la recepţia 
unei unităţi de cazare de către persoanele 
care solicită serviciul de cazare. 
Sistemele de gestiune existente nu pot 
cuantifica numărul de şederi ale unei 
aceleiaşi persoane într-o unitate de 
cazare, nici dacă solicitantul este sau nu 
domiciliat sau rezident în aceeaşi 
localitate şi nici dacă acesta este 
remunerat pentru vizita sa. Ceea ce este 
important este că de regulă persoana care 
se cazează se supune acestor principii.  
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Fig. 1: Evoluţia comparată a ofertei şi cererii de 
cazare în regiunea Moldovei   

 
Sosirile turistice arată volumul de 

persoane pe care o destinaţie îl poate 
atrage într-un an. Este un indicator 
extrem de important asupra fluxului de 
persoane şi asupra impactului pe care 
acestea le pot avea asupra destinaţiei (un 
număr important de sosiri într-o 
comunitate mică poate genera anumite 
probleme sociale sau de mediu sau din 
contră, pot influenţa puternic economia 
locală).  

Se poate observa în general, pentru 
perioada 2001-2009 o dinamică generală 
pozitivă, similară cu cea a ofertei 
turistice (unităţi noi sau locuri). În acest 
context, momentele 2005 sau 2008 apar 
ca stagnări a creşterii sosirilor turistice. 
Dacă pentru anul 2005 determinante au 
fost inundaţiile care au afectat mai ales 
jumătatea sudică a regiunii, în 2008, 
stagnarea are la bază două fenomene – o 
serie de inundaţii care au afectat mai ales 
nordul teritoriului (zona centrală a 
Bucovinei), dar şi zorii unei crize 
economice care s-a instalat chiar 
începând cu a doua jumătate a anului, cu 
efecte imediate asupra sosirilor turistice.  

Ceea ce apare proeminent este însă 
scăderea dramatică a numărului de sosiri 
în 2009. Scăderea înregistrată este de -
10% între 2008-2009 faţă de o medie 
anuală de +4,5% din 2001 până in 2008.  

Modelele empirice asupra cererii 
turistice sunt derivate în mare parte din 

teoria consumului (Varian, 1992 citat de 
Zhou et al. 2007) care prevede faptul că 
un consum optim depinde de veniturile 
consumatorului, preţul produsului 
consumat, preţul bunurilor adiacente 
(substitute şi complemente) şi alţi factori 
ai cererii. Pentru perioada 2008-2009 nu 
s-au înregistrat scăderi ale veniturilor 
sau creşteri ale produselor – în acest caz 
serviciile de cazare. Ba mai mult se 
constată o creştere deosebită a capacităţii 
de cazare în 2009 cât şi lipsa unor 
evenimente naturale coercitive sau 
îngrădiri în accesul la destinaţiile 
turistice. Aceste consideraţii ne  
determină să atribuim crizei economice 
un rol determinant în această evoluţie 
negativă a cererii turistice.  

Efectele crizei economice se 
resimt imediat de către consumator (la 
început prin efectul psihologic iar apoi 
prin constrângerile pecuniare).  
Perturbările în amplitudinea cererii au de 
obicei un efect de boomerang asupra 
ofertei, care se instalează cu întârziere 
(1-3 ani, în funcţie de tipul produsului 
turistic oferit). Dacă în 2009 se observă 
o creştere a ofertei de cazare, 
determinată de un ritm ascendent al 
industriei construcţiilor şi a sectorului 
imobiliar, scăderea sosirilor în 2009 va 
afecta probabil în câţiva ani şi oferta de 
cazare, dacă elementul restrictiv va 
persista mai mult de 2-3 ani.  

 

 
Fig. 2: Evoluţia înnoptărilor în regiunea Moldovei. 
Sursa datelor: INSSE 
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Indicatorul înnoptări turistice, 
strâns legat de cel al sosirilor, este mai 
puţin un indicator de presiune şi mai 
degrabă unul de impact economic asupra 
teritoriului. Fiecare zi petrecută în plus 
de către un turist într-un areal străin de 
cel de reşedinţă se traduce în general 
prin cheltuieli şi beneficii importante 
asupra arealului respectiv. 

Revin în atenţie aceleaşi momente 
de acumulare importantă de noi 
înnoptări turistice  - anii 2004 şi 2007. 
Anul 2009  reapare ca fiind anul de vârf 
al recesiunii economice, circa 200.000 
de înnoptări în minus faţă de 2008 
(Fig.2) la nivelul întregii regiuni. Ceea 
ce este mai important însă, este faptul că 
stagnarea sosirilor în 2005 se traduce 
printr-un adevărat declin al înnoptărilor. 
Cu alte cuvinte, turiştii care frecventau 
zona Moldovei, nu doar au venit în 
număr mai mic (faţă de tendinţele 
anunţate în 2004), ci petrec cu atât mai 
puţin timp în cadrul destinaţilor din 
regiunea Moldovei.  

În 2005, s-au înregistrat circa 
75.000 de înnoptări în minus faţă de 
2004. Dacă s-ar fi păstrat ritmul de 
creştere de +3,5% între 2003 şi 2004, 
putem calcula pierderea suferită datorită 
evenimentelor din 2005 la circa 130.000 
de înnoptări. Estimând la circa 50 de 
euro un nivel mediu de cheltuieli 
turistice zilnice (între cazare, masă, 
activităţi, produse specifice etc.), putem 
calcula pierderile regionale la nivelul 
veniturilor de circa 6,5 milioane de euro 

(în comparaţie cu 1 milion de euro - 
costurile lucrărilor de reconstrucţie a 
podului de la Mărăcineni-Buzău în mai-
septembrie 2005). În perioada de maxim 
a crizei – anul 2009, pierderile suferite 
sunt cu atât mai importante. Ritmul 
mediu anual de creştere a numărului de 
înnoptări între 2001 şi 2008 a fost de 
2,42% iar între 2008 şi 2009 acesta a 
fost de -11,93%. Dacă s-ar fi păstrat 
ritmul multianual anterior şi în 2009, s-
ar fi acumulat cu aproape 280 de mii de 
înnoptări în plus faţă de cele înregistrate 
în realitate, deci o pierdere de circa 14 
milioane de euro pe care au suferit-o 
destinaţiile turistice din Moldova.  

Scăderea duratei medii de şedere 
în Moldova până în 2005 (Fig.3) este 
legată de declinul formelor organizate de 
turism (sejurul în taberele de elevi, 
tichetele de tratament în staţiuni balneare 
etc.) şi propagarea unui turism itinerant, 
cu automobilul personal, adesea spontan, 
fără a rezerva serviciile la destinaţie. 
După evenimentele din 2005 există o 
tendinţă de stabilizare a duratei medii de 
şedere. 

 
Fig. 3: Evoluţia duratei medii de şedere. Date: INSSE 

 
Efectele crizei economice asupra cererii 
turistice la nivel local 

Pentru a înţelege variaţiile 
teritoriale induse de criza economică, 
este necesară schimbarea scării de 
analiză, către nivelul local.  

Efectele recesiunii se resimt în 
mod special în centrele economice şi 
demografice  importante ale regiunii 
(Fig.4). Se observă că oraşele mari 
(municipiile reşedinţă de judeţ) 

înregistrează cea mai mare scădere a 
sosirilor în perioada 2008 – 2009. Dintre 
acestea menţionăm Iaşi, Bacău, Galaţi 
sau Piatra-Neamţ, toate acestea fiind 
axate pe un turism de afaceri dominant 
care a reacţionat cel mai mult la 
schimbările din diferitele sectoare 
economice. Urmează oraşele medii 
(Bârlad, Roman, Fălticeni sau Paşcani) 
dar care, în procente, sunt într-o situaţie 
la fel de dramatică ca şi centrele mari. 
Sunt afectate de asemenea centrele 
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zonelor turistice propriu-zise (arealele cu 
un indice superior al funcţiei turistice), 
cum ar fi Vatra Dornei, Câmpulung, 

Gura Humorului, Durău, Bicaz, Târgu 
Ocna sau Lepşa.  
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Apare în schimb un fenomen 
interesant. Există o sumă de localităţi 
care înregistrează creşteri ale sosirilor 
turistice în 2009. Este vorba despre o 
multitudine de localităţi rurale, de 
dimensiuni mici, localizate fie în jurul 
marilor aglomeraţii urbane (Iaşi, Piatra-
Neamţ, Suceava) fie în apropierea 
centrelor turistice consacrate (în zona 
Dornelor, Humorului, Neamţului etc.) 
Acest lucru arată o redirecţionare a 
turiştilor către un turism rural, în 
structuri de primire mai mici, intime, 
care prezintă preţuri mai scăzute.  În 
principiu, declinul sosirilor din 
principalele oraşele şi staţiuni au dus la o 
creştere a sosirilor turistice în localităţile 
mai mici. Dintre staţiunile turistice, 
Slănic Moldova face o notă discordantă, 
înregistrând o creştere a numărului de 
sosiri turistice, acest lucru fiind 
influenţat direct de câştigarea unei 
clientele stabile dinspre Republica 
Moldova şi a unui segment legat de 
reuniunile unor partide politice. 

Astfel, se poate vorbi atât de un 
declin a numărului de sosiri, dar şi de o 
reorientare a turiştilor către unităţile de 
cazare mai ieftine, de regulă rurale sau 
periferice.  
Înnoptările turistice reprezintă un alt 
indicator important al cererii (Fig.5). 
Variaţia teritorială a acestuia ne indică 
schimbări importante în amplitudinea 
consumului turistic. Se observă şi aici că 
oraşele mari înregistrează cele mai mari 
pierderi în perioada 2008-2009. 

Criza economică a afectat în egală 
măsură oraşele medii şi mici, unele 

centre turistice dar şi o mare parte a 
localităţilor rurale. 

Observăm de asemenea faptul că o 
serie de staţiuni turistice înregistrează 
creşteri ale înnoptărilor turistice, pe 
fondul scăderii sosirilor turistice, în 
speţă Gura Humorului, Durău, Oglinzi 
sau Slănic Moldova. Acest fenomen este 
deosebit de interesant întrucât ne indică 
schimbări structurale majore în 
frecventarea teritoriului de către turişti. 
Cu alte cuvinte, aceste destinaţii prezintă 
anumite caracteristici (legate de preţ, 
accesibilitate sau ofertă) care determină 
un număr mai mic de turişti să le 
acceseze pe o perioadă mai mare de 
timp. Putem asista astfel la o regrupare a 
deplasărilor anuale a unor categorii de 
turişti însă de o durată mai însemnată, 
către staţiuni turistice vechi, cu o 
diversitate a ofertei de activităţi. Cu alte 
cuvinte, criza a dus într-o oarecare 
măsură la o revalorizare a unor staţiuni 
turistice. Spre deosebire de destinaţiile 
care au cunoscut o mare dezvoltare în 
anii 2001-2008 (localităţi rurale, cu 
obiective patrimoniale cultural-religioase 
sau cu bogate resurse naturale), staţiunile 
turistice sunt singurele care, prin dotările 
existente, au capacitatea de a oferi 
sejururi turistice de durată mai 
însemnată.  

De-altfel, o mare parte dintre 
localităţile turistice rurale câştigă noi 
sosiri turistice, dar nu şi destule 
înnoptări turistice. Acest lucru arată 
anumite limitări ale modelului turistic 
rural, bazat doar pe transferul unor 
activităţi recreative specific urbane 
(odihna, servirea mesei, grătarul, 
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consumul de băuturi, socializarea în 
interiorul grupului  etc.) într-un mediu 
rural, sănătos, verde, fără a avea sau 
căuta posibilitatea de a accesa efectiv 
oportunităţi de recreere specific locale. 

Zonele cele mai afectate din punct 
de vedere al numărului de înnoptări sunt 
cele din jumătatea de sud a regiunii 
Moldovei. Aici criza a afectat foarte 
mult aproape toate localităţile cu unităţi 
de cazare. Izolat însă s-au înregistrat şi 
creşteri ale numarului de înnoptări 
(Slănic Moldova sau Soveja). Partea de 
nord a Moldovei a fost de asemenea grav 
afectată de recesiune, în ceea ce priveşte 
numarul de înnoptări, dar aici există mai 
multe localităţi care au reuşit să înfrunte 
criza. De remarcat este aici Depresiunea 
Neamţului care înregistrează creşteri la 
toţi indicatorii de cerere turistică. În 
acest caz, explicaţiile pot fi găsite în 
diversitatea elementelor atractive zonale 
(rezervaţii naturale, patrimoniu cultural-
religios, staţiuni balneare, peisaje tipice 
dar şi refacerea, în 2008, a principalului 
obiectiv istoric emblematic – Cetatea 
Neamţului.  

Din raportarea numărului de 
înnoptări la numărul de sosiri turistice 
putem obţine un indicator derivat – cel al 
duratei medii de şedere în localităţile 
turistice.  

Dacă recesiunea economică a 
afectat foarte mult volumul (sosirile) şi 
consumul (înnoptările) turistic, se pare 
că amplitudinea călătoriilor – 
reprezentată de durata de şedere în 
localităţile turistice – a avut mai puţin de 
suferit.   

Evoluţia duratei medii de şedere 
(Fig. 6) indică  o evoluţie a relaţiei turist 
– destinaţie, adică relaţia între 
consumator şi produs. Se observă faptul 
că la nivel regional evoluţia acestui 
indicator este aproape imperceptibilă, 
adică de -0,03 zile/turist, ceea ce denotă 
mai degrabă o  
stagnare. La nivel local, însă, există 
importante reorganizări. Cert este că, pe 
lângă staţiunile turistice balneare sau 
montane care reuşesc (aşa cum am 
menţionat deja) prin dotările existente şi 
preţurile atractive să ţină turiştii un timp 
mai îndelungat pe timpul crizei, se 
profilează şi unele areale compacte cu 
aceleaşi simptome – Depresiunea 
Neamţului sau Valea Moldoviţei. 
Acestea sunt probabil destinaţiile care s-
au adaptat cel mai bine noilor realităţi 
economice printr-un preţ scăzut, flexibil, 
alături de o multitudine de oportunităţi 
locale.  
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Concluzii 
Criza economică este un fenomen 

greu de evaluat din toate punctele de 
vedere. Studiul de faţă este limitat prin 
faptul că nu reuşeşte să integreze 
impactul crizei asupra tuturor ramurilor 
economice la nivel local, pentru a vedea 
în ce măsură declinul turismului într-o 
anumită zonă este legat de factori 
economici sau mai degrabă de factori 
geografici (legaţi de loc, situare, context, 
accesibilitate etc.) 

Cert este că acest fenomen a avut 
un impact deosebit de negativ asupra 
regiunii de studiu, mai ales asupra 
nivelului beneficiilor acesteia din turism.  

În afară de declinul cererii turistice 
în regiunea de studiu, criza economică a 
generat de asemenea schimbări spaţiale 
dar şi structurale a comportamentelor 
turiştilor.  

Schimbările spaţiale sunt legate 
mai ales de o valorizare mai importantă 
a spaţiilor rurale din vecinătatea 
centrelor turistice zonale, prin creşterea 
moderată a fluxurilor de turişti, fără a 
aduce însă beneficii suplimentare 
considerabile.  

Transformările structurale sunt 
însă legate mai ales de modificări în 
modul de frecventare a zonelor turistice, 

în durata şi ocurenţa călătoriilor realizate 
de turişti pe perioada unui an. Astfel, 
creşterea duratei de şedere poate indica 
însă atât o mai mare atractivitate şi 
diversitate a activităţilor cât şi o 
restructurare a călătoriilor efectuate de 
turişti în timpul anului, pentru a reduce 
cheltuielile legate de deplasare. Criza 
economică a generat asemenea 
reorientări datorită bugetului din ce în ce 
mai mic acordat călătoriilor, atât în 
valori absolute cât şi în ponderea 
acestora în totalul cheltuielilor personale 
anuale.  
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3.5. BETS ON TOURISM – MAJOR RISKS ASSUMED 
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Abstract 
The present study intends to analyze in a critical manner the positive and negative aspects that tourism 

involves in it’s growth and development. 
Therefore, it is highlighted the manner in which the tourism must be seen mainly through the negative effects 

that it involves.  
Moreover, it is mentioned the fact that a detailed analysis regarding a possible contribution of the tourism in 

the complex process of durable development is needed.  
 
Keywords: tourism, positive factors, negative effects, pollution etc. 
 
 

Introducere  
Într-o proporţie covârşitoare studiile, cărţile publicate şi în general analizele ce s-au 

realizat până în prezent pentru domeniul turismului au privit aproape în exclusivitate – doar cu 
mici şi firave excepţii – latura pozitivă a acestuia. 

Astfel, autori şi analişti de o mai mare sau mai mică anvergură şi recunoaştere ştiinţifică 
se întrec parcă între ei pentru a pune în evidenţă efectele pozitive pe care turismul le antrenează 
în lanţ, inclusiv pe cel de multiplicator. 

Însă, înţelegerea noastră are în vedere faptul că ,,epoca de pionerat” a oricărei activităţi 
umane durează o anumită perioadă de timp, iar cea aferentă turismului a fost demult depăşită 
motiv pentru care analizele realizate numai din punctul de vedere al efectelor pozitive pe care 
turismul le antrenează şi trecerea sub o condamnabilă tăcere a celor negative, apreciem că 
reprezintă o acţiune greşită. 

Din această cauză, în acest studiu, vom încerca să păstrăm o anumită nuanţare a efectelor 
pozitive şi negative pe care turismul le comportă şi de a propune tuturor acelora care doresc să 
investească în domeniul turismului să manifeste multă prudenţă.  

 
 
 
Turismul privit prin prisma 

efectelor lui pozitive 
Turismul în calitatea lui de activitate 

umană a apărut pe o anumită treaptă de 
dezvoltare a societăţii, având la bază 
anumite motivaţii de ordin personal, familial 
şi social şi el venea să satisfacă nevoia de 

deplasare, mişcare, cunoaştere, acumulare 
de cunoştinţe noi, sănătate etc. 

Într-adevăr turismul este o activitate 
umană, deoarece numai omul poate fi 
subiect al turismului, el s-a practicat şi se 
practică cu o anumită intensitate în funcţie 
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de o serie de condiţii istorice, economice, 
organizatorice, politice, etc. 

Faptul că turismul este privit ca fiind 
o ,,industrie” cu, sau fără furnale, este deja o 
exagerare, deoarece după definiţie, trăsături, 
caracteristici, etc., reprezintă cu totul 
altceva. Nici ideea cu teoria ,,gulerelor albe” 
care ar fi specifică şi turismului, reprezintă 
tot o forţare a lucrurilor normale deoarece 
personalul care lucrează în această ramură 
este supus nu de puţine ori la numeroase 
privaţiuni, respectiv în cadrul  unor ocupaţii 
care sunt destul de înjositoare, datorită 
profilului lor. 

Dar, cu toate aceste probleme este 
perfect adevarat că turismul are asupra 
omului şi a vieţii sociale în general, 
numeroase efecte pozitive, care în cele mai 
numeroase cazuri sunt uşor percepute şi 
vizibile chiar cu ochiul liber. 

Este deasemenea adevărat faptul prin 
care aşa cum a fost receptat, conceput, 
practicat şi definit, turismul se înscrie în 
categoria activităţilor umane cu o forţă de 
atracţie deosebit de puternică. 

Astfel, visul din totdeauna al omului 
a fost acela de a urca tot mai sus, de a vedea 
şi de a cunoaşte ce este şi ce se întâmplă 
dincolo de orizontul vizibilităţii sale. 
Această firească curiozitate, care nu avea şi 
nu are la bază, numai elemente de asigurare 
a siguranţei fizice a fost şi este una normală, 
specifică fiinţei umane. 

Este în acelaşi timp o stare de 
normalitate, atracţia pe care turismul o 
exercită asupra omului, deoarece cele mai 
visate, plăcute, petrecute şi rememorate 
clipe, omul le trăieşte prin turism. 

Aici el se eliberează, măcar parţial 
de grijile zilnice ale vieţii, de apăsătoarele 
probleme cotidiene, de animozităţile de la 
locul de muncă, de acasă, etc. Tocmai de 
aceea, turismul are efecte deosebite în plan 
emoţional, fizic şi comportamental. 

În plus sunt de reţinut efectele în 
plan moral, familial, intelectual, economic, 

demografic, al sănătăţii şi al prestigiului, 
naţional etc. 

Din punct de vedere moral, chiar în 
mod simplist dacă am privi problema, totuşi 
înţelegem că prin turism omul prinde curaj 
de viaţă, de asumare a unor prietenii şi a 
unor ţeluri de viitor. În acest sens 
organismul şi mintea omului se leagă de 
anumite obiective şi lucrează din timp 
pentru finalizarea acestora. Oricum am privi 
problema, prin practicarea turismului, 
oamenii îşi îmbunătăţesc parametrii de ordin 
moral. 

Din punct de vedere familial, 
problema trebuie privită în toată 
complexitatea ei şi anume nu numai prin 
noile familii care se constituie în urma 
excursiilor, dar şi prin consolidarea celor 
existente. 

Participarea la o acţiune turistică 
contribuie la o îmbunătăţire substanţială a 
fondului de cunoştinţe din cele mai diverse 
domenii ale activităţii umane. Astfel, orice 
persoană care participă la o acţiune turistică, 
revine acasă cu un fond de cunoştinţe mult 
îmbunătăţit faţă de momentul plecării. 

Atunci când avem în vedere efectul 
economic al turismului putem avea în 
vedere o paletă largă de probleme, dar noi 
ne gândim aici la cel resimţit de amfitrionii 
din turism şi din servicii, aceia care oferă 
servicii turiştilor, respectiv de cazare, masa, 
transport, agreement, tratament balnear, 
precum şi servicii suplimentare sau 
ocazionale şi de ce nu a statului prin taxele 
şi impozitele pe care le încasează. 

Aşa cum se cunoaşte, factorii de 
producţie din ramura turismului sunt: 
factorii naturali (peisaje, ape minerale şi 
termale, nămoluri, emanaţii de bioxid de 
carbon, etc.), munca oamenilor şi capitalul 
sub toate formele şi structurile sale. 

Majoritatea factorilor naturali 
utilizaţi în economia turismului, nu ar putea 
avea o utilizare mai bună şi mai eficientă 
decât cea oferită de această activitate. De 
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pildă ce altă utilizare mai eficientă ar putea 
avea Cheile Bicazului, liziera litoralului 
marin al Mării Negre, Peştera Urşilor, etc 
decât cea din domeniul turismului. În toate 
cazurile turiştii plătesc sume importante de 
bani nu pentru a cumpăra spaţiile pe care le 
vizitează ci pentru a le contempla 1. Sigur 
că despre raportul economie - turim se 
poate vorbi mult, însă ceea ce propunem 
noi este cumpătarea şi nu exaltarea. 

Am reţinut şi factorul demografic, 
nu numai în calitatea lui de influenţă asupra 
volumului mişcării turistice, cât mai ales 
prin rolul pe care turismul îl are în amplu 
proces de creştere a numărului populaţiei. 

Este deasemenea bine cunoscut 
faptul că, în general turismul care se practică 
între graniţele unei ţări, poartă în sine 
pecetea naţională a statutului respectiv. Nu 
de mică importanţă este însă şi aspectul 
legat de faptul că pe de o parte prin punerea 
în valoare a obiectivelor turistice, iar pe de 
alta a creşterii mişcării turistice interne, se 
contribuie la creşterea sentimentului de 
apartenenţă la un anumit popor şi ţară. 

Legat de acest aspect, este şi cel 
asupra contribuţiei pe care turismul şi-o 
aduce la creşterea prestigiului ţării şi în 
egala măsură şi a populaţiei autohtone în 
ochii străinilor. 

Am lăsat intenţionat la urmă 
contribuţia pe care turismul şi-o aduce la 
menţinerea şi refacerea stării de sănătate 
                                                            
1 De pildă atunci când România exportă pentru 
suma de 7000 de euro un automobil marca 
Logan, odată cu produsul în sine pleacă şi o 
parte de venit naţional, dar dacă aceiaşi sumă o 
încasăm de la un grup de 30 de turişti care petrec 
un sejur de 7 zile la Lacul Roşu, această sumă se 
regăseşte în costul de închiriere a camerelor din 
hoteluri, a agrementului cu barca pe lac etc. 
Astfel la terminarea sejurului şi la plecarea 
turiştilor aceştia nu iau nici camerele de hotel, 
nici peisajele pe care le-au contemplat etc. 

a celor care practică această activitate. 
Concret, aproape că nu există formă de 
turism practicată, care să nu-şi aducă efecte 
pozitive asupra sănătăţii oamenilor, deşi 
unele dintre ele, sunt cu o contribuţie 
deosebită, cum ar fi de pildă tratamentul 
balnear, drumeţia, etc. 

De mai bine de patru secole şi încă 
persistent şi astăzi, există un mit al 
turismului balnear impus de tradiţia şi istoria 
balneologiei. Acest mit, are la bază 
abundenţa factorilor naturali de cură, de 
uşurinţa tratamentelor fără spitalizare, fără 
regimul închis al spitalelor şi fără efecte 
negative, comparativ cu cele realizate cu 
ajutorul medicamentelor obţinute prin 
sinteză. 

Nu de mică importanţă în crearea şi 
menţinerea acestui mit, îl reprezintă calitatea 
şi diversitatea programelor de tratament care 
impune: destindere, mişcare, apropiere de 
factorii naturali, etc. ca şi de efectele induse 
de sporirea agresivităţilor asupra 
organismului uman prin stress, diminuarea 
vitalităţii, crestarea exagerată a zgomotelor, 
etc. Sunt astăzi voci care vorbesc despre cca 
1001 boli tratate prin turism, cele mai multe 
prin forma sa de turism balnear. 

Aşa cum se cunoaşte sănătatea este 
un bun de nepreţuit, motiv pentru care 
merită îngrijită şi apărată, iar prevenirea 
bolilor reprezintă cel mai bun şi mai ieftin 
medicament. Fără imunitate şi vitalitate 
(fizică, emoţională, mentală) organismul 
uman nu poate rezista şi face faţă stresului, 
bolilor şi presiunilor de tot felul, depresiilor, 
grijilor şi proastei dispozitii, etc. 

În staţiunile noastre balneare, prin 
utilizarea factorilor naturali, pot fi tratate 
cele mai diverse afecţiuni: ginecologice, ale 
glandelor anexe, digestive, urologice, 
cardio-vasculare, reumatismale, etc. De 
pildă, boala secolului care este stressul (de 
natură financiară, familială, socială, etc.) 
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poate fi tratat cu cele mai bune rezultate prin 
turism. 

Cu toate aceste evidente şi acceptate 
dovezi, privind efectele turismului asupra 
stării de sănătate al oamenilor, totuşi el nu 
trebuie şi nu poate fi privit ca un panaceu 
universal. 

Cauzele ce au condus la o astfel de 
situatie 

Analiza turismului numai prin 
prisma efectelor sale pozitive are la bază o 
serie de cauze, unele de ordin obiectiv, altele 
desigur subiectiv. 

Astfel, visul de călătorie al omului îl 
însoţeşte pe acesta din momentul naşterii 
sale şi până la finele existenţei sale 
biologice, manifestându-se în acest arc de 
timp cu intensităţi diferite în funcţie de 
vârsta, de nivelul cultural, de veniturile 
existente, bugetul de timp liber, starea de 
sănătate. 

Aşa cum s-a menţionat deja mai 
sus, cele mai frumoase, entuziaste şi de 
neuitat clipe, oamenii le au din timpul 
excursiilor. 

Unii dintre turişti sub imperiul 
acestor impresii pozitive, au lăsat pagini 
memorabile în articole, studii, cărţi. Putem 
afirma chiar că aproape tot ce s-a scris şi 
vorbit despre turism a fost pozitiv, inclusiv 
filmele, programele T.V. sau cele de la 
radio. 

Dacă am privi problema din punctul 
de vedere al amfitrionilor în turism, care au 
comandat sau finanţat editarea de ghiduri, 
pliante şi fluturaşi, înţelegem interesul 
economic ce îi animă pe aceştia, trecând în 
mod deliberat la supralicitarea unor efecte. 

Efectele negative pe care le 
comportă turismul 

Efectele negative ale turismului sunt 
numeroase şi foarte complexe, deoarece 
activitatea se desfăşoară în câmpul unor 
riscuri majore. 

Întradevăr în turism mai mult poate 
decât în oricare altă activitate umană în 

funcţie de anumite condiţii se poate trece 
foarte uşor de la succes la insucces şi invers. 

O încercare de structurare a naturii 
efectelor negative pe care turismul le 
antrenează în lanţ, ne conduce la 
identificarea unor efecte în plan material, în 
plan moral şi în cel al mediului ambiant. 

Referindu-ne la efectele negative ale 
turismului în plan material, acestea sunt 
vizibile şi ating anumite amplitudini în 
funcţie de unele situaţii şi evenimente. 

Aşa cum se cunoaşte în afara tuturor 
componentelor sale, turismul este în primul 
rând o activitate economică, în care se 
investesc sume mari de bani, se consumă 
bunuri materiale în cantităţi impresionante 
şi se atrage o numeroasă forţă de muncă, 
pretabilă în special pentru partea feminină. 

Riscurile pe care le incumbă 
investiţiile în domeniul turismului se 
adresează atât marilor cât şi micilor 
investitori, fiecare dintre aceste două 
categorii în cunoştinţă sau necunoştinţă de 
cauză îşi expun nu numai averile 
personale, dar însăşi viaţa şi viitorul 
familiilor lor. 

Acest aspect al problemei reiese cu 
pregnanţă în evidenţă, atunci când analizăm 
efectele pe care le are asupra turismului 
crizele economice, sociale, militare, cele 
create de cataclisme naturale sau 
intemperii masive, de acţiuni teroriste etc. 
Toate acestea la un loc, sau fiecare în parte, 
poate să conducă într-un timp foarte scurt de 
la extaz la agonie. 

Nu de mică importanţă, - prin 
efectele negative pe care le produce -  este şi 
caracterul sezonier al activităţii turistice, 
strans legat de ciclicitatea anotimpurilor, a 
concediilor etc. 

În cele mai numeroase situaţii, 
sezoanele variază de la 2 la 4 luni pe an, 
aspect deosebit de negativ pentru economia 
turismului. 

În acelaşi timp, reţinem prin efectele 
sale negative, numărul mare al 



Bets on tourism – major risks assumed 

 

 

173

reglementărilor legislative cu rol restrictiv, 
care în final afectează în mod prioritar 
firmele corecte şi nu pe cele care eludează 
legea. 

Riscuri majore, cu deosebite efecte 
negative, prezintă turismul şi pentru forţa 
de muncă angajată, deoarece cele mai mici 
salarii în această ramură economică se 
acordă, iar caracterul sezonier al activităţii, 
impune multe luni de şomaj anual. 

Efectele negative ale turismului sunt 
deosebit de persistente şi în plan spiritual-
moral. 

În decursul mileniilor la nivelul 
comunităţilor umane s-au cristalizat anumite 
norme de conveţuire socială, de 
comportare a oamenilor în cadrul 
societăţilor din care făceau parte. Pe baza 
acestor norme, oamenii au trebuit şi trebuie 
să se comporte în conformitate cu principiile 
morale de cinste, bună purtare, respectarea 
legilor şi a autorităţilor etc. Prin contactul 
direct cu turiştii se asistă la o profundă 
modificare a acestor norme, datini şi 
obiceiuri. 

Poluarea se manifestă pe multiple 
planuri, cum ar fi: portul popular local, 
obiceiuri, tradiţii, ocupaţii, vestimentaţie, 
stilul construcţiilor, natura dotărilor 
interioare ale acestora etc. 

Turismul propagă şi antrenează în 
lanţ elemente de vulgaritate, desfrâu, etc. 
Este demonstrat faptul prin care pe timpul 
excursiilor o mare parte dintre turişti îşi 
permit multe libertăţi pe care în comunităţile 
din care fac parte nu le-ar realiza. 

Prin unele produse - în special cele 
de artizanat – turiştii influenţează în sens 
negativ tradiţiile locale în domeniu, acţiune 
care are rol poluativ. În foarte multe cazuri, 
cei care determină o anumită latură a 
poluării sunt turiştii – prin cererile lor – iar 
cei care o amplifică sunt producătorii 
acestor bunuri, care din dorinţa de a 

acumula cât mai mulţi bani, se lasă în jocul 
cererii turiştilor şi modifică tradiţiile locale. 

În planul mediului ambiant, efectele 
pe care turismul le provoacă sunt dintre cele 
mai diverse. 

Este cunoscut faptul prin care, în 
decursul secolelor omul în procesul de 
extindere a posibilităţilor materiale şi de 
prelungire a vieţii sale pământeşti a agresat 
în mod continuu spaţiul său de habitat. În 
paralel a căutat să identifice forme şi 
modalităţi prin care să păstreze un anumit 
echilibru cu mediul ambiant. Însă pe măsură 
ce societăţile locale şi-au deschis tot mai 
mult porţile şi au intrat tot mai intens în 
contact cu cele exterioare lor şi procesul de 
poluare s-a intensificat. S-a ajuns astfel în 
contemporaneitate în care prin turism, mase 
mari de oameni se deplasează dintr-o 
localitate în alta, dintr-o regiune, ţară, 
continent în altele şi odată cu ele şi tot 
convoiul de obiceiuri şi practici. În plus pe 
timpul excursiilor mare parte din turişti 
manifestă dezinteres pentru problemele din 
mediu, motiv pentru care spaţiile turistice 
sunt dintre cele mai poluate. 

Poate mai mult chiar decât în 
celelalte forme de utlizare economică a 
pământului, poluarea celui destinat 
activităţilor turistice, conduce în mod rapid 
şi direct la distrugerea însuşi a acestuia. 

Formele sub care prin turism se 
contribuie la poluarea mediului sunt dintre 
cele mai diverse si complexe. 

Fără a avea pretenţia de a realiza o 
analiză analitică, totuşi cateva elemente 
apreciem ca fiind absolut necesare pentru a 
fi reţinute, şi anume: 

 Poluarea în turism, vine atât de la 
dezvoltatori şi amfitrioni 
localnici, cât şi de la turişti. 

 Aşa cum se cunoaşte, orice acţiune de 
dezvoltare a infrastructurii, a unor 
obiective productive etc. acestea se 
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realizează prin distrugerea unor 
elemente ale mediului ambiant. De 
pildă amenajarea unei poteci 
turistice, a unui drum, şosea 
modernizată sau autostradă, înseamnă 
distrugerea unor importante elemente 
de mediu din locurile şi arealele pe 
care aceste elemente de infrastructură 
le traversează. Nu avem aici în vedere 
numai cele legate de schimbarea 
fizionomiei locurilor, dar în principal 
de flora şi fauna, care este profund 
afectată. 

 Orice destinaţie turistică ce apare pe o 
hartă (staţiune, vilă, hotel, cabană, 
strand, etc.) reprezintă tot atâtea 
elemente de poluare, atât în formă 
directă ( prin tăierea unor arbori, 
deteriorarea spaţiilor verzi, etc.) cât şi 
indirectă prin intermediul turiştilor. 

 Atunci când avem în prim plan 
contribuţia amfitrionilor în amplu 
proces de poluare a mediului, avem în 
vedere atât acţiunea directă cât şi cea 
indirectă. Dacă e să ne referim doar la 
acţiunea indirectă, sigur trebuie să 
avem în vedere mai multe planuri şi 
anume prin producerea şi valorificarea 
sub presiunea cererii a unor ,,kitciuri” 
ceea ce denaturează autenticul local 
(inclusiv în stilul contrucţiilor şi al 
dotărilor) şi mergând până la 
deversările necontrolate a unor 
elemente poluative, care toate adunate 
ne dau imaginea reală a agresiunii 
majore ce se exercită asupra mediului 
ambiant. 

 Nu în ultimul rând, turiştii se înscriu în 
rândul factorilor cu rol poluativ, lucru 
care este vizibil pentru toţi aceea care 
analizează fenomenul. Dacă ar fi să 
reţinem ca exemplu negativ doar 
resturile care rămân după turişti pe 
spaţiul verde după week-end-uri, 
întelegem bine dimensiunile 
fenomenului. 

Deşi în multe cazuri poluarea mediului 
vine de la turişti, ea este multiplicată de 
ofertanţii de servicii în domeniu. 

 
Concluzii 

Din analiza tuturor elementelor 
componente şi a celor care însoţesc turismul 
în creşterea şi dezvoltarea sa, rezultă cu 
claritate că acesta are efecte pozitive asupra 
economiilor şi a oamenilor. 

Dar în acelaşi timp, turismul are şi 
efecte negative – unele dintre ele de ordin 
major – asupra economiilor şi a oamenilor. 

De oameni – respectiv de acţiunile 
lor – depinde diminuarea, poate chiar până 
la anulare a efectelor negative, care sunt în 
parte un efect  al activităţii acestora. 

Însă când se pune problema de a 
investi în această ramură a economiei 
naţionale, lucrurile trebuiesc analizate sub 
multiplele lor aspecte. 

În acelaşi timp decidenţii de la nivel 
departamental şi guvernamental, trebuie să 
aibă în vedere atunci când fundamentează 
strategiile de dezvoltare în primul rând 
efectele negative, deoarece cunoscându-le şi 
evident luându-le în considerare se 
diminuează parte din influenţa acestora. 

În orice caz, este hazardant să pui 
pariu pe turism şi să speri la o eficienţă 
economică sporită ca o urmare firească a 
investiţiilor ce pot fi direcţionate în 
domeniu. 

Prin luarea în considerare, atât a 
efectelor pozitive cât şi a celor negative pe 
care turismul le antrenează în lanţ în 
creşterea şi dezvoltarea sa, noi propunem 
prudenţă şi analiză extrem de serioasă în 
toate cazurile în care se pune problema unor 
investiţii în domeniu. Revenind asupra unei 
aprecieri a noastre de mai sus, în turism mult 
mai mult decât în alte domenii de activitate, 
poţi foarte repede trece de la extaz la agonie, 
astfel spus de la succes financiar la faliment. 
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