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CUVÂNT ÎNAINTE  
 
 

Supunem atenţiei publicului larg o suită de studii care au fost prezentate în 
plenul sesiunii ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Turismul rural 
românesc. Actualitate şi perspectivă” din  18-19 iunie 2004 de la Suceava. 

Acest volum este structurat pe două problematici importante şi anume: 
„Metode şi tehnici de analiză şi cercetare” şi „Condiţii şi norme de dezvoltare”. 

Înainte de a intra în problematica propriu-zisă a conţinutului celor două 
capitole ale volumului, este important să readucem în atenţie câteva elemente 
definitorii ale amplului proces de cunoaştere şi analiză a fenomenului turistic. 

In prezent, în literatura de specialitate din ţara noastră şi de peste hotare, 
inclusiv în cadrul unor organisme internaţionale, se poartă ample şi fertile discuţii 
asupra terminologiei şi  noţiunilor cu care operează turismul. 

Deşi începutul practicii turismului se pierde în negura timpului – mergând 
până în antichitate- totuşi, la nivelul anului 2005, nu sunt unanime punctele de 
vedere asupra definirii noţiunii de „turist” şi „turism”, existând multe 
incertitudini şi puncte de vedere divergente, inclusiv asupra unor aspecte, trăsături 
şi forme de manifestare ale turismului. 

Terminologia utilizată în domeniu este în genere împrumutată din câmpul 
altor discipline.  Astfel, în încercarea de a pătrunde cât mai adânc şi de a realiza 
analize cât mai adecvate complexităţii fenomenului turistic, din categoria 
disciplinelor generale s-au desprins cele de ramură, cum ar fi: statistica 
turismului, economia turismului, marketingul turistic, managementul turistic, 
contabilitatea unităţilor de turism, drept sau legislaţie în turism, finanţele în 
turism, geografia turismului etc. 

Preocuparea de a propune unele metode de analiză şi cercetare a 
fenomenului turistic este în orice moment binevenită deoarece acestea au darul de 
a umple un gol care se face resimţit de mult timp. În condiţiile economiei de piaţă, 
a concurenţei acerbe de pe piaţa internă şi mai ales de pe cea externă, succesele în 
turism, deci cele de exploatare economică a resurselor specifice, nu mai pot fi 
obţinute printr-o conducere aşa-zis „empirică” sau bazată pe bruma de experienţă 
practică acumulată. În etapa actuală, dar mai ales în cea imediat următoare, fără 
a apela la metode de analiză şi cercetare nu se pot concepe rezultate pozitive. 
Indiferent dacă aceste metode de analiză şi de cercetare ne sunt puse la dispoziţie 
de statistica de ramură, de ştiinţa managementului sau a marketingului, a 
finanţelor în turism sau a contabilităţii, de geografia turismului şi, de ce nu, de 
matematica aplicată  în economie, iar mai nou de sistemele fuzzy în economie etc.,  
ele sunt extrem de binevenite. 

Toţi cei care cu pasiune, dăruire, dar şi cu răspundere şi-au adunat 
gândurile şi şi-au concentrat atenţia şi cunoştinţele propunând metodele de 
analiză şi de cercetare incluse în Capitolul I, sunt demni de aprecierea şi de 
respectul nostru. Noi reţinem, doar ca exemplu în acest cadru, studiile legate de 
metodele de analiză a eficienţei economice, cele ale eficeinţei actului managerial, 



 

modul de formare a preţurilor şi tarifelor, analiza pe baza metodei SWOT, rolul 
sistemelor informatice, cel al anchetelor selective şi multe altele . 

Ca o completare fericită a problematicii din Capitolul I se înscriu studiile 
din cel de-al doilea capitol, concentrat sub genericul „Condiţii şi norme de 
dezvoltare”. 

Din practica de până acum a turismului rural românesc se cunoaşte că 
reglementările în domeniu sunt numeroase, uneori schimbate cu o viteză 
ameţitoare, iar prezenţa normelor de aplicare, face şi mai greoaie şi efectiv 
dificilă implementarea lor. În paralel, cunoştinţele de specialitate ale 
proprietarilor de pensiuni turistice şi agroturistice sunt destul de reduse, ceea ce 
face mai dificilă aplicarea condiţiilor şi normelor de dezvoltare. 

Această stare de lucruri are o motivaţie obiectivă deoarece numeroşi  
muncitori sau funcţionari şi chiar cadre tehnice şi din învăţământ, agricultori, 
lucrători forestieri, crescători de animale,etc., prin procesul de restructurare a 
economiei româneşti, de trecere de la doctrina de comandă la cea de piaţă, au 
rămas fără suficiente surse de existenţă, motiv pentru care şi-au riscat micile 
resurse financiare şi materiale de care dispuneau ei şi familiile lor, devenind peste 
noapte manageri de pensiuni turistice şi agroturistice.  

Majoritatea managerilor din turismul rural românesc nu au la dispoziţie 
fonduri suficiente pentru a apela la serviciile specialiştilor în domeniu care, la 
rândul lor, ca urmare a noutăţii domeniului, precum şi a legislaţiei şi a normelor 
specifice care urmează ca începând cu 2007 ( odată cu intrarea de facto în UE) să 
se modifice substanţial, nu pot oferi întotdeauna cele mai bune soluţii. Dacă la 
acestea adăugăm taxele foarte mari pe care o pensiune turistică trebuie să le 
plătească pentru documentele de acreditare şi de funcţionare, înţelegem mult mai 
bine de ce este nevoie ca aceşti oameni curajoşi şi patrioţi în acelaşi timp 
(deoarece activează într-un domeniu în care vor să prezinte străinilor adevărata 
faţă a României şi a poporului ei) să depună eforturi aproape supraomeneşti 
pentru a reduce la maxim riscul investiţiilor pe care le-au făcut şi pe care le vor 
face. 

Desigur că, multe din condiţiile şi normele de dezvoltare a pensiunilor din 
turismul rural ar trebuie să fie editate în tiraj de masă şi oferite în mod gratuit de 
către Autoritatea Naţională de Turism tuturor celor care doresc să pună bazele 
unor pensiuni turistice, deoarece ei sunt cei care plătesc sau care vor plăti taxe şi 
impozite la stat. 

Când analizăm datele referitoare la circulaţia turistică şi la încasările din 
activitate, oferite de diferite organisme internaţionale, rămânem contrariaţi şi 
puternic impresionaţi de rezultatele de excepţie pe care Ungaria le obţine an de 
an. Dar aceste rezultate au la bază o strategie clar formulată şi meticulos aplicată. 
De pildă, numai în domeniul publicaţiilor de specialitate, autoritatea naţională a 
acestei ţări editează în tiraj de masă şi distribuie gratuit un număr de 7 publicaţii 
în 4-5 limbi. În România, Autoritatea Naţională de Turism câte publicaţii are? Ce 
tiraj ? şi Cui se adresează? 



 

Mulţi critici pot spune că sunt atâtea posibilităţi de finanţare 
nerambursabilă cu fonduri provenite de la UE, Banca Mondială etc. care ar putea 
umple aceste goluri dar de aceste fonduri au beneficiat extrem de puţini oameni ai 
satelor deoarece nu pot trece de handicapul major al realizării proiectelor. Cine 
doreşte să se convingă de acest adevăr, să consulte lista cu proiectele specifice 
activităţii de turism rural care sunt aprobate şi va constata unde se duc aceste 
fonduri: la Bucureşti, Braşov, Bacău, Timişoara etc sau la Botiza, Dorna Arini, 
Panaci, Vizantea, Starchiojd, Gârda de Jos etc. 

 Revenind la conţinutul cap. 2 prezentăm,doar cu titlu de exemplu, studiile 
legate de strategiile privind echiparea teritoriului, eficienţa politicii de selectare, 
pregătire şi de utilizare a resurselor umane, condiţiile igienico-sanitare necesare 
pentru servicii turistice de calitate, modalităţile de petrecere a timpului liber în 
turism, repere legislative şi multe alte aspecte cu care se confruntă astăză mediul 
rural românesc. 

În final, apelăm la toţi cei cu preocupări ştiinţifice în domeniul turismului 
rural,ca şi la practicienii cu rezultate deosebite pentru a participa la cea de-a 
VIII-a ediţie a manifestărilor ştiinţifice de la Suceava din luna mai 2006 cu tema 
„Turismul rural românesc. Actualitate şi perspectivă”. Tuturor le aducem calde şi 
sincere mulţumiri. 

 
Cercet. şt. pr. I dr. Ion Talabă 
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CAPITOLUL  I 

METODE ŞI TEHNICI DE ANALIZĂ ŞI CERCETARE   
 
 

1.1. ANALIZĂ COMPARATIVĂ A FENOMENULUI TURISTIC  
ÎN JUDEŢUL SUCEAVA 

 
    Aurel BURCIU 

Cristian Valentin HAPENCIUC  
 

Introducere  
Una din sursele informaţionale necesare procesului decizional o constituie 

studiile de piaţă efectuate, nu doar la nivelul economiei naţionale, ci şi pe plan 
local, care pot ajuta la determinarea corectă a direcţiei investiţiilor şi a rentabilităţii 
acestora (în unele cazuri aceste studii reprezintă singura modalitate de obţinere a 
informaţiilor necesare cercetării pieţei). Lucrarea de faţă structurează o serie de 
informaţii calitative şi cantitative obţinute în urma unor cercetări pe bază de 
anchetă prin sondaj, realizate asupra fenomenului turistic în judeţul Suceava pe 
parcursul anilor 2001, 2003 şi 2004. 

Valoarea şi volumul potenţialului turistic cât şi capacitatea de care dispune 
judeţul Suceava pentru încadrarea lui în circuitul naţional şi internaţional depind de 
o serie de factori favorizanţi precum: pitorescul şi bogăţiile reliefului, tradiţiile, 
folclorul, o reţea de aşezări bine reprezentată, infrastructura turistică şi nu în 
ultimul rând recunoscuta ospitalitate bucovineană. 

Poziţionarea în teritoriu a judeţului Suceava reprezintă un element pozitiv 
care ar putea fi mai eficient valorificat având în vedere prezenţa masivelor 
muntoase Rarău, Călimani, Giumalău şi a Obcinilor Bucovinei, ce formează cadrul 
natural ce adăposteşte cea mai mare parte a mănăstirilor pictate în frescă intrate în 
patrimoniul UNESCO.  

Deoarece starea tehnică a reţelei rutiere este departe de a fi corespunzătoare, 
cea de canalizare deficitară, iar alimentarea cu apă în reţeaua publică este foarte 
limitată şi mai există zone fără acces la gaze naturale şi energie electrică, s-au ivit 
oportunităţi în aplicarea unor programe comunitare ale Uniunii Europene pentru 
sprijinirea dezvoltării infrastructurii în mediul rural (SAPARD, PHARE) şi în 
valorificarea resurselor de materiale de construcţii necesare reabilitării reţelei 
rutiere. 

Unul din factorii favorizanţi ai potenţialului turistic îl reprezintă cel al 
existenţei umane care prezintă un nivel relativ ridicat al gradului de calificare în 
anumite domenii de activitate, realizările oamenilor acestor locuri pe fondul 
ospitalităţii proverbiale.  

Toate acestea încearcă să stopeze depopularea, adică sporul natural negativ 
şi migrarea tinerilor spre centre urbane şi în străinătate şi să modifice mentalitatea 
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populaţiei faţă de schimbare în general şi reconversie profesională. De asemenea, 
se constată că fenomenul de îmbătrânire a populaţiei este în creştere, natalitatea 
scade, rata şomajului în rândul tinerilor absolvenţi creşte, alături de ponderea 
muncii la negru. Există totuşi exemple de succes ale unor localnici cu iniţiativă şi 
programe de finanţare guvernamentale pentru reconversie profesională. 

Nu este de neglijat nici aspectul impactului turismului asupra mediului. Deşi 
s-au creat condiţii legislative adecvate pentru protecţia mediului, prin utilizarea 
programelor Uniunii Europene destinate reabilitării condiţiilor de mediu prin 
înfiinţarea de parcuri şi rezervaţii naturale şi programe de educaţie ecologică, 
există o lipsă acută de abordări atât locale cât şi naţionale, privind potenţialul 
turistic şi implicit dimensiunea impactului asupra mediului. 

Potenţialul turistic al judeţului Suceava este foarte bogat, dar insuficient 
exploatat, fiind caracterizat de următoarele aspecte importante: 
• păstrarea patrimoniului cultural tradiţional (formaţii de dansuri şi cântece 

populare, organizarea de expoziţii şi târguri meşteşugăreşti); 
• potenţial turistic peisagistic; 
• existenţa unui nucleu puternic de practicare a agroturismului; 
• existenţa unui centru de promovare a turismului rural; 
• organizarea anuală a unor manifestări ca: Serbările Zăpezii, Zilele Sucevei, 

Târgul Meşterilor Populari etc.; 
• aşezarea geografică propice dezvoltării serviciilor, în special a celor turistice; 
• Bucovina – parte integrantă a patrimoniului UNESCO. 

Nu se poate omite însă existenţa unor resurse financiare insuficiente, a 
investiţiilor autohtone şi străine reduse şi pregătirea profesională insuficientă în 
domeniul serviciilor turistice. Turismul din Suceava, ca şi multe alte activităţi, este 
ameninţat de fiscalitate şi birocraţie, reducerea sau eliminarea unor facilităţi, 
orientarea investitorilor spre alte zone de interes. 

Aflat într-un asemenea context economic, social, cultural şi politic, turismul 
se confruntă cu următoarele categorii de probleme: 
• ca activitate economică, turismul este nevoit să-şi găsească formele de 

manifestare cele mai potrivite conjuncturii nou create pentru a se putea integra 
într-o structură specifică economiei de piaţă; 

• datorită modificărilor complexe ale factorului uman, care orientează şi 
structurează cererea pentru turism, au apărut aspecte inedite pentru ofertanţii de 
produse turistice, care se văd nevoiţi să găsească soluţii diverse, dar numai după 
o bună cunoaştere şi un studiu aprofundat al situaţiei actuale. 

Prezenta lucrare propune să prezinte mai multe elemente legate de 
turism, cum ar fi: 

• analiza cererii de turism în judeţul Suceava, ţinând cont de noul context 
economic, social, cultural, politic în care se mişcă şi trăieşte individul cu grijile, 
dorinţele şi posibilităţile sale reale de a practica turismul; 

• studiul motivaţiilor şi comportamentului de vacanţă al turiştilor români şi 
străini care şi-au petrecut un sejur în unităţile de cazare din judeţul Suceava; 
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• analiza activităţii turistice sub aspectul calităţii serviciilor; 
• identificarea relaţiei dintre calitatea serviciilor şi tarifele practicate; 
• cercetarea opiniilor şi opţiunilor diferitelor categorii de turişti ai judeţului 

Suceava în ceea ce priveşte turismul. 
Analiza este efectuată şi comparativ, în sensul că, în primul rând s-a insistat 

asupra modului de organizare a cercetării efectuate în anul 2004, iar în al doilea 
rând s-au prezentat aspectele de evoluţie şi involuţie a fenomenului turistic 
înregistrate în raport cu studiile similare efectuate în anii 2001 şi 2003. 

 
Aspecte privind organizarea cercetării 
În primăvara anului 2004 au fost demarate acţiunile specifice pentru 

efectuarea unei noi cercetări privind turismul în judeţul Suceava. Mai precis, s-a 
reluat cercetarea efectuată în anul 2003, păstrându-se în mare parte obiectivele şi 
ipotezele studiilor realizate anterior. Au existat doar câteva modificări care au vizat 
în principal următoarele aspecte1: 
• eşantionul de subiecţi supus studiului a fost redus de la 475 de subiecţi la 400; 
• s-a renunţat la anumite întrebări mai puţin reprezentative din cadrul 

chestionarului; 
• s-a mărit echipa de operatori de interviu de la 15 persoane (în anul 2003) la 25 

persoane (în anul 2004); 
• a fost preferată o modalitate mai eficientă de culegere a datelor din teritoriu. 

Ancheta s-a desfăşurat pe bază de sondaj, folosind ca instrument 
chestionarul. Structura cercetării fiind asemănătoare cu etapele prezentate deja în 
studiile anterioare, vom structura în cele ce urmează doar elementele inedite ale 
analizei, insistând în final pe aspectele ce au suportat modificări în intervalul de un 
an dintre cele două anchete pe bază de sondaj. 

 
Stabilirea populaţiei cercetate şi a teritoriului în care se desfăşoară 
ancheta 
Definirea populaţiei cercetate, din rândul căreia a fost selecţionat eşantionul, 

a reprezentat prima etapă a procedurii de eşantionare. În cadrul studiului realizat în 
anul 2004, populaţia cercetată a fost constituită din turiştii români şi străini aflaţi în 
unităţile de cazare din judeţul Suceava în perioada 5 mai - 5 iunie 2004.  

Pentru a realiza o cercetare cât mai completă a fenomenului turistic din 
judeţul Suceava, s-a stabilit ca activitatea de cercetare socio–statistică să se 
desfăşoare pe patru trasee turistice (prezentate în tabelul 1). 

Criteriul care a stat la baza alegerii traseelor a fost modul de distribuire a 
structurilor de primire turistică cu funcţiune de cazare, pe zone, de-a lungul căilor 
de circulaţie rutieră din judeţ. În circuitul pe care s-a desfăşurat cercetarea, au fost 
incluse: localităţi care sunt considerate staţiuni balneoclimaterice, cele în care se 
                                                 
1 Pentru studiile anterioare privind turismul din judeţul Suceava pot fi consultate următoarele cărţi: HAPENCIUC, 
C.V. – Cercetarea statistică în turism, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 2003 şi HAPENCIUC, C. 
V. – Elemente de analiză şi prognoză în turism, Editura Junimea, Iaşi, 2004; 
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păstrează arta şi tradiţia populară, zone în care există un cumul de monumente 
istorice, de artă şi arhitectură (mănăstiri), muzee şi case memoriale, vestigii 
arheologice (de exemplu Cetatea de Scaun a Sucevei) etc. 

Tabelul 1 
Structura traseelor pe care s-au deplasat operatorii de interviu 

Nr. crt. Localităţi 
1. Suceava-Fălticeni-Boroaia-Drăguşeni-Slătioara-Spătăreşti-oraşul Suceava 

2. Suceava – Pasul Mestecăniş – Iacobeni – Vatra Dornei – Poiana Stampei – Dorna Candreni – Şaru 
Dornei – Panaci – Dorna Arini 

3. Suceava – Ciprian Porumbescu – Păltinoasa – Gura Humorului – Mănăstirea Humorului – Voroneţ – 
Frasin – Molid – Vama – Prisaca Dornei – Câmpulung-Moldovenesc – Rarău – Sadova 

4. Mitocul Dragomirnei -Vicov – Putna – Călineşti - Todireşti – Cacica – Solca – Arbore – Cajvana – 
Botoşana – Rădăuţi - Marginea – Suceviţa – Moldoviţa – Vatra Moldoviţei – Frumosu - Şcheia 

 
Stabilirea mărimii eşantionului şi a caracteristicilor acestuia 
În efectuarea cercetării statistice a fenomenului turistic din judeţul Suceava 

s-a urmărit respectarea a trei condiţii principale, care evidenţiază valabilitatea şi 
valoarea unei anchete: 
• specificul tehnicilor de cercetare alese şi eficienţa cu care acestea sunt utilizate; 
• seriozitatea şi obiectivitatea persoanelor care efectuează studiul; 
• modul în care sunt prezentate rezultatele şi utilitatea finală a acestora. 

Dimensionarea eşantionului s-a efectuat în funcţie de numărul turiştilor 
cazaţi în toate unităţile de cazare de pe teritoriul judeţului Suceava în anul 2002. 

Totalul turiştilor consideraţi drept colectivitate de cercetat a fost divizat în 
funcţie de tipurile de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi 
categorii de turişti (români şi străini). Astfel, conform datelor furnizate de Direcţia 
Judeţeană de Statistică Suceava, din totalul de 158686 turişti aflaţi în unităţile de 
cazare turistică pe parcursul anului 2002, turiştii străini au reprezentat 25,92%. 
Ambele categorii de turişti au utilizat unităţile de cazare conform datelor din 
tabelul 2: 

 
Tabelul 2 

Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiunea de cazare 
turistică pe perioada ianuarie – decembrie 2002 

 Total turişti Turişti români Turişti străini 
Hoteluri 119336 82637 36699 
Moteluri 6742 6100 642 
Vile turistice 9173 8233 940 
Cabane turistice 3203 3035 168 
Pensiuni turistice 

urbane 
11942 10354 1588 

Pensiuni turistice 
rurale 

3329 3115 214 

Pensiuni agroturistice 4719 3830 889 
Popasuri 242 242 - 
TOTAL 158686 117546 41140 
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În eşantionul de persoane supus cercetării s-a dorit respectarea 
proporţionalităţii dintre turiştii români şi străini, dar şi a distribuţiei acestora pe 
tipuri de unităţi de cazare. Toate tipurile de structuri cu funcţiune turistică 
(hoteluri, moteluri, cabane turistice, pensiuni agroturistice, pensiuni urbane etc.) s-
au regăsit pe cele patru trasee pe care s-a desfăşurat cercetarea (tabelul 3). 

 
Tabelul 3 

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică distribuite pe cele patru 
trasee ale cercetării socio-statistice 

 Traseul 1 Traseul 2 Traseul 3 Traseul 4 TOTAL 
Hoteluri 11 7 4 1 23 
Moteluri 1 - 1 3 5 
Vile turistice - 12 1 2 15 
Cabane turistice - 2 2 - 4 
Pensiuni turistice urbane 5 6 8 3 22 
Pensiuni turistice rurale 1 2 6 1 10 
Pensiuni agroturistice 1 7 16 12 36 
Popasuri - - 1 1 2 
TOTAL 19 36 39 23 117 

 
După această primă etapă, în care selecţia a fost dirijată, s-a procedat la 

inventarierea tuturor tipurilor de unităţi de cazare pe localităţi, iar cu ajutorul 
datelor furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie Suceava s-a urmărit distribuirea 
corespunzătoare pe cele patru trasee.  

Utilizând procedeul eşantionării aleatoare simple au fost determinaţi câţi 
turişti vor fi intervievaţi într-o unitate de cazare, dintr-o localitate determinată 
(tabelul 4). Eroarea maximă admisă de %5±  a fost ţinta studiului, în scopul 
asigurării reprezentativităţii selecţiei efectuate. Considerând probabilitatea de 
garantare a rezultatelor de 95,5% (t=2,00%) pentru eroarea de 5%, volumul 
eşantionului a fost determinat după formula: 

400
0025,0

)5,01(5,04)1(
2

2

=
−××

=
∆

−
=

ω

pptn  

unde:      n – mărimea eşantionului; 
t – coeficientul care corespunde probabilităţii cu care se garantează 

rezultatele; 
p – proporţia componentelor din eşantion care posedă caracteristica cercetată 

(în majoritatea situaţiilor această proporţie nu se cunoaşte înainte de cercetare, şi în 
aceste cazuri ea se consideră egală cu 0,5 pentru a face ca dispersia să aibă valoarea 
maximă posibilă); 

ω∆ - eroarea limită acceptabilă ( abaterea admisă). 
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Tabelul 4 

Numărul de turişti intervievaţi, repartizaţi pe tipuri de structuri de primire turistică 

 
Sosiri turişti în 

unităţile de cazare 
turistică 

Ponderea 
turiştilor cazaţi în 

structuri de 
cazare (%) 

Numărul 
unităţilor de 

cazare pe tipuri de 
primire turistică 

Număr turişti 
chestionaţi  

Hoteluri 119336 75,25 23 301 

Moteluri 6742 4,25 5 17 

Vile turistice 9173 5,75 15 23 

Cabane turistice 3203 2,00 4 8 

Pensiuni turistice urbane 11942 7,5 22 30 

Pensiuni turistice rurale 3329 2,00 10 8 

Pensiuni agroturistice 4719 3,25 36 13 

Popasuri 242 - 2 - 

TOTAL 158686 100,0 117 400 

 
 

Analiza comparativă a fenomenului turistic cercetat în anul 2004 faţă de 
studiile efectuate în anii 2001 şi 2003 

Aspecte de evoluţie a fenomenului turistic Aspecte de involuţie a fenomenului turistic 
Interesul turiştilor pentru activitatea 
turistică este în continuă creştere astfel: de la 
67,6% în 2001 la 72,5% în 2003, ajungând în 
anul 2004 la o pondere de 77,5%. 
Concluzionăm că interesul faţă de activitatea 
turistică a crescut cu 5% în mare şi foarte 
mare măsură. Investitorii în turism au 
garanţia că produsul turistic va fi căutat şi 
cumpărat întrucât riscul ca produsul turistic să 
rămână nevândut este foarte mic; în anul 2003 
doar 7,7% dintre turişti s-au arătat interesaţi 
în foarte mică măsură sau deloc de turism, 
comparativ cu anul 2004 când acest procent s-
a redus la 4,2%. 

                                                                                

Interesul turiştilor faţă de activitatea 
turistică în funcţie de sex 
Dacă în anul 2003 interesul bărbaţilor faţă de 
activitatea turistică a scăzut, ajungând la 
36,1% de la 45,5% cât era în 2001, în anul 
2004 interesul bărbaţilor faţă de turism a 
crescut până la 45%. 

În 2004 se observă o reducere considerabilă a 
interesului faţă de activitatea turistică a 
persoanelor de sex feminin comparativ cu anii 
precedenţi. Dacă interesul femeilor pentru 
activitatea turistică în 2003 a crescut comparativ 
cu 2001 cu 4,8% (de la 67,6% la 72,4%), în 
2004 ponderea acestuia a scăzut la 32,4%. 

Interesul faţă de activitatea turistică în 
funcţie de vârstă a crescut de la 67,4% în 
2001 la 69,5% în 2003, în 2004 atingând o 
pondere de 77,5% 

 

Interesul faţă de activitatea turistică în 
funcţie de numărul de persoane ce locuiesc 
în gospodărie a înregistrat o creştere în 2004 

Dacă în 2003 s-a înregistrat o creştere a 
interesului pentru turism a familiilor cu două 
persoane faţă de 2001 (de la 15,9% la 19,8%), 
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(77,5%) faţă de 2003 (67,8%). Dacă în 2001 
familiile cu trei persoane erau interesate de 
turism în proporţie de 21,8% iar în 2003 
interesul acestor familii scade cu 0,8%, în 
2004 se înregistrează o uşoară creştere, 
ponderea atingând 21,3%. După scăderea 
înregistrată în 2003 (6,6%) faţă de 2001 
(18,7%), interesul pentru turism al familiilor 
cu patru persoane în 2004 a crescut la 17,4%. 

în 2004 interesul pentru turism al acestor 
familii s-a redus la 18%. Acest fenomen poate 
fi cauzat de scăderea nivelului de trai. 

Interesul faţă de activitatea turistică în 
funcţie de ocupaţia socio-profesională a 
crescut continuu ajungând la 77,7% în 2004 
comparativ cu 72,8% înregistrat în 2003. Cel 
mai mare interes pentru turism în 2004 a fost 
manifestat de personalul cu studii superioare 
(17,1%), iar în 2003 cel mai mare interes a 
fost manifestat de elevi şi studenţi (14,9%), 
personalul cu studii superioare situându-se pe 
locul doi (13,2%). 

La elevi şi studenţi în anul 2004 se remarcă o 
scădere cu 6,5% a interesului pentru turism 
comparativ cu anul 2003. 
După creşterea cu 2,9% a interesului patronilor 
şi întreprinzătorilor din 2003, anul 2004 a 
înregistrat o scădere de la 13,2% la 12,9% . 

Referitor la timpul liber din perioada 
anterioară anului 2002 se constată o creştere a 
ponderii persoanelor care consideră că dispun 
de acelaşi timp liber (55,9% faţă de 41,3% 
din 2003).  

 

Posibilităţile de a călători în ţară / 
străinătate a crescut în anul 2004. Dacă în 
anul 2003 posibilităţile de a călători s-au 
redus faţă de anul 2001 cu 5,3%, în anul 2004 
acestea au înregistrat o creştere de 11,6 %.       

 

Preferinţa de a practica turismul în 
concediul de odihnă, în week-end sau în 
concediu şi week-end. În cei trei ani luaţi ca 
referinţă în cercetarea statistică, observăm că 
se înregistrează o uşoară creştere de la an la 
an pentru a practica turismul în concediul de 
odihnă (34% în anul 2001, 34,7% în 2003 şi 
35,4% în 2004). De asemenea, au crescut şi 
preferinţele pentru practicarea turismului în 
week-end (17,4% în 2001, 22,9% în 2003 şi 
24,3% în 2004). Acest lucru se datorează 
faptului că un sejur de 1-2 zile implică 
cheltuieli reduse faţă de cele făcute în 
concediu. 

 

Preferinţa turiştilor pentru staţiuni de 
munte, excursii, tururi prin ţară, staţiuni 
balneare, excursii în străinătate, staţiuni de 
litoral, în mediul rural. Dacă preferinţa 
pentru staţiunile de munte a rămas 
aproximativ constantă (38% - 39,5%) în anii 
2001 şi 2003, în 2004 aceasta a înregistrat o 
creştere. După ce preferinţa pentru staţiunile 

Preferinţa turiştilor pentru excursii, tururi prin 
ţară a scăzut în anul 2004 cu 3,1% faţă de 2003 
când aceasta deţinea o pondere de 18,1%. 
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de pe litoral a scăzut semnificativ în 2003 
(6,2%), în 2004 aceasta a înregistrat o creştere 
importantă (15%). 
Unde aţi dori să călătoriţi în străinătate?  
Se remarcă o creştere semnificativă a 
preferinţei turiştilor români pentru Franţa 
(14,71%), comparativ cu 2003 când această 
pondere era de 13,4%. 

În 2004 preferinţa turiştilor români pentru 
Germania a scăzut cu 1% faţă de anul 2003 
(3,70%). Destinaţia SUA a înregistrat de 
asemenea o scădere în rândul preferinţelor 
turiştilor români .  
 

În ceea ce priveşte preferinţele turiştilor pentru locurile din ţară pe care doresc să le viziteze, 
acestea au rămas în mare măsură constante. 
Mijloace de transport utilizate în 
activitatea turistică 
In 2004 preferinţa turiştilor de a călători cu 
autoturismul a crescut de la 58,6% în 2003 
la 71,7%, fiind cel mai utilizat mijloc de 
transport din activitatea turistică. 
Cu toate că trenul este foarte rar folosit în 
activitatea turistică, preferinţa turiştilor pentru 
acest mijloc de transport a crescut cu 9,7% 
faţă de 2003 (22,4%). 
Dacă în anul 2001, 15% dintre străini 
foloseau avionul ca mijloc de transport, în 
anul 2003 ponderea acestora a crescut cu 
4,1%, iar în anul 2004 aceasta a ajuns la 
28,4%. 

In ceea ce priveşte interesul românilor pentru 
avion, ca mijloc de transport, a scăzut 
comparativ cu anul 2003 de la 6,9% la 3,3%. 
Se observă că turiştii preferă tot mai puţin să 
călătorească cu autocarul, fapt confirmat de o 
scădere a variantelor de răspuns de cele mai 
multe ori şi întotdeauna de la 7,2% în 2003 la 
3,3% în 2004. 

Modul de organizare a călătoriei turistice 
Dacă în anul 2003 turiştii străini preferau să-
şi organizeze călătoria turistică printr-o 
agenţie de turism în proporţie mai mare 
(21,6%) faţă de 2001, în anul 2004 soluţia cea 
mai indicată este organizarea pe cont propriu 
atât în opinia străinilor (43,3%), cât şi în 
opinia românilor (74,8%). 

Se constată o scădere cu 13% la serviciile de 
demipensiune şi 3,5% la serviciile de pensiune 
completă la rezervările făcute de turiştii străini 
în anul 2004 faţă de anul 2003. 

 Pentru a veni în judeţul Suceava aţi făcut 
rezervare? În anul 2004 se constată o scădere a 
rezervărilor făcute de turiştii străini de 22,1% 
faţă de anul 2003, când s-a constatat o creştere a 
acestora (74,3%), comparativ cu 2001 când s-a 
înregistrat o opţiune a turiştilor pentru această 
variantă de 67,2%. 

Ce a inclus rezervarea dumneavoastră?  
Cei mai mulţi turişti străini în 2004 au afirmat 
că în rezervarea lor este inclusă cazarea cu 
mic dejun (41,8%). In schimb, în anul 2003 
turiştii străini preferau să-şi rezerve cazarea şi 
transportul.  

 

Publicitatea făcută serviciilor turistice 
In anul 2004 constatăm o creştere a gradului 
de apreciere a calităţii publicităţii făcute 
serviciilor turistice cu 7 % faţă de 2003 
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(24,2%). 
Serviciile turistice (pentru analiza prin 
comparaţie a coeficienţilor de calitate a 
serviciilor turistice s-a folosit Scala lui 
Likert) 
Aprecierile turiştilor străini şi români despre 
calitatea serviciilor de cazare şi de transport 
a scăzut în 2004. 

In 2004 părerile turiştilor străini şi români 
despre calitatea serviciilor de alimentaţie şi de 
agrement au crescut faţă de 2003. 

 Relaţia dintre calitatea serviciilor turistice şi 
tarifele practicate. Se observă o scădere a 
ponderii turiştilor (de la 38,1% la 25,5%) care 
susţin că tarifele ridicate sunt justificate de 
calitatea serviciilor. 

Principalul motiv pentru a reveni în 
judeţul Suceava 
In cazul turiştilor străini în anul 2004 motivul 
principal îl reprezintă afacerile. Acesta a 
realizat o creştere de la 7,6% în 2003 la 
19,4% în 2004. 

In cazul turiştilor români se constată că motivul 
principal pentru a reveni în judeţul Suceava 
îl reprezintă peisajul, relieful şi natura, însă 
acesta a realizat o scădere cu 1,4% faţă de 2003 
(21,2%). 

 Principalul motiv pentru a nu reveni în 
judeţul Suceava  
Pentru turiştii români motivul este starea 
necorespunzătoare a drumurilor (10,2%). 
Aspectele negative care i-ar determina pe 
turiştii străini să nu revină sunt lipsa timpului 
(6%) şi serviciile nesatisfăcătoare (6%). 

Unde aţi locuit pe perioada sejurului? 
Se constată o creştere cu 6,4% a dorinţei 
turiştilor români de a fi cazaţi în hotel, o 
creştere cu 1,6% a opţiunilor pentru pensiuni 
şi cu 2,6% pentru vile. 
Un aspect pozitiv este faptul că turiştii 
străini preferă hotelurile ca unităţi de cazare 
(procent în creştere cu 11,2% în 2004 faţă de 
2003). 

In cazul turiştilor străini se constată o scădere 
cu 2,4% a preferinţelor legate de cazarea la 
pensiuni şi o scădere cu 3,9% a preferinţelor 
pentru a fi cazaţi în vile. 

 
 

Concluzii 
Capacitatea de care dispune judeţul Suceava pentru încadrarea lui în 

interesul turistic naţional şi internaţional este determinată de o serie de oportunităţi, 
cum ar fi: 
- extinderea reţelei de ferme şi gospodării autorizate pentru practicarea 

agroturismului; 
- punerea în valoare a bogatului patrimoniu cultural şi istoric; 
- utilizarea programelor de finanţare a UE şi a autorităţilor; 
- extinderea colaborării cu organizaţii neguvernamentale care au capacitatea 

subvenţionării unor fonduri extrabugetare. 
Elaborarea unor strategii regionale de dezvoltare a turismului care să aibă 

drept fundament valorificarea cu eficienţă crescută a resurselor naturale locale şi ca 
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obiective menţinerea unui echilibru ecologic, diminuarea şomajului, dezvoltarea 
infrastructurii, este absolut necesară pentru a fundamenta strategia 
macroeconomică de dezvoltare a turismului şi a economiei naţionale pe criterii de 
eficienţă. 

În acest sens ar fi util ca, în cadrul autorităţii judeţene, cu sprijinul 
Departamentului Turismului şi cu colaborarea unor agenţi economici din sfera 
turismului şi a unor specialişti din învăţământ şi cercetare, să se organizeze o 
structură orientată îndeosebi spre elaborarea de diagnoze şi prognoze teritoriale 
complexe, în special pentru judeţul Suceava, dar care să prezinte importanţă şi pe 
scară mai largă. 
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Conceptul de turism rural 
În accepţiunea Organizaţiei Mondiale a Turismului şi a multor asociaţii 

europene, turismul rural este 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 şi structurile turistice, inclusiv pensiunile şi fermele agroturistice. 

La începuturile sale a fost destinat să aibă un rol social şi economic limitat 
doar la spaţiile familiale, dar treptat şi-a diversificat oferta, devenind o componentă 
esenţială a politicilor de dezvoltare regională şi locală a spaţiului rural. 

Potrivit acestei definiţii, turismul rural este determinat de următoarele 
aspecte: 
• existenţa localităţilor rurale; 
• păstrarea funcţionalităţii rurale; 
• conservarea unei infrastructuri rurale; 
• conservarea modului de viaţă tradiţional; 
• păstrarea identităţii culturale specifice; 

Toate aceste elemente esenţiale au devenit componentele de bază ale 
turismului rural, iar cerinţa fundamentală o constituie păstrarea acestora cât mai 
mult posibil, pe baza noilor principii de dezvoltare durabilă a turismului în general. 

Conceptul de turism rural a evoluat treptat, înglobând toate activităţile 
turistice care se desfăşoară în mediul rural. Pe  măsura diversificării serviciilor 
turistice practicate la nivelul localităţilor rurale s-au conturat câteva subforme: 
turismul rural propriu-zis, agroturismul, turismul verde. 

Analizat la nivel global, turismul rural deţine o paletă largă de modalităţi de 
cazare, alimentaţie, activităţi, evenimente culturale, sportive etc. Dar turismul rural 
propriu zis, reprezintă maniera cea mai complexă de a valorifica resursele turistice 
locale, mai ales pensiunile turistice şi hotelurile rurale, precum şi alte forme 
specifice de cazare. 

 Un instrument foarte util operatorilor care activează în acest domeniu 
îl constituie analiza SWOT (analiza mediului de marketing) 

 
Analiza SWOT a mediului de afaceri 
Pentru a exemplifica vom prezenta un studiu realizat în România cu privire 

la dezvoltarea afacerilor în turismul rural. 
Punctele  forte sunt legate de ambientul şi produsul turistic specific. 
Datorită condiţiilor sale naturale (peisaje şi băi), tradiţiilor folclorice, 

gastronomiei, arhitecturii, România are un potenţial turistic imens, un important 
sprijin pentru dezvoltarea turismului rural. Zone rurale  întinzându-se de la Delta 
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Dunării (0,52 m deasupra mării) până la vârfurile Carpaţilor (2544 m – vârful 
Moldoveanu) şi trecând prin zonele deluroase ale Sub-Carpaţilor cu numeroase 
rezervaţii naturale şi zone protejate cum sunt Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 
(inclusă pe lista UNESCO a celor mai interesante zone protejate), Parcul Naţional 
Retezat, Obcinele Bucovinei, Ţara Maramureşului şi Munţii Apuseni, bogaţi în 
faună şi floră şi constituind un ambient natural perfect pentru turismul rural. 

Un patrimoniu cultural unic, bogat în vestigii istorice, din epoca antichităţii, 
cum este Grădiştea Muncelului (situri Dacice), Istria (veche colonie grecească) şi 
Sarmisegetusa regia (vechea capitală a Daciei în timpul imperiului Roman) până la 
faimoasele biserici cu pereţi pictaţi din Bucovina, castelele transilvănene, conacele 
vechilor boieri din Moldova şi Muntenia şi lumea lemnului din Maramureş, la 
diverse arte, meşteşuguri şi activităţi culturale (inclusiv folclorul, arta, costume 
populare, dansuri şi muzica tradiţională şi meşteşuguri artizanale) împreună cu 
faimoasa gastronomie tradiţională acompaniată de faimoasele pivniţe de vinuri, 
toate sunt atracţii pentru vizitatori. 

De aceea, stabilirea unui ambient de afaceri optim este o condiţie sine qua 
non pentru dezvoltarea durabilă a turismului rural şi implicit pentru creşterea 
calităţii vieţii. 

 
Oportunităţi în domeniul turismului rural 

• Majoritatea vizitatorilor zonelor rurale sunt cupluri şi preferă mai ales să-şi 
petreacă vacanţele împreună cu familiile sau prietenii. 
• Cele mai populare tipuri de cazare sunt motelurile, pensiunile şi 
campingurile. 
• Pensiunea completă şi autoaprovizionarea sunt amândouă la fel de populare. 
• Principalele activităţi preferate de majoritatea intervievaţilor sunt: plimbări 
în zonă cu maşina, plimbări pe jos în regiunile rurale, vizitarea locurilor de 
interes, explorarea faunei şi florei şi experimentarea vieţii rurale. 
• Se remarcă o importantă segmentare a pieţei turismului rural. 
• O tendinţă recentă este creşterea numărului de vizitatori care vin în mod 
regulat la locaţiile turistice, chiar şi în afara sezonului. 
• Reducerea duratei de şedere, turiştii dorind să viziteze cât mai multe locuri 
posibile în zonă. 

 
Percepţii pozitive despre turismul rural în general: 

• Majoritatea turiştilor români care practică turismul rural au rude în aceste zone, 
acest lucru dându-le o mai bună înţelegere a mediului rural şi, într-un anume 
sens “chemarea străbunilor”; 

• Românii au o atitudine pozitivă despre turismul rural, fapt reflectat în numărul 
mare de zone turistice rurale menţionate ca destinaţii şi în gama de atracţii 
locale la care se referă; 

• Principalele atracţii a zonelor rurale sunt considerate a fi: oportunitatea de 
relaxare, ieşirea din rutina normală, savurarea unei schimbări de decor, aerul 
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proaspăt, atmosfera relaxantă, frumoasă, liniştită, peisajul, flora şi fauna şi 
patrimoniul cultural; 

• Există dorinţa de a experimenta “adevărata” viaţă la ţară.; 
• Majoritatea vizitatorilor potenţiali cunosc principalele zone ale României, fie 

prin vizitele sau vacanţele pe care le-au făcut aici, fie indirect, prin informaţiile 
primite din cărţi, imagini şi fotografii sau experienţa membrilor familiei sau a 
prietenilor; 

• Percepţii pozitive ale zonelor rurale româneşti în general ; 
• Imagine bună / percepţie a ambientului natural rural; 
• Peisaj natural ne-poluat; 
• Stil arhitectonic rural distinctiv; 
• Intervievaţii sunt de acord că în zonele rurale ale României oamenii au o cultură 

distinctă şi pot fi primitori şi capabili de a oferi servicii bune, în acelaşi timp 
comunitatea locală este privită în general în termeni neutri; 

• Gastronomia locală este considerată a fi o atracţie importantă a zonelor rurale; 
• Percepţii pozitive faţă de facilităţile din turism, din zonele rurale ale României; 
• Oamenii de la ţară percepuţi ca primitori pentru turişti; 
• Ofertă specifică de activităţi; 
• Existenţa unor oportunităţi bune de cazare în ceea ce priveşte raportul preţ 

calitate; 
• Nu foarte atrăgător pentru alţi locuitori “rurali”; 
• Luând în considerare principalele destinaţii româneşti, preferinţele sunt egal 

distribuite între zonele de câmpie şi de munte, cu un uşor avantaj al zonelor 
montane datorat gamei mai largi de activităţi oferite pe durata întregului an. 

 
Ambientul natural 

• Existenţa unui patrimoniu recunoscut şi a unui cadru peisagistic natural: 
• Majoritatea facilitatorilor (organizaţii) intervievaţi în cadrul proiectului 

OPTOUR au afirmat că ambientul construit este una din preocupările lor şi mai 
mult de 1/3 din ei consideră că acesta este principala lor preocupare. 

 
Cultura 

• Facilitatorii/organizaţiile sunt implicate în problemele de patrimoniu cultural în 
diferite moduri: sfaturi/consultanţă, sprijinirea tradiţiilor, etc. (modalităţi de 
implicare în probleme sociale, de patrimoniu cultural); 

• Există multe organizaţii interesate în ambientul construit, mai mult de jumătate 
din ele indicând că scopurile organizaţiilor lor pentru dezvoltarea ambientului 
construit sunt pozitive. 

 
Conservarea naturii 

• Restricţii asupra dezvoltării necontrolate impuse de anumite legi privitoare la 
protecţia mediului natural (zonele naturale protejate), cu evitarea stresului şi 
poluării mediului; 
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• Cel mai indicat motiv pentru direcţia obiectivelor generale este durabilitatea şi 
conservarea naturii şi diversificarea economiei. 

    
Bariere 

 
Ambientul natural 

• Nu toate bogăţiile naturale sunt organizate pentru a fi vizitate (nesiguranţa 
peştilor, lacurilor etc.); 

• Lipsa planurilor de sistematizare (mai ales în cele mai atractive zone unde se 
exercită “presiune” asupra peisajului). Se face referire la presiunea publicului în 
anumite zone rurale şi anumite perioade ale anului/săptămânii care are efecte 
negative. În week-end-uri există o presiune mare asupra zonelor din imediata 
vecinătate a marilor oraşe. 

 
Ambientul cultural 

• Multe monumente istorice nu sunt păstrate în cel mai bun mod; 
• Lipsa fondurilor pentru restaurarea monumentelor de patrimoniu. 

 
  

Analiza SWOT a turismului rural în regiunea de Nord-Est a României 
 
Puncte tari Puncte slabe 
• Potenţialul natural ridicat (de ex. 

izvoare naturale) 
• Mediul natural bine conservat, 

diversitatea deosebită, aerul curat, cadrul 
natural propice relaxării 

• Formele de relief deosebite 
• Peisajele naturale atractive (cu păduri, 

râuri, lacuri, munţi) 
• Rezervaţiile naturale numeroase 
• Ospitalitatea locuitorilor şi tradiţiile  
• Existenţa aşezămintelor cultural – 

spirituale 
• Existenţa a trei aeroporturi: Bacău, Iaşi, 

Suceava 
• Existenţa drumurilor europene 

modernizate  E85, E576, E581 
• Meşteşugurile populare, casele 

tradiţionale, artizanatul 
• Agroturismul, ecoturismul (turismul 

verde) 
• Dezvoltarea produselor turistice tip 

“nişă” (turism ecologic, montan, de 

• Lipsa de comunicare şi de coeziune 
între comunităţile umane pentru 
realizarea unor obiective de interes 
comun 

• Perturbarea transportului datorată stării 
căilor de acces (infrastructură precară, 
indicatoare lipsă, gropi), lipsa telefonului 
în anumite zone 

• Deficienţe ale infrastructurii turistice: 
lipsa magazinelor de specialitate 
(articole sportive, suveniruri, hărţi, 
ghiduri, pliante etc.), lipsa unor marcaje 
turistice 

• Starea de conservare şi de curăţenie a 
unor monumente 

• Indiferenţa unor oameni faţă de mediu 
• Insuficienta ofertă de agrement; 

teritoriul nu dispune decât de 
echipamente foarte sporadice de recreere 
şi sport accesibile turiştilor 

• Insuficienta pregătire de specialitate a 
unor lucrători din industria ospitalităţii, 
lipsa de motivare a salariaţilor, 
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caravană, balnear) 
• Prezenţa Mitropoliei Moldovei şi 

Bucovinei la Iaşi 
• Turism cinegetic, istoric şi sportiv 

(vară-iarnă) 
• Staţiuni balneare 
• Centre culturale, muzee istorice şi 

etnografice, casele memoriale, cetăţile 
medievale, expoziţiile de ceramică şi 
pictură tradiţională, monumentele unice 
pe plan mondial 

• Infrastructura specifică de cazare bine 
reprezentată 

• Specialităţile gastronomice locale 
(bucătăria tradiţională) 

• Folclorul şi festivalurile, obiceiurile de 
Anul Nou, măştile, muzica / dansurile 
tradiţionale 

• Ospitalitatea agroturistică 

insuficient personal calificat, atestat si 
brevetat  

• Calitatea necorespunzătoare a 
serviciilor turistice 

• Existenţa în unele cazuri a unor condiţii 
precare de cazare, lipsa curăţeniei 

• Parteneriat slab în domeniul turismului 
(între administraţia publică locală şi 
firmele de turism) 

• Lipsa unui contract cadru legiferat  şi a 
unui cod de conduită între hoteluri si 
agenţiile de turism  

• Insuficienta dezvoltare a potenţialului 
turistic existent 

• Lipsa unei organizaţii regionale în 
domeniul turismului 

• Interes scăzut pentru investiţii 
• Promovare insuficientă şi neunitară 
• Indicele redus de ocupare a capacităţii 

de cazare (cca. 30%) 
• Nu exista o clasificare, conform 

ANTREC, a tuturor pensiunilor 
• Lipsa educaţie turistică a locuitorilor şi 

a turiştilor 
• Lipsa unor curse internaţionale pe 

aeroporturile regionale 
• Utilizarea insuficientă a mijloacelor de 

comunicare electronice 
• Sistem educaţional slab – multă teorie 
şi foarte puţina practică 

• Informaţiile statistice naţionale nu sunt 
de încredere 

• Lipsa unei strategii regionale pentru 
turism şi a unei oferte unice 

• Durata medie de şedere în regiune  a 
turiştilor este scăzută 

• Insuficienta promovare a unor obiective 
turistice (lipsa unor indicatoare rutiere şi 
a unei semnalizări eficiente, a unor 
informaţii turistice), numărul redus de 
centre de informare turistică; lipsa 
materialelor promoţionale de tipul 
broşurilor oferite gratuit în cadrul 
unităţilor de cazare, lipsa unor ghiduri 
culturale din care turistul să poată afla 
activităţile şi evenimentele culturale ce 
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se desfăşoară pe parcursul sejurului său; 
lipsa organizării evenimentelor care pun 
în evidenţă tradiţiile şi obiceiurile din 
regiune 

• Aparenta sărăcie văzută din exterior şi 
impresia neglijării multor monumente 
chiar din zonele istorice 

Oportunităţi Ameninţări 
• Dezvoltarea unor noi staţiuni turistice 

(de ex. Câmpulung) 
• Refacerea reţelei judeţene de drumuri, 

prioritate având cele care asigură accesul 
spre punctele de interes turistic 

• Existenţa unor programe de finanţare 
• Existenţa bazei materiale pentru 

turismul terapeutic 
• Existenţa unor programe pentru 

modernizarea aeroporturilor regionale 
(2004-2007) 

• Evenimentele destinate meşteşugurilor 
şi artei populare 

• Turismul religios (ecleziastic) 
• Sporturile extreme, aventurile montane, 

plimbările, degustările de vinuri 
• Crearea unor parteneriate cu organisme 

sau investitori străini în sectorul turistic; 
integrarea în programele finanţate de 
Uniunea Europeană 

• O abordare transfrontalieră a turismului 
(localităţile de pe E85 si Euroregiune) 

• Crearea unei Burse de turism 
• Organizarea de închirieri de case 

tradiţionale pentru perioada de vacanţă; 
acestea ar putea fi integrate în una sau 
mai multe reţele europene profesionale 
de locaţie şi distribuite de reţeaua de 
agenţii de turism din România 

• Dotarea structurilor de primire cu săli 
de conferinţe 

• Încurajarea dezvoltării unor forme noi 
de turism (de ex. de aventură, ştiinţific, 
treking etc.) 

• Susţinerea proiectelor care introduc 
valoare turistică, obiective şi evenimente 
culturale şi spirituale 

• Îmbunătăţirea infrastructurii 

• Scăderea veniturilor reale ale 
populaţiei, inflaţia 

• Diminuarea disponibilităţilor de timp 
liber 

• Schimbarea preferinţelor 
consumatorilor  

• Concurenţa acerbă manifestată pe plan 
intern şi internaţional în turism, turismul 
ilicit 

• Instabilitatea politicilor guvernamentale 
privind turismul şi fiscalitatea  

• Existenţa unei economii subterane 
• Tendinţa turiştilor din regiune de a 

migra spre alte regiuni (ţări) şi o 
insuficientă afluenţă a turiştilor străini 

• Creşterea aşteptărilor turiştilor, care nu 
vor putea fi satisfăcute 

• Decizii luate pe baza unor informaţii 
inexacte 

• Slaba convergenţă a activităţilor 
“partenerilor” din turism (hoteluri, 
instituţii de instruire, autorităţile locale) 

• Alocarea inadecvată a timpului 
managerilor pentru recrutarea şi 
instruirea personalului, în detrimentul 
celorlalte activităţi manageriale. 

• Eventuala degradare a monumentelor 
de artă şi arhitectură 

• Creşterea competitivităţii între regiuni 
şi lipsa de colaborare între acestea 

• Condiţii meteo nefavorabile, combinate 
cu eventuale dezastre naturale 

• Proasta percepţie a României în exterior
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• Constituirea unei reţele de centre de 
informare turistică în apropierea 
principalelor obiective turistice 

 
 
 

Concluzii 
În urma analizării mediului de marketing în turismul rural din România pot 

fi recomandate următoarele acţiuni pentru întreprinzătorii şi facilitatorii din acest 
domeniu. 
 

Pentru întreprinzători: 
• Stabilirea unui grup ţintă pentru întreprindere 
• Dezvoltarea unei mai bune înţelegeri a promovării 
• Abordarea pro-activă a promovării şi publicităţii şi îmbunătăţirea cooperării cu 

agenţiile  de turism comerciale  
• Recunoaşterea faptului că promovarea şi ofertele pot deveni un element al 

“mărcii turismului rural” care odată stabilit este greu de schimbat 
• Când produc materiale specifice pentru întreprinderea proprie, să ofere 

informaţii şi despre oportunităţile turistice ale regiunii lor. Distribuirea acestor 
materiale promoţionale în cele mai vizitate locuri. 

• Dezvoltarea mai curând a unor materiale web-site – care au prioritate asupra 
materialelor imprimate, dacă tehnologia şi celelalte resurse o permit 

• Elaborarea unui program de oferte promoţionale cu preţuri variabile, de 
exemplu: o zi în plus oferită gratis la o “vacanţă scurtă de trei zile”, sau “mese 
în plus pentru o seară în trei”, sau preţuri reduse pentru o rezervare repetată, 
intrare cu preţ redus la anumite atracţii din regiune. 

• Oferirea de informaţii clare vizitatorilor pentru a ajunge la locaţia întreprinderii 
 

Pentru facilitatori: 
• Promovarea turismului rural, în general, şi a unor zone specifice în special, prin 

intermediul principalelor canale de publicitate: TV, radio şi presă. 
• Dezvoltarea şi lărgirea zonelor; 
• Promovarea trăsăturilor distincte locale în ceea ce priveşte cultura, tradiţiile şi 

stilul de viaţă şi susţinerea re-naşterii meşteşugurilor locale. 
• Creşterea conştiinţei întreprinzătorilor cu privire la iniţiativele de marketing în 

zone ale industriei turistice şi îmbunătăţirea participării lor la luarea deciziilor. 
•  Crearea unei baze de date pentru monitorizarea pieţei şi tendinţelor ei (la nivel 

local, regional şi naţional), permiţând accesul liber. 
• Susţinerea – întreprinderea studiilor de piaţă. 
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1.3. UTILIZAREA VARIABILEI DUMMY ÎN IDENTIFICAREA 
VARIAŢIILOR SEZONIERE DIN TURISMUL RURAL 

 
 Viorica CHIRILĂ 
Ciprian CHIRILĂ 

 
Introducere 
Seriile de timp din domeniul turismului sunt caracterizate, în general, de 

variaţii sezoniere. Identificarea variaţiilor sezoniere ale variabilelor din turismul 
rural permite luarea unor măsuri necesare dezvoltării domeniului. 

În acest studiu ne propunem să prezentăm cum putem utiliza variabila 
dummy pentru identificarea variaţiilor sezoniere. 

Turismul este de câţiva ani obiectul unei atenţii particulare din partea 
cercetătorilor ştiinţifici şi a mijloacelor mass media deoarece potenţialul de 
dezvoltare a acestui sector pare promiţător. Numeroase studii de piaţă analizează 
cu regularitate afinitatea clientelei vizavi de un anumit tip de turism. Ele ne 
dezvăluie că turismul rural apare ca o parte a turismului cu mare putere de 
dezvoltare.  

Turismul rural se dezvoltă, atât pe plan naţional cât şi internaţional, ca 
urmare a următoarelor necesităţi: 
• de reconversie a  anumitor spaţii rurale spre activităţi care să aducă profit; 
• de întreţinere a  patrimoniului colectiv care este mediul rural; 
• de relaxare a oamenilor de la oraşe în timpul vacanţelor; 
• de realizare a prestărilor de servicii de calitate profesionale într-un mediu 

concurenţial. 
La începutul anilor optzeci, criza supraproducţiei agricole a determinat pe 

plan internaţional orientarea politicii agricole spre forme noi de dezvoltare a 
exploataţiilor agricole. Aceasta a permis diversificarea agriculturii şi orientarea 
spre agroturism considerat de unii autori „o agricultură de servicii”. Turismul rural 
apare deci ca o nouă formă de turism, ce captează cererile nesatisfăcute de modelul 
celui tradiţional, şi ca activitate ce poate dinamiza economia rurală. 

Turismul rural este de asemenea considerat ca o modalitate de amenajare a 
teritoriului. Această viziune depăşeşte sectorul agricol pentru a îngloba necesităţi 
de primire, cazare, distracţie, servicii ce pot fi  realizate de diferiţi agenţi 
economici din mediul rural şi nu numai de agricultori. 

O altă perspectivă a turismului rural este aceea a unui sector distinct deschis 
pieţei internaţionale. Acesta cuprinde astfel nu numai agroturismul performant ci 
şi ansamblul de cazare şi servicii ce este posibil să se dezvolte în spaţiul rural. 

Turismul rural poate fi considerat ca unul din cele mai bune moduri de 
dezvoltare a activităţilor de cazare şi distracţii prin luarea în considerare a 
mediului, peisajului, florei şi faunei.  

De la mijlocul anilor optzeci Uniunea Europeană, preocupată de evoluţia 
globală a mediului rural, a desfăşurat diferite programe de dezvoltare. Acestea au 
fost iniţiate cu scopul realizării unui echilibru între zonele bogate şi zonele mai 
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„fragile” – zonele rurale. Susţinerea pe care au adus-o programele vizau 
dezvoltarea turistică de calitate, punerea în valoare a culturii, a tradiţiilor, a 
patrimoniului local, a produselor agricole locale şi sprijinirea întreprinderilor mici 
şi mijlocii. 

În studiile efectuate asupra turismului rural dintr-o zonă sau pe ansamblul 
unei ţări ar trebui să se ia în considerare şi eventualele sezonalităţi existente în 
fluxul turiştilor. O modalitate simplă de identificare a sezonalităţii seriilor de timp 
din turismul rural poate fi realizată cu ajutorului variabilelor dummy. 

 
Variabila dummy 
Variabila dummy este întâlnită în studiile de specialitate şi sub denumirea de 

variabilă binară sau variabila zero unu (în engleză „zero-one variable”). Dar, 
denumirea cea mai des utilizată în studiile econometrice este de variabilă dummy.  

După cum indică denumirea, variabila binară ia două valori, unu sau zero şi 
este utilizată în analiza de regresie ca variabilă independentă pentru a introduce 
informaţii calitative. Variabila dummy va fi egală cu unu ,atunci când factorul luat 
în considerare posedă caracteristica sau când aparţine unui anumit moment sau 
interval de timp, şi va fi egală cu zero atunci când factorul luat în considerare nu 
posedă caracteristica sau nu aparţine unui anumit moment sau interval de timp. 

 
Identificarea variaţiilor sezoniere  
Pentru identificarea variaţiilor sezoniere a unei serii de timp se utilizează o 

serie de reprezentări grafice cum ar fi: cronograma liniară, corelograma, 
periodograma. Testarea existenţei componentei sezoniere poate fi realizată cu 
testul Student, Testul Ljung-Box şi testul Fisher. 

Pentru identificarea variabilelor sezoniere putem utiliza şi variabila dummy. 
Privită ca variabilă independentă în analiza de regresie, ea oferă posibilitatea de 
introducere a unei variabile calitative ce poate reprezenta zilele săptămânii, lunile 
sau trimestrele anului. 

Dacă vrem să verificăm existenţa unei sezonalităţi pe zile ale săptămânii 
pentru variabila număr de turişti trebuie să dispunem, de exemplu, de date zilnice 
cu privire la numărul lor într-o regiune. În modelul de regresie vom avea nevoie de 
şase variabile dummy astfel: 

 
icadusambatavinerijoimiercurimartit DbDbDbDbDbDbaY min654321 ++++++=  

unde: 
tY  - numărul turiştilor din regiunea turistică; 

 
martiD , miercuriD , joiD , vineriD , sambataD , icaduD min  - variabile dummy corespunzătoare 

zilelor săptămânii; 





=
marti estenu   ,0

 marti este daca ,1
daca

Dmarti . 
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Variabila dummy corespunzătoare zilei de luni nu este introdusă în modelul 
de regresie deoarece efectul sezonier pentru prima zi din săptămână îl regăsim în 
ordonata la origine [1, p. 483]. Putem să realizăm un model de regresie fără 
ordonata la origine dar, în acest caz, va trebui să introducem o variabilă dummy 
pentru ziua de luni astfel: 

 
icadusambatavinerijoimiercurimartilunit DbDbDbDbDbDbDbY min6543210 ++++++=  

 
În ceea ce urmează vrem să exemplificăm utilizarea variabilei dummy în 

determinarea sezonalităţii numărul de sosiri în pensiunile turistice rurale în 
perioada ianuarie 2002 ianuarie 2004. Datele sunt preluate din Buletinul statistic 
lunar nr.1 din ianuarie 2003 pagina 64 şi numărul 2 din februarie 2004 pagina 64, 
editat de Institutul Naţional de Statistică. 
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Figura 1 Evoluţia numărului de sosiri în pensiunile turistice rurale din România în perioada 
ianuarie 2002 - ianuarie 2004 (cronograma liniară) 

 
După cum se observă din figura 1 seria sosirilor în pensiunile turistice rurale 

este una sezonieră. Putem verifica sezonalitatea lunară prin utilizarea variabiliei 
dummy estimând următoarea ecuaţie de regresie liniară multiplă: 

 
+++++++= iuliunmaiaprmartfebt DDDDDDY 7654321 ααααααα  

tdecnoeoctsepaug DDDDD εααααα ++++++ 12111098  
 

unde: tY  - sosirile lunare în pensiunile turistice rurale 
febD  - variabila dummy pentru luna februarie.  

 

febD =




restin  ,0
 februarie este daca ,1  

 
Nu am introdus o variabilă dummy pentru luna ianuarie deoarece ea va fi 

considerată luna de referinţă. Astfel coeficientul fiecărei variabile dummy va 
identifica modificarea în raport cu luna de referinţă. Efectul sezonier va fi pus în 
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evidenţă de coeficienţii variabilei dummy care sunt semnificativi din punct de 
vedere statistic. Coeficienţii au următoarea semnificaţie: 

1α  - reprezintă media variabilei înregistrate în luna ianuarie; 
122 ,.....,αα  - media diferenţelor între rentabilitatea lunii ianuarie şi luna 

corespunzătoare. 
Pentru aplicarea modelului de regresie multiplă variabilele trebuie să fie 

staţionare şi variabilele independente să nu fie coliniare. 
 
Analiza stationarităţii variabilelor. 
O variabilă este staţionară dacă [4, p. 29]: 

• speranţa lor (estimată prin media empirică) este constantă şi independentă de 
timp; 

• varianţa lor (estimată prin varianţa empirică) este constantă şi independentă de 
timp; 

• autocovarianţele (covarianţa între valoarea prezentă şi valorile anterioare ale 
variabilei) sunt independente de timp. 

Pentru verificarea staţionarităţii unei serii putem utiliza testele Dickey-
Fuller, Augmented Dickey-Fuller şi Philips Perron. 

Pentru acest studiu s-a reţinut testul Philips Perron. Se testează pentru seria 
sosirilor în pensiunile turistice rurale următoarele trei ecuaţii: 

- PP1: ttt LRtcLR εαγ +++=∆ −1  
- PP2: ttt LRcLR εα ++=∆ −1  
- PP3: ttt LRLR εα +=∆ −1  

În urma testării se va reţine modelul care minimizează criteriile de 
informaţie şi se testează parametrii pentru verificarea nonstaţionarităţii. 
Criteriile de informare reţinute sunt: 
 

- criteriul Akaike, 
T
k

T
LnLAIK 22

+−=  

unde: T - numărul de observaţii 
 k - numărul de parametrii 

 LnL - funcţia de logverosimilitate, ( )
T

LnTLnTLnL t∑−+−=
2ˆ

2
21

2
ε

π  

- criteriul Schwartz, 
T
LnT

T
LnLSC 22

+−=  

 
Tabelul 1 

Rezultatele testului Phillips-Perron 
Variabile Caracteristici Model cu constantă şi 

trend 
Model cu constantă Model fără constantă 

şi trend 
Testul PP -2.138441 -2.193247 -0.874529 SPT 
Pragul de 5% -3.6118 -2.9907 -1.9559 
Testul PP -4.276987 -4.310290 -4.417677 D1SPT 
Pragul de 5% -3.6219 -2.9969 -1.9566 
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Deoarece valorile testului PP (Philips-Perron) pentru variabila sosiri în 
pensiunile turistice rurale sunt mai mari decât pragul testului pentru riscul de 5%, 
seria prezintă o rădăcină unitară şi deci nu este staţionară.  

O variabilă econometrică este non staţionară [4, p. 29]: 
• fie pentru că este o funcţie de timp (nonstaţionaritatea deterministă) 

tLR γµ +=  
• fie pentru că urmează un proces autoregresiv nonstaţionar (non staţionaritate 

stochastică) ttt aLRLR εµ ++= −1  cu 1≥a  
În figura 2 am determinat seria ajutată cu ajutorul filtrului Hodrik-Prescot şi 

observăm că seria sosirilor în pensiunile turistice rurale prezintă trend, deci ea 
oferă o nonstaţionaritate deterministă. 
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Figura 2 Determinarea trendului seriei sosirilor în pensiunile turistice rurale prin filtrul 
Hodrik-Prescot 

 
De asemenea corelograma ne arată că valorile seriei sunt corelate între ele 

deci prezintă şi nonstaţionaritate stochastică (probabilitatea asociată statisticii 
Ljung-Box este mai mică decât riscul asumat de 5%).  
 

Tabelul 2  
Corelograma variabilei SPT 

Sample: 2002:01 2004:01 
Included observations: 25 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
     .  |*****  |      .  |*****  |  1  0.671  0.671  12.678  0.000 
     .  |**.    |      .**|  .    |  2  0.327 -0.225  15.820  0.000 
     .  |  .    |      . *|  .    |  3  0.063 -0.106  15.940  0.001 
     . *|  .    |      .**|  .    |  4 -0.165 -0.193  16.820  0.002 
     ***|  .    |      .**|  .    |  5 -0.363 -0.222  21.269  0.001 
     ***|  .    |      .  |* .    |  6 -0.353  0.092  25.698  0.000 
     .**|  .    |      . *|  .    |  7 -0.294 -0.101  28.944  0.000 
     . *|  .    |      .  |* .    |  8 -0.155  0.088  29.899  0.000 
     . *|  .    |      . *|  .    |  9 -0.068 -0.131  30.094  0.000 
     .  |  .    |      .  |  .    |  10  0.035  0.033  30.149  0.001 
     .  |* .    |      .  |* .    |  11  0.182  0.185  31.740  0.001 
     .  |**.    |      .  |  .    |  12  0.292  0.065  36.174  0.000 
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Pentru staţionarizarea seriei vom determina prima diferenţă pe care o notăm 
cu D1SPT. Rezultatele aplicării testului Philips-Perron sunt prezentate în tabelul 1. 
Deoarece valorile asociate testului sunt mai mici decât pragul asumat pentru un 
risc de 5%, seria obţinută prin diferenţiereD1SPT este staţionară. 

Cele mai mici valori ale criteriilor Akaike şi Schwartz sunt pentru modelul 
fără constantă şi trend. 

 
 
 

Tabelul 3 
Rezultatele criteriilor AIC şi SC în urma aplicării testului Phillips-Perron 

Rentab. Caracteristici Model cu constantă şi 
trend 

Model cu 
constantă 

Model fără constantă 
şi trend 

Criteriul Akaike 18,07023 17,98097 17,89080 D1SPT 
Criteriul Schwartz 18,21900 18,08015 17,94039 

 
 
În urma aplicării testului Philips-Perron pentru variabilele dummy, variabile 

independente, putem afirma că ele sunt staţionare şi nu prezintă rădăcini unitare. 
Analiza coliniarităţii variabilelor. În analiza de regresie multiplă o problemă 

prioritară este obţinerea stabilităţii estimatorilor. Existenţa fenomenului de 
multicoliniaritate poate determina instabilitatea estimatorilor. Multicoliniaritatea 
apare când variabilele independente sunt puternic corelate între ele. De aceea am 
determinat matricea corelaţiei variabilelor independente. 

După cum se observă din tabelul 4 corelaţiile dintre variabilele dummy sunt 
foarte mici, deci variabilele independente nu sunt afectate de coliniaritate. Putem, 
prin urmare, să aplicăm metoda celor mai mici pătrate pentru estimarea ecuaţiei de 
regresie multiplă. Rezultatul obţinut este prezentat în tabelul 5: 

 
Tabelul 4  

Matricea corelaţiilor variabilelor dummy 
 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 
D2  1. -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 
D3 -0.087  1. -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 
D4 -0.087 -0,087  1. -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 
D5 -0.087 -0,087 -0,087  1. -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 
D6 -0.087 -0,087 -0,087 -0,087  1. -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 
D7 -0.087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087  1. -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 
D8 -0.087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087  1. -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 
D9 -0.087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087  1. -0,087 -0,087 -0,087 
D10 -0.087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087  1. -0,087 -0,087 
D11 -0.087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087  1. -0,087 
D12 -0.087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087  1. 

 
Ecuaţia estimată este de forma: 

D1SPT = -807,5 + 773*D2 + 689,5*D3 + 1672*D4 + 1786,5*D5 + 1292,5*D6 + 2395*D7 + 
2044,5*D8 - 2689*D9 + 247*D10 + 542,5*D11 + 1137,5*D12 
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Tabelul 5 
Estimarea ecuaţiei de regresie 

Dependent Variable: D1SPT 
Method: Least Squares 
Included observations: 24 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -807.5000  458.2376 -1.762186  0.1035 

D2  773.0000  648.0458  1.192817  0.2560 
D3  689.5000  648.0458  1.063968  0.3083 
D4  1672.000  648.0458  2.580064  0.0241 
D5  1786.500  648.0458  2.756749  0.0174 
D6  1292.500  648.0458  1.994458  0.0693 
D7  2395.000  648.0458  3.695726  0.0031 
D8  2044.500  648.0458  3.154869  0.0083 
D9 -2689.000  648.0458 -4.149398  0.0013 

D10  247.0000  648.0458  0.381146  0.7098 
D11  542.5000  648.0458  0.837132  0.4189 
D12  1137.500  648.0458  1.755277  0.1047 

R-squared  0.884909     Mean dependent var  16.75000 
Adjusted R-squared  0.779408     S.D. dependent var  1379.784 
S.E. of regression  648.0458     Akaike info criterion  16.09265 
Sum squared resid  5039561.     Schwarz criterion  16.68168 
Log likelihood -181.1118     F-statistic  8.387723 
Durbin-Watson stat  2.312667     Prob(F-statistic)  0.000461 

 
Deoarece unii din parametrii estimaţi au probabilitatea asociată testului 

Student (t) mai mare decât riscul asumat de 5% înseamnă că nu sunt semnificativ 
diferiţi de zero. Pentru verificarea semnificativităţii parametrilor aplicăm testul de 
redundanţă. Rezultatul acestei aplicaţii este prezentat în tabelul 6. Dintre parametrii 
estimaţi numai cei asociaţi variabilelor dummy reprezentând lunile iulie august şi 
septembrie sunt semnificativ diferiţi de zero. 

Tabelul 6  
Rezultatul aplicării testului de redundanţă 

Redundant Variables: D10 D3 D2 D12 C D6 D11 D4 D5 
F-statistic  1.641139     Probability  0.208716 
Log likelihood ratio  19.25723     Probability  0.023092 

 
Tabelul 7  

Estimarea ecuaţiei de regresie 
Test Equation: 
Dependent Variable: D1SPT 
Method: Least Squares 
Sample: 2002:02 2004:01 
Included observations: 24 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
D7  1587.500  517.3772  3.068361  0.0058 
D8  1237.000  517.3772  2.390906  0.0263 
D9 -3496.500  517.3772 -6.758125  0.0000 

R-squared  0.743248     Mean dependent var  16.75000 
Adjusted R-squared  0.718795     S.D. dependent var  1379.784 
S.E. of regression  731.6819     Akaike info criterion  16.14504 
Sum squared resid  11242525     Schwarz criterion  16.29229 
Log likelihood -190.7404     F-statistic  30.39547 
Durbin-Watson stat  1.694883     Prob(F-statistic)  0.000001 
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Ecuaţia estimată este de forma: 

D1SPT = 1587*D7 + 1237*D8 - 3496*D9  
După cum se observă din ecuaţia prezentată anterior numai variabilele 

dummy din lunile iulie, august şi septembrie sunt semnificative statistic. 
Pentru aplicarea metodei celor mai mici pătrate trebuie respectate 

următoarele ipoteze cu privire la erori: 
- au media zero; 
- urmează o lege normală; 
- sunt homoscedastice 
- sunt independente unele de altele. 

În figura 3 observăm alături de distribuţia erorilor câteva statistici 
descriptive. Media ste foarte mică aproape de zero. Probabilitatea asociată testului 
Testul Jarque-Bera este mai mare decât riscul asumat de 5% deci erorile urmează o 
distribuţie normală. 
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Figura 3 Distribuţia erorilor regresiei 
 

Corelograma seriei erorilor ne aarată probabilitatea asociată statisticii Ljung-
Box. Deoarece probabilitatea asociată testului este mai mare decât riscul asumat de 
5 % se acceptă ipoteza independenţei erorilor. 

 
Tabelul 8 

Corelograma seriei erorilor regresie 
Date: 03/18/05   Time: 17:05 
Sample: 2002:02 2004:01 
Included observations: 24 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
     . *|  .    |      . *|  .    |  1 -0.164 -0.164  0.7330  0.392 
     . *|  .    |      . *|  .    |  2 -0.064 -0.093  0.8489  0.654 
     .  |**.    |      .  |**.    |  3  0.320  0.304  3.8837  0.274 
     . *|  .    |      .  |  .    |  4 -0.123 -0.031  4.3540  0.360 
     .**|  .    |      .**|  .    |  5 -0.217 -0.237  5.8962  0.316 
     .  |  .    |      . *|  .    |  6  0.036 -0.155  5.9419  0.430 
     .  |  .    |      .  |  .    |  7 -0.004  0.031  5.9426  0.546 
     .  |* .    |      .  |**.    |  8  0.085  0.281  6.2233  0.622 
     .**|  .    |      .**|  .    |  9 -0.234 -0.250  8.5026  0.484 
     .  |  .    |      . *|  .    |  10  0.058 -0.166  8.6538  0.565 
     .  |* .    |      .  |  .    |  11  0.073 -0.038  8.9117  0.630 

    ****|  .    |      ***|  .    |  12 -0.500 -0.378  21.912  0.039 
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Testului ARCH este utilizat pentru verificarea homoscedasticităţii erorilor. 
Deaorece probabilitatea asociată testului este mai mare decât riscul asumat de 5% 
erorile sunt homoscedastice. 

 
Tabelul 9 

Verificarea homoscedasticităţii erorilor pentru erorile regresie 
ARCH Test: 
F-statistic  1.945717     Probability  0.177629 
Obs*R-squared  1.950320     Probability  0.162552 

 
Putem astfel afirma că toate ipotezele cu privire la erori sunt îndeplinite. 
 
Concluzii 
Dezvoltarea turismului rural necesită o cunoaştere atentă a evoluţie sale. 

Numeroase serii din turism sunt afectate de sezonalitate. O metodă simplă şi 
comodă de detectare a sezonalităţii este dată de utilizarea variabilei dummy.  

În studiul realizat asupra seriei numărului de sosiri în pensiunile turistice 
rurale în perioada ianuarie 2002 - ianuarie 2004 s-au obţinut coefienţi ai 
variabilelor dummy semnificativ statistic ceea ce ne dezvăluie existenţa 
sezonalităţii. Nu trebuie să uităm caracterul limitat al acestei cercetări datorat 
faptului că datele sunt disponibile numai pentru doi ani. De aceea analiza ar trebui 
privită doar cu titlu de exemplu.  
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1.4. FUNDAMENTAREA NIVELULUI  TARIFELOR ÎN PENSIUNILE  
TURISTICE RURALE  FUNCŢIE DE COSTURI ŞI  COMISIOANELE 

ACORDATE  DISTRIBUITORILOR 
 

 Emil FERENŢ  

                   
În firmele de turism practicarea unor preţuri şi tarife temeinic fundamentate 

constituie o latură importantă a managementului ştiinţific, o condiţie de bază 
pentru controlul mersului afacerii, protejarea capitalului angajat  şi evitarea  unei 
concurenţe neloiale. Desigur, tarifele la care sunt oferite serviciile turistice trebuie 
să fie superioare costului unitar al prestaţiei turistice considerate astfel încât să se 
acopere costul respectiv şi să se obţină şi un profit. Dar costurile totale sunt 
formate  din costuri fixe (independente de volumul înnoptărilor într-o structură de 
cazare hotelieră)  cât şi  din costuri variabile  (mai mult sau mai puţin proporţionale 
cu volumul prestaţiilor turistice hoteliere).  

În principiu, profitul brut din activitatea de cazare la o pensiune turistică 
rurală  depinde de volumul activităţii de prestări servicii hoteliere  (număr total de 
turişti-zile cazaţi) şi de totalul costurilor provocate de efectuarea prestaţiilor 
respective, astfel:: 

Prb = Σ I  - Σ CT      , 
unde: 
Prb = profitul (brut); 
 Σ I  =  total încasări  estimate; 1) 
 Σ CT =  costul total pentru total încasări  estimate. 
 Volumul încasărilor estimate pentru pensiunea turistică rurală considerată se 
poate exprima, în principiu,  astfel: 
 

Σ  fAT t*VI ∑=  
unde: 
ΣVAT = volumul activităţii turistice de cazare estimat pentru pensiunea turistică  
rurală considerată  pe întregul an de activitate hotelieră, exprimată ca număr de 
turişti-zile/cazare; 
 tf  = tariful de cazare pe zi-turist. 

În aceste condiţii,  totalul costurilor se poate exprima  astfel :             
∑∑∑ += VFT CCC  

  unde : 
Σ CT  = totalul costurilor  de prestări servicii cazare şi distribuţie a produsului 
turistic al 
              pensiunii turistice rurale considerate ; 
Σ CF  = totalul costurilor fixe  ale  pensiunii turistice considerate;   

                                                 
1 ) Considerăm că  încasările totale  au la bază volumul prognozat al activităţii de cazare cu serviciile  
    adiacente; 



Emil Ferenţ  41

Σ CV  = totalul costurilor variabile pentru numărul de turişti-zile  estimat a fi cazaţi. 
Costurile variabile   pe unitatea de prestaţie turistică  (zi-turist/cazat) pot să 

cuprindă, la rândul lor,  două părţi: 
   - una variabilă, determinată de costul uzurii echipamentelor, al consumurilor de 
utilităţi etc. pe unitatea de prestaţie turistică; 
  - una parţial proporţională cu volumul încasărilor sub forma diverselor 
comisioane acordate distribuitorilor intermediari, funcţie de volumul prestaţiilor 
turistice angajate a le distribui etc. .. 

În aceste condiţii,  totalul costurilor  variabile  se va calcula cu relaţia 
următoare : 

%c-z / u vATV P*Ic*VC ∑∑∑ +=  
 unde:  
Σ CV = totalul costurilor variabile pentru volumul estimat al activităţii de cazare 
turistică ; 
VAT = volumul activităţii de cazare turistică estimate ( în turişti-zile ce vor fi 
cazaţi); 
cu v / z-c =   costul unitar variabil pe zi-turist cazat  ;  
Σ I = totalul încasărilor  estimate pentru volumul activităţii de cazare prognozat ; 
P% =  sporul de cheltuieli determinat de  comisioanele acordate  distribuitorilor.  

Întrucât volumul încasărilor se determină cu relaţia : 
Σ I  = ΣVAT * t f  , 

 putem scrie că :  
ΣCT =   Σ CF    +  Σ (VAT * cu v /z-c)  +    Σ ( P% *ΣVAT* tf  ) 

unde: 
 Σ CF - totalul costurilor fixe ale pensiunii turistice rurale independente de volumul 
activităţii turistice de cazare. 

Pentru a se obţine profit este necesar, fără îndoială,  ca : 
Σ I > Σ CT 

sau altfel scris: 
Σ VAT * tf    >   ΣCF  +   Σ (VAT* cu f /z-c )  +   Σ (P% *ΣVAT* tf ) 

 
În aceste condiţii, pragul de rentabilitate în activitatea pensiunii turistice 

rurale se poate exprima  astfel: 
a) dacă se evaluează suficient de bine volumul fizic al activităţii de cazare, 

VAT,  (ca număr de turişti-zile), se poate stabili, din relaţia de mai sus,  aşa-
zisul "tariful - plat" 1)  astfel: 

AT%

F

%

c- /zu v
p f V*)P-(1

C
 + 

)P(1
ct ∑
−

>  

În aceste condiţii, tariful de cazare ce va fi propus va  trebui să fie superior 
tarifului mai sus calculat. 

                                                 
1 ) Tariful  plat este considerat tariful corespunzător punctului "mort" de activitate de cazare sau altfel spus, tariful de 
cazare corespunzător pragului de rantabilitate; 
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b) dacă se cunoaşte nivelul tarifului psihologic optim de cazare (sau tariful de 
acceptabilitate), tf ps , se poate stabili volumul minim necesar al activităţii de cazare  
necesar  a fi vândut către distribuitori  şi finali astfel: 

                          
 c-z / u v%f

F
AT c    -   )P(1  * t

C
     V

−
> ∑∑    

 Pentru exemplificare,  să considerăm că o pensiune turistică rurală care are 
un capital social de 800 000 000  lei şi care dispune cu o capacitate de cazare 
existentă de 10 locuri în camere duble. Ea înregistrează  următoarele: 
- cheltuieli fixe anuale totale:  400 000 000  lei; 
- costul unitar variabil pe unitatea de prestaţie turistică (pe turist-zi cazare),  200 
000 lei ; 
- comisionul acordat intermediarilor   distribuitori,  de 8  %; 
- volumul fizic al activităţii turistice este estimat la 1960 turişti-zile cazare. 
 În primul caz,  se estimează  că volumul activităţii de cazare  la pensiunea 
rurală  ar putea  fi de 1960  turişti-zile pe an. În această situaţie se poate stabili că 
tariful de cazare trebuie: 

            turist -lei/zi 219 439 
 1960 *0,92

000 000 400 
0,92

000 200t f =+>  

Pentru a realiza profit la 1960 zile turişti-cazare, pensiunea turistică rurală va trebui 
să practice  la un tarif mai  mare de    439 219  lei / zi-turist; 
 În  al doilea caz, dacă se consideră  preţul de acceptabilitate ca fiind de 440 
000  lei pe  zi-turist, rezultă un volum de activitate: 

             cazare turist -zile  1954  
000 200 - 000) 440 * (0,92

000 000 400VAT =>∑  

Deci pentru a realiza profit, pensiunea turistică rurală va trebui să aibă un volum de 
activitate de cazare mai mare de 1954  zile-turişti pe an la un tarif de cazare de 440 
000 lei pe zi/turist/cazat.       
 Pensiunea turistică rurală are de oscilat între un tarif de cazare mai mare şi 
un anumit volum de activitate de cazare sau între un tarif de cazare de nivel mai 
scăzut cu condiţia să mărească volumul activităţii de cazare turistică. 
 Pentru o fundamentare mai cuprinzătoare  a tarifului de cazare, firma de 
turism rural trebuie să mai ia în calcul încă două aspecte, şi anume: 

- protecţia capitalului în condiţiile unei anumite rate anuale a inflaţiei ( an ir ) ; 
- un anumit profit real din activitatea de prestări servicii pe care o realizează . 
 Protejarea capitalului social al firmei  turistice rurale se poate realiza prin 
introducerea unui cost suplimentar de protecţie în tariful de cazare astfel: 

                   
∑

∑=
AT

(%)an    isoc  p
cppr   V

r*C
c                       ,    în lei / zi-turist/cazat. 

 Profitul real dorit şi de introdus în tariful de cazare se stabileşte în funcţie 
de tariful anterior calculat în corelaţie cu nivelul tarifelor practicate pentru aceleaşi 
servicii de cazare de alte firme concurente din aceeaşi zonă turistică şi acelaşi 
sezon cât şi funcţie de raportul cerere / ofertă de cazare şi de puterea de cumpărare 
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a turiştilor din segmentul de turişti potenţiali. În aceste condiţii, tariful de cazare va 
trebui să îndeplinească condiţia   

cppr 
AT%

F

%

c- /zu v
p f c 

V*)P-(1
C

 + 
)P(1

ct +
−

> ∑  

În situaţia în care  firma de turism cu pensiunea turistică rurală considerată 
are un capital social total de  800 000 000 lei şi la o rată medie anuală a inflaţiei de 
12 % şi un volum al activităţii turistice de 1960 zile turist, costul protecţiei 
capitalului social pe tariful de cazare va fi de: 

 lei 980 48 
1960

12 0. * 000 000 800c cppr   ==  

În aceste condiţii, tariful minim necesar va fi de: 
            tf  min necesar = 439 219 + 48 980 = 488 199 lei / turist zi cazat.  

Funcţie de tarifele concurenţilor şi puterea de cumpărare reală a potenţialilor 
turişti, tariful ar putea ajunge, de exemplu, la 550 000 lei/turist-zi cazat,  asigurând 
astfel o rată a rentabilităţii resurselor consumate de 12,66 %.  

Prin demersul nostru, am încercat să demonstrăm că este posibil formarea 
unor tarife de cazare turistică în pensiunile rurale din elemente necesare şi 
determinabile  controlând astfel  ştiinţific  componentele managementului în 
turismul rural. 
 
Observaţie: pentru simplificare, exemplificarea nu s-a pus problema TVA. Ea 
poate fi integrată  în calcule foarte uşor.  
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1.5. LANSAREA ŞI DETERMINAREA PRAGULUI DE RENTABILITATE 
A ACTIVITĂŢILOR AGROTURISTICE PRIN ACHIZIŢIONAREA 

MATERIILOR PRIME ALIMENTARE SAU PRIN  
AUTOAPROVIZIONARE 

 
Irina ENE 

             Petruţa TUREK 
 

În prezent şi cu atât mai mult în viitor pentru gospodăria cu potenţialităţi 
agroturistice, din punct de vedere economic se ridică două probleme esenţiale, care 
delimitează pragul de rentabilitate al activităţilor agroturistice. Ne referim la 
investiţiile de extindere, dotare şi modernizare, iar în al doilea rând la fomele de 
procurare a produselor agricole/agroalimentare, considerate materii prime în 
prepararea mesei pentru turişti.  

Studiul de investigare efectuat în zona teraselor dunărene Giurgiu – Călăraşi 
a avut ca scop cunoaşterea atractivităţii culinare ca un element considerat de bază 
în activitatea agroturistică. 

Delimitarea conceptului de agroturism presupune servirea parţială sau în 
totalitate a mesei în cadrul gospodăriei ţărăneşti. Permanent există  necesitatea 
determinării unui anumit prag de rentabilitate care este frecvent pus în discuţie cu 
evaluarea cheltuielilor necesare cu procurarea materiilor prime alimentare necesare 
(ingrediente alimentare ).    

Investigaţiile efectuate la nivelul unei gospodării ţărăneşti din zona analizată 
au delimitat praguri diferite de rentabilitate pentru două situaţii: achiziţionarea 
materiilor prime alimentare din afara exploataţiei agricole şi prin folosirea în 
alimentaţie a produselor agricole obţinute în gospodăria proprie. Dar acest prag de 
rentabilitate este în continuare supus unor multiple discuţii interpretative legate de 
problema efectuării investiţiilor, cu referire la suportarea parţială sau totală a 
cuantumurilor investiţionale. Astfel pentru studiul de proiectare efectuat s-au  
alcătuit 10 categorii ale posibilelor situaţii de utilizare a unei capacităţi 
agroturistice formate din 4 camere şi maximum 12 locuri de cazare. Diferenţierile 
pentru fiecare variantă proiectată au urmărit suportarea parţială sau totală a 
amortizărilor. Veniturile de servicii complete ( cazare, masă şi agrement ) pentru 
zona dunăreană s-au limitat la nivelul echivalent în lei de16 euro/zi-turist. 

 
Rentabilitatea activităţilor agroturistice prin achiziţionarea totală sau 
în majoritate a materiilor prime alimentare din afara exploataţiei 
agricole.  
Se ia în considerare această problemă tocmai pentru a percepe corect situaţia 

prezentă a acestor exploataţii şi mutaţiile care se produc în structurile din 
agricultură care au efecte directe asupra dezvoltării tuturor formelor de turism 
rural. În tabelul 1 s-a urmărit o corelaţie între cheltuieli şi venituri, ca din aceasta 
să rezulte pragul de rentabilitate. Dar în conversia gospodăriei ţărăneşti în cea 
agroturistică un rol important revine achiziţionării materiilor prime cu scop 
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alimentar, care în tabelul 1 încadrează numai achiziţionarea acestora din afara 
gospodăriei. Pentru această provenienţă a ingredientelor s-a urmărit concomitent şi 
modalitatea în care locuitorul atrage sumele necesare pentru extinderea şi 
modernizarea gospodăriei, acestea fiind încadrate la cheltuieli fixe.  

 
Tabelul 1 

Structura pragului de rentabilitate pentru activităţile agroturistice prin achiziţionarea în 
întregime a alimentelor, în cadrul gospodăriei luată în studiu din jud. Călăraşi 

- mii lei-   
Cheltuieli fixe anuale pe

gospodării Cheltuieli  variabile Profit realizare: 

din care pentru: 
Total cheltuieli 

Număr 
proiectat 
de zile-

turist pe an 

locuitorul 
(investitor) 
suportă în 
întregime 
investiţia 

i1 

locuitorul 
(investitor) 

suportă 50% 
din investiţie 

 i2 

total 
cazare masă agrement

cu 
suportarea 

în întregime 
a amortizării

ct1 

cu 
suportarea 
50% din  

amortizare  
ct2 

Venituri 
(încasări) 
total din 

exploatare 
it 

cu suportarea 
în întregime a 

amortizării 
anuale 

p1 

cu 
suportarea 
50% din  

amortizare 
p2 

10 41760 20880 4760,4 1690 1987,1 1083,3 46520,4 25640,4 5920 -40600,4 -19720,4 
100 41760 20880 47604,3 16900 19871,0 10833,3 89364,3 64884,3 59200 -30164,3 -9284,3 

180-bază 
(90zile/ 
2locuri) 

41760 20880 85687,7 30420 35767,8 19499,9 127447,7 106567,7 106560 -20887,7 -7,7 

200 41760 20880 95208,6 33800 39742 21666,6 136968,6 106088,6 118400 -18568,6 +12311,4
300 41760 20880 142812,9 50700 59613 32499,9 184572,9 163692,9 177600 -6972,9 +13967,1
360 

(90zile/ 
4locuri) 

41760 20880 171375,4 60840 71535,6 38999,8 213135,4 192255,4 213120 -15,4 +20864,6

400 41760 20880 190417,2 67600 79484 43333,2 232177,2 211297,2 236800 +4622,8 +25502,8
500 41760 20880 238016,5 84500 99350 54166,5 279776,3 258896,5 296000 +16223,7 +37103,5
720 

(100zile/ 
8locuri) 

41760 20880 342743,7 121680 143064 77999,7 384503,7 363632,7 426240 +41736,3 +62607,3

1080 
(90zile/ 

12locuri) 
41760 20880 514115,6 182520 214596 116999,6 555875,6 534995,6 639360 +83484,4 +104364,4

 

 

Ca atare, locuitorul trebuie să suporte anual 41760 mii lei în cazul în care nu 
se împrumută şi 20880 mii lei în cazul accesării unui împrumut sau a solicitării 
acestei sume prin programului SAPARD. În structura redată în tabelul 1 
argumentăm că în acest cuantum sunt incluse şi alte cheltuieli fixe. Succesiv, 
calculele ce s-au finalizat cu determinarea profitului au fost de asemenea  
structurate în 10 categorii ale posibilelor situaţii de utilizare a capacităţii turistice 
exprimate în zile-turist/an (se începe de la 10 până la 1080 zile-turist/an). Pe 
această bază s-au determinat şi veniturile (încasările) totale din exploatare 
exprimate în echivalent lei.  

Cheltuielile variabile au încadrat serviciile de cazare, masă şi agrement, 
conform unor calcule anticipate. În contextul celor prezentate se pot face 
următoarele interpretări: 

- Situaţia în care întreprinzătorul suportă în întregime investiţia de extindere 
şi modernizare a locuinţei, prin cumularea la fiecare grupă de număr zile-turist/an a 
cheltuielilor fixe şi variabile, iar ulterior prin compararea cu veniturile din 
serviciile agroturistice, trebuie să atragă printr-o folosire efectivă a capacităţii de 
minimum 360 zile-turist/an (90 de zile cu câte 4 locuri pe zi). Un număr inferior al 
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utilizării capacităţii turistice generează pierderi, care se datoresc în special 
suportării în întregime a sumei investite de 1,2 miliarde lei. Nivelul cel mai 
avantajos al profitului este  în cazul utilizării în cele 30 de zile calendaristice 
proiectate a 12 locuri pe zi, ceea ce generează un profit de 83484.4 mii lei/an. 
Situaţia utilizării a numai 10 zile-turist, generează cele mai mari pierderi anuale, 
respectiv 40600,4 mii lei/an. 

 - Situaţia în care întreprinzătorul profită de cofinanţările programului 
SAPARD şi/sau dispune parţial sau total de jumătate din suma totală necesară 
pentru investiţii situaţia este diferenţiată. Pragul de rentabilitate este redat prin 180 
de zile-turist/an, respectiv la 90 de zile, o ocupare cu două locuri-turist/zi. În cazul 
unui grad maxim al ocupării capacităţii de cazare de 1080 zile-turist/an, respectiv 
90 de zile x 12 locuri, profitul ce poate fi obţinut este de 104364.4 mii lei. Un grad 
al ocupării minime de numai 10 zile-turist/an, atrage o pierdere de 19720.4 mii lei.  

Ansamblul problematicii puse în discuţie, cu referire la determinarea 
gradului de rentabilitate, a sugerat ca prin aceeaşi metodologie să se cunoască 
nivelurile comparative redate în moneda euro. Rezultatele reflectă pentru treptele 
de utilizare a capacităţii turistice, de la 10 la 1080 de zile-turist/an, semnifică 
aceleaşi prag de rentabilitate. Şi din această prezentare reiese clar o situaţie de 
rentabilitate a activităţilor agroturistice unde capacitatea anuală este asigurată cu 
peste 1080 de zile-turist/an în cazul suportării în totalitate a investiţiei de către 
întreprinzător şi respectiv cu peste 360 zile-turist/an în situaţia suportării a numai 
50% din investiţia totală.  

În final din această situaţie se poate deduce o formă de introducere a 
activităţilor agroturistice care nu facilitează prea mult atragerea antreprenorilor 
locali. Desigur, acest sistem prin care se cumpără în majoritate materiile prime 
alimentare necesare preparării hranei pentru turişti, declanşează forme cu  nivel  
diminuat de rentabilitate. 
 

Rentabilitatea activităţilor agroturistice prin folosirea în alimentaţie a 
produselor agricole abţinute în gospodăria agricolă proprie. 
Activităţile agroturistice  şi însăşi conceptul de agroturism, presupune 

utilizarea în serviciile de preparare a mesei, utilizarea materiilor prime din 
gospodăria proprie. Această utilizare desigur poate fi într-o strucură şi proporţie 
diferită, fiind în funcţie de zona agricolă de producţie, dar şi posibilităţile de 
producţie agricolă a propriei exploataţii agricole. 

În situaţia exemplificării pentru proiectarea investiţiei şi activităţilor de 
servicii redate anterior a fost făcută precizarea că locuitorul a cărei situaţie s-a 
analizat  deţine o suprafaţă de 6,21 ha teren, din care 0,19 ha teren pretabil 
culturilor legumicole. La acestea în perioada imediat următoare se vor mai adăuga 
încă 0.3 ha teren arabil limitrof locuinţei ce poate amplifica suprafaţa posibil 
cultivată cu legume. 

De aici reiese că potenţialul agricol al suprafeţei deţinute, prin producţiile 
agricole realizate poate satisface o bună parte din materiile prime necesare 
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preparării mesei pentru turişti. Desigur la acestea se pot adăuga şi cantităţile de 
peşte provenite din braţul dunărean Borcea. 

Ca rezultat din toate acestea s-a apreciat că din costul total al celor trei mese 
zilnice de 198.71 mii lei/zi-turist, poate fi diminuat cu 15%, aceasta reprezentând o 
procurare a unei anumite părţi din ingredientele necesare mesei din producţia 
agricolă proprie. Pentru acest nivel s-a ţinut seama că pentru obţinerea acestor 
materii prime agricole, sunt efectuate cheltuieli materiale şi cu manopera în propria 
exploataţie agricolă (respectiv costul produselor agricole ). Conform acestei situaţii 
s-a determinat structura cheltuielilor ce reprezintă gradul de rentabilitate a 
activităţilor agroturistice, din care în final să reiasă pragul de rentabilitate. 

În tabelul 2.  conform aceloraşi elemente ale delimitărilor de număr turist/an 
(începând de la 10 la 1080), sunt determinate atât cheltuielile cât şi veniturile, ca în 
final să rezulte profitul. 

 
 

Tabelul 2 
Structura gradului de rentabilitate pentru activităţile agroturistice prin folosirea parţială 

în alimentaţie a produselor agricole obţinute în cadrul gospodăriei luată în studiu din 
judeţul Călăraşi.    

- mii lei  
Cheltuieli fixe anuale pe 

gospodărie 
Cheltuieli variabile Total cheltuieli Profit realizare: 

din care pentru: 

Număr 

zile-

turist 

pe an 

locuitorul 
(investitor) 
suportă în 
întregime 
investiţia 

i1 

locuitorul 
(investitor) 

suportă 50% 
din 

investiţie 
 i2 

Total  
cazare masă agrement

cu 
suportarea în 
întregime a 
amortizării 

anuale 
ct1 

cu 
suportarea 
50% din  

amortizare  
ct2 

Venituri 
(încasări) 
totale din 
exploatare 

it 

cu 
suportarea 

în întregime 
a amortizării

anuale 
p1 

cu 
suportarea 
50% din  

amortizare 
p2 

10 41760 20880 4462,4 1690 1689,1 1083,3 46222,4 25342,4 5920 -40302,4 -19422,4 

100 41760 20880 44624,4 16900 16891,1 10833,3 86384,4 65504,4 59200 -27184,4 -6304,4 

180 41760 20880 80249,9 30420 30330 19499,9 122009,9 101129,9 106560 -15449,9 +5430,1 

200 41760 20880 89246,6 33800 33780 21666,6 131006,6 110126,6 118400 -12606,9 +8273,4 

300 41760 20880 133869,9 50700 50670 32499,9 175629,9 154749,9 177600 +1970,1 +22850,1 

360 41760 20880 160643,9 60840 60804 38999,8 202403,9 181523,9 213120 +10716,1 +31596,1 

400 41760 20880 178493 67600 67560 43333,3 220253,3 199373,3 236800 +16546,7 +37426,7 

500 41760 20880 223116,5 84500 84450 54166,5 264876,5 243996,5 296000 +31123,5 +52003,5 

720 41760 20880 321287,7 121680 121608 77999,7 363047,7 342167,7 462240 +99092,3 +120072,3

1080 41760 20880 481911,6 182500 182412 116999,6 523671,6 502791,6 639360 +115688,4 +136568,4

 
 
Referitor la cheltuielile fixe acestea sunt structurate conform suportării totale 

(100%), sau parţiale (50%) de către întreprinzător. 
Situaţia în care întreprinzătorul suportă în întregime cheltuielile fixe, cu 

referire specială la amortismentul lucrărilor investiţionale pentru extinderea şi 
modernizarea exploataţiei, se poate constata obţinerea unui profit la utilizarea unei 
capacităţi de cca. 260 zile-turist/an. O utilizare sub acest nivel generează pierderi. 
Prin depăşirea peste 260 zile-turist/an pot fi înregistrate profituri care la 360 zile-
turist/an cumulează un profit de 10716,1 mii lei /an, iar la 1080 zile-turist/an 
profitul atinge un nivel maxim de 115688,4 mii lei/an. 
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Situaţia în care întreprinzătorul suportă 50% din investiţia totală (rezultatul 
unei cofinanţări SAPARD), pragul de rentabilitate se situează pentru o capacitate 
efectiv utilizată de cca. 150 zile-turist/an. O utilizare sub limita acestei capacităţi 
generează pierderi anuale. Totodată o majorare a utilizării capacităţii înregistrează 
creşteri proporţionale cu gradul efectiv în utilizare. Astfel: pentru o utilizare de 360 
zile-turist/an se înregistrează un profit de 31596,1 mii lei; pentru 720 zile-turist/an 
un profit de 120072,3 mii lei; pentru 1080 zile-turist/an un profit de 136568,4 mii 
lei/an. 

Prin urmărirea aceloraşi fenomene, dar prin calculaţiile în euro, rezultă  
praguri asemănătoare  de rentabilitate. Astfel, nivelurile profiturilor considerate 
praguri de rentabilitate se situează: în cazul suportării în întregime a contravalorii 
investiţiei prin utilizarea unei capacităţi minime a cazării rezultă 260 zile-turist/an, 
iar pentru suportarea parţială a cheltuielilor investiţionale, pragul de rentabilitate 
este de 150 zile-turist/an. 

 
Concluzii 
Prin sintetizarea elementelor redate anterior se pot fudamenta laturile 

economice ale situaţiilor de servirea mesei de către turişti în exploataţiile agricole. 
Punem accentul pe necesitatea formelor de servirea mesei prin utilizarea resurselor 
materiale proprii. Deci se pune problema unei autoaprovizionări.  

Modelul unei asemenea forme de promovare încadrează obiective, mijloace 
şi condiţii specifice agreate de turist, dar şi posibil de realizat în exploataţia 
agricolă. Dotările cu inventar gospodăresc şi nivelul de instruire a potenţialelor 
gazde sunt elemente decisive în atingerea şi depăşirea pragului de rentabilitate. 

Totodată nivelurile valorice estimative în variantele prezentate comportă 
încadrarea în diferite etape de realizare care sunt efectiv legate şi de amplificarea 
cu celelalte cheltuieli fixe ( amortizarea clădirii ), dar şi a celor variabile (cazare şi 
agrement ).   
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1.6. MARJA BRUTĂ STANDARD  ŞI FORME DE APLICABILITATE ÎN 
EXPLOATAŢIA AGROTURISTICĂ  

Manea DRĂGHICI 
Marian CONSTANTIN 

 
Marja Brută Standard, forme metodologice în determinarea gradului 
de rentabilitate a activităţilor agroturistice  
Marja Brută Standard, (MBS) constituie, conform literaturii de specialitate, 

(Drăghici M. coordonator ş.a., 2004), un concept economic unitar utilizat in ţările 
membre şi candidate UE. În acest context considerăm ca si pentru activităţile 
agroturistice se poate utiliza metodologia MBS pentru determinarea dimensiunii 
economice proiectarea si demonstrarea exploataţiei agricole agroturistice. Referitor 
şi la această sferă de activitate agroturistică prin structura metodologică MBS 
reprezintă diferenţa dintre produsul brut realizat, respectiv încasările băneşti, 
veniturile (PB) şi cheltuielile directe proporţionale (Ch DP)  
                 MBS = PB – Ch DP 
 Specificitatea serviciilor agroturistice impun cunoaşterea structurilor, 
activităţilor care sunt specifice şi care se derulează în cadrul acestora, motiv pentru 
care semnificaţia acestui indicator şi încadrarea în determinarea marjei brute este 
următoarea: 

• Produsul brut realizat (PB), în acest caz este reprezentat prin veniturile 
(încasările) realizate din serviciile prestate de turişti 

• Cheltuielile directe proporţionale (Ch DP) în cadrul activităţilor 
agroturistice includ următoarele grupe: cheltuielile variabile (considerate 
proporţionale) cu cazarea , masa şi de agrement („loisir”); cheltuielile fixe la care 
se pot încadra cele anuale privind asigurările, impozitele şi alte cheltuieli specifice. 

Conform metodologiei, din valoarea produsului brut realizat (încasări, 
venituri realizate din servicii agroturistice) nu se deduc cheltuielile unitare cu forţa 
de munca, cheltuielile cu clădirile, maşini şi instalaţii (cu referire specială la 
amortizarea acestora), cheltuieli de întreţinere şi cele efectuate de terţi. 

Astfel în tabelul 1 este redată structura de determinare a pragului de 
rentabilitate prin utilizarea metodei „marja brută standard”. Din tabel reiese că 
cheltuielile fixe anuale sunt constante, nivelul pentru gospodăria ţărănească 
exemplificată fiind de 1760 mii lei.  Referitor la cheltuielile variabile se poate 
observa că acestea sunt într-o creştere proporţională cu volumul activităţilor 
agroturistice proiectate, respectiv cu numărul de zile-turist/an. Este semnificativă 
diferenţa acestor cheltuieli pentru cazul în care ingredientele alimentare sunt 
achiziţionate în întregime prin cumpărare din afara gospodăriei ţărăneşti şi pentru 
situaţia în care această procurare de ingrediente provine în majoritate din 
gospodăria ţărănească. Se constată o situaţie certă prin care nivelul cheltuielilor în 
situaţia aprovizionărilor din gospodăria proprie este mai redus. Această reducere a 
nivelului cheltuielilor se răsfrânge şi în continuare la determinarea totalului 
cheltuielilor directe proporţionale, motiv pentru care cheltuielile la care sunt 
afectate aprovizionările cu ingrediente alimentare proprii sunt mai reduse. 
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Produsul brut realizat, PB, este materializat în cazul activităţilor agroturistice 
prin cuantumul costului serviciilor, mai concret prin încasările realizate de 
locuitorul proprietar al gospodăriei. Nivelul acestor încasări este în creştere 
proporţională cu numărul de zile-turist/an proiectate. Amplitudinea este la 5920 
mii lei pentru o proiectare de numai 10 zile-turist/an, la 639360 mii lei la 
proiectarea maximă de 1080 zile-turist/an. Rezultatul final privind MBS a fost 
prezentat structurat tocmai prin diferenţierile cheltuielilor. Astfel: 

a) În situaţia în care ingredientele alimentare sunt achiziţionate în majoritate 
sau chiar în întregime din afara gospodăriei ţărăneşti, activitatea agroturistică 
analizată prin prisma MBS, se soldează cu pierderi pentru proiectarea a 10 zile-
turist/an şi atinge un prag de rentabilitate la cca. 50-60 zile-turist/an. Nivelurile 
cresc succesiv, atingând 19112.3 mii lei în cazul a 180 zile-turist/an, 39984.6 mii 
lei la 360 zile-turist/an şi 123484.4 mii lei la 1080 zile-turist/an. 

b) În cazul în care ingredientele provin în majoritate din gospodăria 
ţărănească situaţia este mai favorabilă. Ne referim la faptul că MBS, pentru 
numărul de numai 10 zile  proiectate este cu o pierdere de 302.4 mii lei, iar un prag 
de rentabilitate este aproximat la un număr de 25 zile-turist/an proiectate. Se 
înregistrează creşteri succesive ale acestui indicator, de la 12815.6 mii lei pentru 
100 zile-turist/an, la 155688.4 mii lei pentru 1080 zile-turist/an. 

Pentru toate aceste situaţii în proiectarea investiţiei şi a activităţilor de 
servicii la nivelul unei gospodării ţărăneşti din zona teraselor dunărene Giurgiu-
Călăraşi, pentru metodologia de utilizare a MBS, se pot face următoarele aprecieri:  
• MBS este un indicator utilizat pentru aprecierea potenţialităţilor serviciilor 

agroturistice, dar şi a orientării tehnico-economice a exploataţiilor agroturistice; 
• Metodologia se poate derula printr-o structură simplă, cu o mare uşurinţă în 

interpretare. În cazul serviciilor agroturistice nivelul MBS reprezintă în 
majoritate cheltuielile cu forţa de muncă proprie; 

• Mărimea subvenţiilor, care este inclusă în MBS, poate stabili de asemenea 
pragul de rentabilitate atât pentru situaţia activităţilor agroturistice desfăşurate 
efectiv în prezent, dar şi în proiectările de investiţii (subvenţionate sau nu); 

• Prin calculul MBS se pot delimita unităţi de dimensiune agroturistică pentru 
gospodăria ţărănească. Facem referiri la nivelurile realizate conform structurii 
cuantumului valoric ale acestui indicator. Se pot face referiri la încadrarea pe 
clase cum sunt: activităţi agroturistice nerentabile, rentabile, foarte rentabile; 

• MBS poate ajuta efectiv în determinarea planului de afaceri, cu referire la 
proiectarea investiţiei, dar şi a activităţilor de servicii la nivelul unei gospodării 
ţărăneşti. 

 
Marja Brută Standard şi profiturile pe unitate zi-turist şi influenţele 
socio - economice în dezvoltarea agroturismului. 

 În contextul problematicii menţionate anterior, locuitorul zonei rurale 
dunărene chiar cu argumentările ce atestă potenţialităţile agroturistice, are 
permanent ideea apariţiei riscurilor în derularea activităţilor agroturistice. Pentru 
acest aspect considerat şi ca efect social se pune problema unei fundamentări, pe 
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unitatea zi-turist proiectată. Sub aspect social indicatorii derivaţi ai marjei brute 
standard şi a profitului pot fi consideraţi cu o sferă de fundamentare certă. 
 Astfel, marja brută standard (MBS) raportată pe zi-turist, conform valorilor 
redate în tabelul 2 arată variaţii semnificative dar cu o orientare edificatoare pentru 
locuitorii mediului rural. Astfel, se pot lua în discuţie următoarele laturi ale acestei 
probleme cu referire la: 
a) În cazul în care MBS supusă calculelor este determinată pentru situaţia în care 
ingredientele (materiile prime în activităţile culinare casnice), sunt achiziţionate în 
întregime din afara gospodăriei ţărăneşti. Această situaţie implică cheltuieli 
proporţionale (variabile) mai mari, iar pragul de rentabilitate este la un nivel de 
cca. 80 de zile turist/an. Începând cu o proiectare de 80 zile-turist/an, această marjă 
începe de la 98,3 până la 114,3 mii lei/zi-turist/an. 
b) În cazul în care ingredientele sunt procurate în majoritate ( întregime chiar ) din 
gospodăria sătească, cu referire numai la posibilităţile de utilizare a materiilor 
prime agricole obţinute din producţia proprie, aspectele economice sunt mult mai 
favorabile. Aceasta în sensul că începând cu cca. 25 zile-turist/an, nivelul MBS pe 
această unitate zi-turist începe de la 128,1 până la 144,1 mii lei.  
 Toate aceste aprecieri sunt determinate tocmai de ponderea MBS faţă de 
produsul brut. Nivelurile redate, pentru ambele situaţii de achiziţionare a 
ingredientelor, este între 10,1 şi 5,1, caz nejustificat prin valorile negative rezultate 
pentru numai 10 zile-turist/an, dar cu valori pozitive între 16,6 şi 24,3% la 
proiectarea unui cuantum al capacităţilor agroturistice între 100 şi 1080 zile-
turist/an. 
 Fiind cunoscut faptul că cheltuielile unitare cu forţa de muncă nu se deduc 
din valoarea monetară a produsului brut (PB), MBS reprezintă o diferenţă de 
cuantum valoric reprezentată prin aceste cheltuieli cu forţa de muncă proprie 
activităţilor agroturistice, alte cheltuieli cu clădiri, maşini, instalaţii şi alte dotări 
specific agroturistice. În acest context apare necesitatea cunoaşterii efective a 
profiturilor realizate pe unitatea de zi-turist/an. Se justifică această completare cu 
consecinţe economico-sociale, tocmai din necesitatea efectuării obiectivelor de 
investiţii şi a recuperărilor prin amortizarea investiţională.  

În situaţia în care este un împrumut pentru întreg cuantumul investiţional 
(de 1,2 miliarde lei), pragul de rentabilitate este la un număr proiectat de 360 de 
zile-turist/an, deci între 10 şi 360 de zile-turist/an se înregistrează pierderi cuprinse 
între -109,7 şi -0,001 mii lei/zi-turist/an. Numai începând cu o folosire a capacităţii 
agroturistice de peste 360 de zile turist este înregistrat un profit care atinge un nivel 
de numai 2,0 mil. lei pentru o capacitate utilizată de 1080 zile-turist/an. 

Prin efectele, dar mai ales prin consecinţele economic-sociale s-a efectuat o 
analiză intrinsecă a acestui profit, din două puncte de vedere: al formelor 
posibilităţilor de efectuare a investiţiilor şi al suportării investiţionale; al 
cheltuielilor curente, variabile legate de formele achiziţionării ingredientelor  
(produsele agricole ca materii prime alimentare). 
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                                                               Tabelul 2 
Delimitări privind ponderea şi structura de repartizare a marjei brute standard (MBS) pe 
unitate zi-turist în activitatea agroturistică proiectată în cadrul gospodăriei ţărăneşti luată  

în studiu  din  jud. Călăraşi. 
MBS/ zi-turist (mii lei/unitate MBS), 

situaţie în care: % MBS faţă de produsul brut, situaţie în care:
Număr proiectat 
de zile-turist pe 

an 
Ingredientele sunt 

achiziţionate în 
întregime din afara 

gospodăriei 

Ingredientele provin 
din cadrul 

gospodăriei 

Ingredientele sunt 
achiziţionate în 

întregime din afara 
gospodăriei 

Ingredientele provin din 
cadrul gospodăriei 

10 -60 -30.2 -10.1 -5.1 

100 98.3 128.1 16.6 21.6 

180 106.1 136.3 17.9 23.0 

200 107.1 136.9 18.1 23.1 

300 110.0 139.9 18.5 23.6 

360 111.0 140.8 18.7 23.7 

400 111.5 141.3 18.8 23.8 

500 112.4 142.2 18.9 24.0 

720 113.5 143.3 19.1 24.2 

1080 114.3 144.1 19.3 24.3 
 

Redat în tabelul 3, profitul pe unitatea proiectată de zi-turist/an pentru 
situaţia în care ingredientele sunt achiziţionate în majoritate din afara gospodăriei, 
apare cu diferenţieri semnificative pentru cele două forme de suportare a 
amortizării investiţionale. 

 
Tabelul 3 

Nivelurile profiturilor realizate pe unitate zi-turist/an prin proiectarea activităţilor 
agroturistice în cadrul gospodăriei ţărăneşti (locuitor Savu Pană, jud. Călăraşi) 

(mii lei/unit.zi-turist/an) 
Profit pe unitatea de zi-turist în situaţia în care 
ingredientele sunt achiziţionate în majoritate 

din afara gospodăriei 

Profit pe unitatea de zi-turist în situaţia în care 
ingredientele provin în majoritate din cadrul 

gospodăriei 
Număr 

proiectat de 
zile-turist pe 

an 
 

Cu suportarea în 
întregime a 

amortismentului 
investiţional 

Cu suportarea 50% 
din amortizarea 
investiţională 

Cu suportarea în 
întregime a 

amortismentului 
investiţional 

Cu suportarea 50% 
din amortizarea 
investiţională 

10 -109.7 -53.2 -108.9 -52.4 
100 -8.1 -2.5 -7.3 -1.7 
180 -3.1 -0.001 -2.3 0.8 
200 -2.5 1.6 -1.7 1.1 
300 -0.6 1.2 0.1 2.0 
360 -0.001 1.5 0.5 2.3 
400 0.3 1.7 1.1 2.5 
500 0.8 2.0 1.6 2.8 
720 1.5 2.3 3.7 4.5 

1080 2.0 2.6 2.8 3.4 
 

O situaţie numai în mică măsură îmbunătăţită este înregistrată în situaţia în 
care majoritatea ingredientelor alimentare provin din propria gospodărie. Şi în 
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acest caz pragurile de rentabilitate sunt diferenţiate tot prin nivelurile de suportare 
a amortizării investiţionale. 
 Referitor la suportarea în întregime a amortismentului investiţional de către 
locuitor, pragul de rentabilitate este de 200 zile-turist/an, iar în cazul unei suportări 
a acestui cuantum la jumătate, acest prag este de 100 zile-turist/an. Tot pentru 
situaţia provenienţei din gospodăria proprie a materiilor prime alimentare, 
cuantumul de utilizare a capacităţii agroturistice de 720 zile-turist/an (90 de zile x 
8 locuri), este considerat un maxim de profit, după care acesta începe să se 
diminueze. Aceasta semnifică faptul că nivelul capacităţii agroturistice maxime 
rentabile este de numai 720 zile-turist/an. 
 Astfel, pentru toate formele de profit pe unitatea de zi-turist/an calculate sunt 
încadrate diferenţiat, amplitudinile în valori absolute nu reflectă o diferenţiere 
pozitivă semnificativă, respectiv până la +4,5 mii lei/zi-turist. În schimb, 
amplitudinea pierderilor este cu mult mai mare; până la 108,9 mii lei/zi-turist. 
 Din ansamblul acestor niveluri de rentabilitate, cu referire atât la MBS, cât şi 
la profit, rezultă mai întâi efectele economice şi apoi sociale ale locuitorului din 
mediul rural din zona teraselor dunărene. În prezent locuitorul obişnuieşte să se 
conducă după posibilităţile băneşti lichide şi permanent urmăreşte posibilităţile de 
bunăstare, chiar imediate. Din interpretările indicatorilor prezentaţi, prin pragurile 
de rentabilitate se presupune o utilizare a capacităţii agroturistice începând de la 
360 zile-turist/an, se pot realiza efecte economico-sociale favorabile. 
 

Concluzii 
• Marja brută standard (MBS) ca formă considerată nouă în metodologiile de 

proiectare şi fundamentare a funcţionalităţii exploataţiilor agroturistice a fost 
utilizată, printr-o formă specifică, dar efectiv aplicată pentru structura celor 10 
variante proiectate. În acest caz, conform diferenţierilor cheltuielilor cu 
achiziţionarea ingredientelor alimentare, dar pe baza posibilităţilor de suportare 
a cuantumului investiţional rezultă: prin achiziţionarea în majoritate  sau chiar 
în întregime ) a ingredientelor alimentare rezultă un prag de rentabilitate de 50-
60 zile-turist/an; în cazul în care ingredientele provin în majoritate din 
gospodăria ţărănească pragul de renatabilitate este de circa 25 zile-turist/an 
proiectate. Se constată diferenţieri semnificative ale nivelului pragului de 
rentabilitate faţă de aprecierile precedente. Aceasta se datoreşte faptului că în 
calculul MBS veniturile totale nu sunt diminuate (deduse) cheltuielile de 
întreţinere şi amortizare la clădiri, maşini, instalaţii + retribuţia unitară (proprie) 
a forţei de muncă. Pentru acest motiv, cheltuielile  fixe sunt de numai 1760 mii 
lei anual, iar prin luarea în considerare a variantei proiectate de 1080 zile-
turist/an rezultă un nivel al MBS de 123484,4 mii lei/an (varianta achiziţionării 
ingerdientelor din afara gospodăriei) şi 155688,4 mii lei/an (o provenienţă a 
materiilor prime alimentare din gospodăria proprie). Pentru toate aceste motive 
considerăm că utilizarea MBS în fundamentarea proiectării activităţilor 
agroturistice este o problemă pentru care sunt necesare în continuare 
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aprofundări; ne referim la efectuarea şi fundamentarea studiilor de proiectare în 
activităţile agroturistice, dar şi a planurilor de afaceri. 

• Sub aspect social, indicatorii derivaţi ai marjei brute standard (MBS), prin 
variaţiile proiectărilor investiţionale, dar şi a formelor de servicii sunt redate 
niveluri valorice referitoare în special la cheltuielile cu forţa de muncă proprie. 
Analiza indicatorilor pentru cele 10 variante proiectate delimitează niveluri prin 
care se pot aprecia şi chiar fundamenta problemele eficienţei sociale a 
agroturismului în zonele dunărene receptoare. 
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1.7. APLICAREA PRINCIPIILOR MANAGEMENTULUI GLOBAL ÎN 
INIŢIEREA ŞI DEZVOLTAREA AFACERILOR AGROTURISTICE 

 
Costică MIHAI 

 
Introducere 
Iniţierea oricărei afaceri constituie o provocare pentru întreprinzător şi 

pentru speranţele acestuia. El este pus în situaţia în care trebuie să rezolve 
probleme de ordin tehnic ale activităţii, să vină în întâmpinarea cerinţelor pieţei şi 
să privească atent la viitorul sectorului în care funcţionează.  Prin urmare el 
lucrează cu un set de obiective pe care îşi propune să le atingă în condiţiile pieţei şi 
ale mediului general economic. Pentru a ajunge la starea de „succes”, 
întreprinzătorul trebuie să abordeze problema planificării foarte riguros şi să ia în 
calcul toate aspectele care ar putea interveni ca variabile de influenţă în 
mecanismul propriei întreprinderi. Managementul global furnizează setul de 
informaţii şi cunoştinţe care îl pot ghida pe decident în conturarea propriei 
strategii. Afacerile agroturistice constituie provocări tentante ale acestei perioade, 
în care spaţiul rural trebuie să îşi găsească resursele şi energiile necesare afirmării 
pe scena economiei de piaţă. Fermierul agricol care intenţionează să dezvolte o 
mică afacere agroturistică trebuie să fie capabil să gândească obiectiv la toate 
aspectele afacerii sale, să aplice acea strategie care să pună în valoare cel mai bine 
punctele forte ale propriei exploataţii şi să valorifice la maxim oportunităţile 
generale şi specifice de pe piaţa turismului. 

 
Abordarea managementului global 
Managementul global exprimă metodologia prin care se realizează 

rezolvarea problemelor întreprinderii utilizând un mod de gândire sistemic, un set 
de probleme cheie şi un sistem de luare a deciziilor necesare pentru stabilirea 
obiectivelor, analiza situaţiei, evaluarea problemelor şi realizarea unui plan de 
acţiune pentru rezolvarea acestora. 

Prin urmare, managementul global oferă ansamblul de mijloace şi metode pe 
care întreprinzătorul agroturistic trebuie să le aplice pentru dezvoltarea profitabilă 
a afacerii într-o economie de piaţă dinamică şi puternic marcată de procesul 
integrării României in Uniunea Europeană. 
 

Tratarea sistemică a problemei 
Abordarea unei întreprinderi din perspectiva sistemică reuşeşte să pună 

ordine în elementele sale componente să le descrie şi să le explice în contextul 
fenomenelor care le caracterizează. Aşadar, unitatea agroturistică trebuie privită ca 
un ansamblu de elemente materiale şi nemateriale care, prin punerea lor în diferite 
relaţii bine fundamentate, reuşeşte să genereze un produs turistic atractiv. 
Interpretarea exploataţiei, a propriei ferme, ca sistem îl ajută pe întreprinzătorul 
agroturistic să abordeze riguros etapele demarării şi dezvoltării pensiunii 
agroturistice.  
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Pe de altă parte structurarea sistemului agroturistic în două subsisteme  
principale, cel al produsului şi cel al pieţei, realizează o separare clară a 
problemelor tehnice şi organizatorice, legate de conceperea şi furnizarea 
produsului agroturistic, de cele legate de piaţă şi de capacitatea acesteia de a 
absorbi ofertele întreprinzătorilor agroturistici. În consecinţă trebuie luate în calcul 
obiectivele fiecărui subsistem, după cum urmează: 

 
 

Figura 1. Subsistemele întreprinderii agroturistice 
 
Subsistemele şi elementele lor componente se află într-o relaţie reciprocă, 

depinzând unele de altele şi au o evoluţie comună. 
Pentru fiecare dintre cele două subsisteme se pot identifica atât puncte tari, 

favorizante, cât şi puncte slabe, deficitare. Ideal ar fi ca întreprinzătorul agroturistic 
să fie în cunoştinţă de aceste aspecte astfel încât să poată profita de pe urma 
avantajelor şi să poată evita situaţiile care ar implica slăbiciunile fermei 
agroturistice. 

Dacă ne referim la aspectele legate de dezvoltarea produsului 
agroturistic, punctele tari sau slabe ale acestui subsistem se pot referi la factori 
precum: 
• forţa de muncă, în funcţie de disponibilitatea acesteia şi de gradul de pregătire 

şi implicare a ei în activitatea fermei; 
• infrastructura, care are capacitatea de a contribui foarte mult la creşterea 

fluxului turistic către zonele rurale; 
• amplasamentul, care constituie unul dintre aspectele esenţiale ale pachetului de 

produse agroturistice dintr-o anumită regiune; 
• facilităţile, în funcţie de care întreprinzătorul are posibilitatea iniţierii şi 

dezvoltării activităţii agroturistice. De exemplu, exceptarea de la plata unor 
obligaţii, cedarea în folosinţă a unor terenuri, consilierea de specialitate pe 
domeniu etc. constituie aspecte prin care comunitatea şi statul pot stimula sau 
frâna dezvoltarea produselor agroturistice. 

• capacitatea managerială, cu marea ei calitate de a potenţa influenţa tuturor 
factorilor care stau la baza oricărei activităţi economice. Experienţa sau 

 Subsistemul   produsului
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agroturistic: 
 
1. Profit 
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cunoştinţele în domeniu contribuie decisiv la succesul oricărei afaceri 
agroturistice. 

• lungimea sezonului turistic, care depinde atât de perioadele calendaristice, cât şi 
de activităţile şi evenimentele care pot fi organizate în regiune: diferite sporturi, 
sărbători religioase, evenimente locale etc. 

• resursele comunităţii, ele completând şi adesea condiţionând atracţia turistică 
pentru o anumită regiune rurală. În funcţie de aspectul geografic, de 
monumentele naturale sau antropice ale zonei şi de ospitalitatea localnicilor 
produsele agroturistice pot fi mai mult sau mai puţin complexe, începând cu 
cazarea, cazare şi masă, sau cazare, masă şi servicii diverse. 

• tradiţia, care de fapt creează baza diversificării şi autenticităţii multora dintre 
produsele agroturistice. Gradul de conservare a portului, arhitecturii, 
obiceiurilor etc. poate constitui factorul de atracţie esenţial pentru ferma 
agroturistică.  

• resursele fermei rurale, ca element esenţial al oricărei activităţi din cadrul 
exploataţiei, oferă posibilităţi de dezvoltare a ofertei turistice în funcţie de: 
terenurile deţinute, caracteristicile locuinţelor rurale, spaţiile de producţie, 
mijloacele utilizate în producţie, echipamentele disponibile pentru agrement ş.a. 

• condiţiile generale economice: reglementările economice în  domeniu, creşterea 
economică generală, nivelul inflaţiei, nivelul dobânzilor, politica economică 
adoptată etc. 

Pe de altă parte sistemul pieţei turistice este influenţat în mod direct sau 
indirect de aspecte precum: tipologia şi caracteristicile produselor oferite, 
localizarea ofertei, preţul produselor agroturistice, imaginea produsului, 
competitorii şi ofertele acestora pe piaţă, securitatea oferită în cadrul pensiunilor, 
standardele de calitate, politicile naţionale şi internaţionale în domeniu, aspectele 
legale, structurile instituţionale etc. Întreprinzătorul agricol poate beneficia de 
unele situaţii favorabile legate de aceşti factori şi, în consecinţă, îşi poate extinde 
cota de piaţă deţinută sau îmbunătăţi imaginea pe pieţele specifice turistice. 

Apreciem că cele două subsisteme, al produsului şi al pieţei, există şi 
funcţionează într-un macro-mediu, adică într-un mediu general în care 
oportunităţile şi riscurile se succed după legi mai mult sau mai puţin previzibile. În 
cadrul acestui mediu general, prin complexitatea sa, mediul rural reprezintă cadrul 
în care se dezvoltă activitatea agroturistică. Prin urmare, decidentul rural implicat 
în asemenea activităţi trebuie să anticipeze şi să cunoască foarte bine eventualele 
oportunităţi  sau riscuri care pot interveni într-un asemenea mediu. Acestea pot fi 
legate de resursele comunităţii, de facilităţile de acces, de infrastructură, de 
interesul comunităţii sau de probleme legate de mediu.  

În virtutea abordării sistemice, pensiunea agroturistică trebuie să fie capabilă 
să răspundă tuturor modificărilor mediului de lucru, astfel încât viitorul ei să fie pe 
măsura planurilor realizate. 
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Problemele cheie ale activităţii agroturistice 
Deciziile trebuie să se bazeze pe o bună informare. Managementul global 

recomandă fixarea unui sistem de întrebări esenţiale la care întreprinzătorul agricol 
interesat de iniţierea sau dezvoltarea afacerii agroturistice trebuie să găsească cele 
mai clare şi oneste răspunsuri. În continuare, pe baza acestora se pot stabili 
obiectivele, se pot analiza faptele şi se pot stabili problemele prioritare şi ordinea 
în care acestea ar trebui rezolvate.  

Principalele aspecte la care întreprinzătorul agroturistic trebuie să găsească 
răspunsurile sunt următoarele: 

a. Aspecte legate de cazare: tipul de spaţiu de cazare ales, gradul de 
îndeplinire a standardelor, schimbările necesare pentru ca spaţiul ales să poată fi 
clasificat ca locaţie agroturistică, costul transformărilor, capacitatea care ar putea fi 
atinsă,  capacitatea de lucru. 

b. Atracţii ale zonei: lista atracţiilor, punctele forte şi cele slabe ale fiecăreia, 
modul de angajare a acestora pentru a putea fi utilizate de turist, restricţii legate de 
aceste atracţii, costul lor, planurile de dezvoltare. 

c. Facilităţi de acces: felul acestora, gradul în care acestea sunt adecvate 
necesităţilor turistului, posibilitatea dezvoltării unor noi facilităţi, gradul în care 
acestea vor contribui la creşterea activităţii fermei agroturistice. 

d. Activităţile desfăşurate: structura activităţilor în zonă sau în comunitate, 
activităţile care pot fi utilizate şi de turist, perspectiva introducerii unor noi 
activităţi, costurile introducerii unor noi activităţi sau cele necesare dezvoltării 
celor existente etc. 

e. Servicii disponibile pentru turist: tipul serviciilor care pot fi furnizate 
(supravegherea copiilor, servicii de masă, servicii bancare, poştale, comerciale, 
transport, de orientare turistică, de îngrijire a animalelor de companie etc.) 

f. Forţa de muncă disponibilă în cadrul fermei: numărul persoanelor şi 
timpul de lucru disponibil, structura pe vârste, experienţele profesionale şi 
manageriale ale persoanelor implicate în activitate, nivelul de motivare etc. 

 
Obiectivele propuse 
Deoarece obiectivul reprezintă ţelul propus pentru a fi atins într-o anumită 

perioadă, el îl va ajuta pe întreprinzător să aibă o linie constantă de acţiune, cel 
puţin până la atingerea lui; totodată obiectivul va constitui cadrul de control al 
mersului activităţii prin raportările permanente sau periodice a acestuia la realizări. 
Această succintă descriere a obiectivelor relevă câteva probleme legate de  
procesul de stabilire a acestora.  

În primul rând, obiectivele stabilite trebuie sa fie realiste, stimulative şi 
corect exprimate. În al doilea rând, obiectivele trebuie să aibă la bază faptele şi 
situaţiile concrete sesizate în etapa stabilirii problemelor cheie.  

Dat fiind că întreaga strategie a fermei agroturistice şi toate planurile de 
acţiune vor fi construite în raport cu obiectivele propuse, orice abatere de la 
realitate, atunci când se definesc obiectivele, poate genera o planificare eronată a 
activităţii. 
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În funcţie de perioada în care se speră să fie atinse, obiectivele pot fi 
clasificate în două mari categorii: 
a. obiective strategice, fixate pe termen lung, ca un rezultat al acţiunii 

întreprinzătorului agroturistic pe mai multe perioade de gestiune, sau de plan; 
b. obiective specifice, fixate în special pe termen scurt, suficient pentru a fi 

realizate activităţi de o complexitate sau amploare rezonabilă; acestea sunt uşor 
de urmărit, iar analiza îndeplinirii lor poate conduce la o rezolvare în timp util a 
unor eventuale probleme cu care se poate confrunta ferma agroturistică. 
Atingerea obiectivelor specifice constituie etape preliminare ale atingerii 
obiectivelor strategice. 

 Buna corelare a obiectivelor şi urmărirea strictă a lor constituie, pentru 
întreprinzătorul agroturistic, una din cheile esenţiale ale succesului în afaceri.  
 
 Luarea deciziilor în condiţii de maximă informare  
 Decizia constituie calea prin care managerul pune în practică rezultatul 
judecăţii pe care o face în legătură cu o anumită situaţie. Deoarece întreprinzătorul 
se află în centrul tuturor factorilor utilizaţi pentru desfăşurarea activităţii, decizia sa 
este cea care face ca rezultatul activităţii întreprinse să constituie o reuşită sau un 
eşec. În timp ce capacitatea managerială constituie o variabilă intrinsecă a celui 
care iniţiază, administrează şi dezvoltă o afacere, baza informaţională reprezintă 
aspectul exogen procesului decizional. Apelarea la o bază cât mai completă de 
informaţii şi manipularea corectă a acestora conduce la obţinerea unor decizii cât 
mai corecte şi în conformitate cu realitatea la care se referă. 
 Procesul decizional trebuie să cuprindă cel puţin următoarele etape esenţiale:  
• definirea problemei de rezolvat; 
• identificarea realităţilor în urma procesului de documentare; 
• elaborarea alternativelor; 
• judecarea şi analiza critică a variantelor de decizie; 
• alegerea variantei optime. 
 Luarea deciziei de înfiinţare sau dezvoltare a unei pensiuni agroturistice în 
condiţii de informare deplină constituie esenţa managementului global al afacerii, 
având rolul de a scuti pe întreprinzător de eventualele acţiuni nerentabile sau 
inutile strategiei întreprinderii. De exemplu, o decizie de lărgire a activităţii 
agroturistice într-o localitate trebuie sa aibă în vedere toate informaţiile legate de 
concurenţă, de clientelă şi de posibilităţi de susţinere a acestei dezvoltări de către 
resursele interne fermei. 
 
 Planul integrat de management 
 Aspectele esenţiale ale planului de management, aşa cum este prezentat şi în 
Figura 1, sunt: planificarea, organizarea, implementarea şi controlul.  
 Etapele anterioare legate de abordarea sistemică a problemelor, definirea şi 
descrierea problemelor cheie ale afacerii, stabilirea obiectivelor şi luarea deciziilor 
constituie baza întocmirii planului de acţiune care în final va fi implementat în 
practică pentru a induce schimbări în situaţia viitoare a întreprinderii.  
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 Planul de management prezintă cauza schimbărilor propuse, natura lor, 
persoanele însărcinate să producă aceste schimbări, modalitatea, momentul şi locul 
în care va fi pus în practică.   
 Prin urmare, pentru a realiza un astfel de plan trebuie parcurse următoarele 
etape: 

a. Definirea obiectivelor specifice, adică precizarea reperelor concrete de atins, 
a echipei de lucru şi a termenelor de realizare.  

b. Stabilirea planului propriu-zis de acţiune în care, în mod concret, trebuie să 
se precizeze produsul agroturistic propus a fi realizat, modul în care va fi 
implicată familia şi personalul angajat în această operaţiune, resursele 
exploataţiei care vor fi angajate, programarea activităţilor propuse a se 
realiza etc. 

c. Implementarea planului de acţiune constituie materializarea muncii de 
concepţie a întreprinzătorului, această etapă fiind destinată punerii în 
practică a acţiunilor şi mobilizarea resurselor în conformitate cu precizările 
şi termenele planului de acţiune conturat anterior. 

d. Etapa de control şi de monitorizare a planului, destinată urmăririi 
îndeplinirii obiectivelor specifice şi încadrării în termenele şi costurile 
prevăzute. Deoarece activitatea agroturistică este direct dependentă de 
sezonul turistic, de multe ori întreprinzătorul este constrâns să îşi realizeze 
investiţiile sau modernizările în perioade precise, între două perioade de vârf 
de activitate, astfel că urmărirea îndeplinirii planului pe etape reprezintă un 
instrument managerial prin care se evită înregistrarea întârzierilor şi, în 
consecinţă, se reduce riscul de nerealizare a veniturilor prevăzute. 

 
Realizarea unui plan bine fundamentat de management îl va ajuta pe 

întreprinzătorul agroturistic să reducă riscul de faliment aferent micilor afaceri. Un 
asemenea instrument constituie o recapitulare a tuturor resurselor ce vor fi 
implicate şi a tuturor obiectivelor propuse a fi atinse. 
 
 Concluzii 
 Deoarece în procesul iniţierii sau dezvoltării afacerii agroturistice 
întreprinzătorul agricol este pus situaţia rezolvării unor probleme complexe de 
natura diversă - în funcţie de specificul întreprinderii şi a mediului de afaceri - se 
simte nevoia abordării profunde a managementului firmei. Urmărind principiile şi 
etapele de aplicare a managementului global la nivelul pensiunii agroturistice, 
întreprinzătorul va putea depăşi cu mai mult succes problemele întâmpinate. 
Abordarea sistemică, identificarea si investigarea aspectelor cheie ale afacerii, 
stabilirea obiectivelor, luarea deciziilor şi conturarea planului de acţiune constituie 
etape şi aspecte care ar trebui urmărite de orice întreprinzător. Parcurgerea acestor 
etape în managementul afacerii agroturistice deschide noi căi de înţelegere a 
realităţii şi constituie calea de atingere a stării de succes. 
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1.8. ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE CU AJUTORUL UNOR 
METODE MANAGERIALE LA O SOCIETATE COMERCIALĂ DE 

TURISM RURAL 
 

Adina PUIŞOR 
 

Internaţionalizarea afacerilor şi modernizarea pieţelor financiare pun în 
discuţie problema multiplicării normelor contabile şi a deosebirilor care decurg de 
aici în tratamentul contabil al unor operaţii. 

Într-o perioadă marcată de o intensă activitate în materie de fuziuni, 
propuneri de oferte publice de cumpărare, chestiunea contabilizării şi armonizării 
diferenţei de achiziţie a depăşit cercul restrâns al mediilor contabile, devenind o 
problemă financiară majoră pentru societăţile comerciale din turism. Nu trebuie 
omise o serie de aspecte, unele deosebit de complexe, pentru care armonizarea 
poate contribui esenţial la obţinerea unei imagini fidele. Avem în vedere elemente 
referitoare la: schimbarea metodelor de stabilire a situaţiei nete, capitalizarea 
cheltuielilor de dezvoltare, constatarea şi evaluarea elementelor necorporale şi 
operaţiunile în devize şi cele de finanţare-locaţie.  

Definirea unui cadru conceptual de ansamblu şi promovarea cercetării 
principiilor contabile care să orienteze opţiunile privind cele mai bune aplicaţii ale 
acestora. Comitetul pentru Elaborarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate 
(IASC) a definit un cadru conceptual în care a introdus şi normalizarea contabilă. 
Aceasta este menită să ajute, în spiritul unui raţionament deductiv, la obţinerea 
unor soluţii normative şi adecvate noilor probleme contabile.   

Un astfel de demers este avut în vedere şi în ţara noastră, realizându-se astfel 
modernizarea legislaţiei contabile, în conformitate cu care se află şi societăţile 
care-şi desfăşoară activitatea în sectorul de turistic rural. Aceasta permite pe de o 
parte racordarea la elementele specifice fiecărei economii, precum şi păstrarea 
spiritului directivelor europene şi recomandările IASC.  
 Situaţiile financiare ale societăţii de turism rural studiate prezintă fidel 
informaţiile despre poziţia financiară, performanţele şi modificările poziţiei 
financiare, iar acestea sunt utile pentru luarea deciziilor manageriale. 
 Poziţia financiară a firmei sau capacitatea de a se adapta la schimbările 
mediului este reflectată prin bilanţul contabil, cu ajutorul activelor, structurii de 
finanţare (datoriilor şi capitalurilor proprii), precum şi cu ajutorul unor indicatori 
economico-financiari importanţi precum lichiditatea şi solvabilitatea. Bilanţul 
oferă informaţii esenţiale despre capacitatea întreprinderii de a angaja fluxuri 
viitoare de numerar şi echivalente de numerar, despre  necesităţile de creditare 
viitoare şi capacitatea de onorare a acestora, despre repartizările viitoare către 
creditori, acţionari sau alte categorii. 
 Performanţele sau capacitatea de a genera profit a unităţilor turistice sunt 
reflectate în contul de profit şi pierdere, sugerând astfel, capacitatea de a genera 
fluxurile viitoare de numerar, adică veniturile realizate, prin utilizarea resurselor 
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existente, respectiv cheltuieli ale perioadei, precum şi gradul de eficienţă în ceea ce 
priveşte utilizarea de noi resurse. 
 Bilanţul şi contul de profit şi pierdere sunt cele mai importante documente 
de raportare financiară ale societăţii. Contabilitatea este un instrument fundamental 
în viaţa curentă a societăţii comerciale de turism rural, ea este şi cea mai 
importantă sursă de informaţii privind activitatea economică a unităţii. Aceasta este 
esenţială în procesul elaborării deciziilor cât şi în analiza post-decizie a firmei, 
desprinzându-se astfel concluzia, conform căreia contabilitatea introduce 
instrumente de evaluare a performanţelor societăţii. 

Tranziţia către economia de piaţă presupune importante mutaţii şi în 
domeniul contabilităţii. Introducerea noului sistem contabil în economia 
românească a generat numeroase şi complexe probleme din partea utilizatorilor 
informaţiei financiar-contabile. 

În acest sens, se observă că în cadrul firmelor de turism rural se impune 
introducerea anumitor metode manageriale în vederea obţinerii unor informaţii 
contabile calitative, cu influenţe nemijlocite asupra actului decizional. 

Studiul riscului de faliment al unei firme constituie o componentă a analizei 
financiare de natură managerială care se realizează cu ajutorul unor metode 
specifice. Aceste metode permit o diagnosticare preventivă a dificultăţilor 
economico-financiare şi pe această bază se poate interveni prin aplicarea unor 
măsuri cu efecte operative şi strategice pentru redresarea şi consolidarea stării 
financiare, creşterea performanţelor şi în consecinţă anularea riscului de faliment al 
societăţii analizate. 

Apărute şi dezvoltate în S.U.A., la sfârşitul anilor ’60, de către A. Altman, 
metodele de evaluare a riscului de faliment au fost rapid preluate şi adaptate de 
diverse instituţii bancare şi financiare din alte ţări. Principiul conceptual al acestor 
metode constă în folosirea informaţiilor din raportările de sinteză contabilă pentru 
calculul unor indicatori derivaţi sau rate care dau măsura dificultăţilor economico-
financiare cu care se confruntă un agent economic rural . 

Metodele sunt, în primul rând, de natura contabilă, deoarece folosesc 
informaţiile economico-financiare furnizate de contabilitate şi sintetizate în 
formularele de raportare  contabilă, “Bilanţ contabil” şi “Contul de profit şi 
pierdere”. Ratele economico-financiare calculate pe perioade de la 2 la 4 ani 
anteriori permit, prin comparare în dinamică sau cu niveluri ale acestor rate 
înregistrate de agentul economic atunci când nu avea dificultăţi sau căderi ale 
rezultatelor financiare, să se concluzioneze asupra evoluţiei şi perspectivei stării 
funcţionale, precum şi asupra riscului de faliment. Compararea nu se realizează 
însă individual, la nivelul fiecărei rate economico-financiare, deşi aceasta nu poate 
fi exclusă cu desăvârşire, ci în mod global prin agregarea ratelor sau variabilelor 
independente într-o funcţie de regresie denumită “funcţia Z” sau “funcţia de 
faliment”.  

Rezultatul funcţiei “Z” obţinut pe baza ratelor ce caracterizează starea 
economico-financiară a societăţii noastre, poate fi mai apropiat sau mai distanţat de 
o valoare normativă determinată pe baza unui eşantion reprezentativ de agenţi 
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economici care nu sunt marcaţi de dificultăţi financiare. În aceste condiţii se 
consideră că mărimea “Z” estimează cu o probabilitate suficient de sigură gradul 
de apreciere a riscului de faliment pentru următorii 2-3 ani. 

Mărimea “Z” fundamentată de Altman are următoarea relaţie de calcul: 
 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 
1,0X5 

 
în care variabilele X1, X2, X3, X4, X5 sunt indicatori economico-financiari cu un 
conţinut informaţional consistent capabili să sintetizeze prin agregare starea 
financiară a firmei, iar constantele cu care sunt amplificaţi indicatorii sunt de 
natură statistică şi exprimă ponderea sau importanţa unei rate sau variabile în 
logica economică a evaluării riscului de faliment. 
 Pentru exemplificarea metodei, se iau în considerare următorii indicatori 
economico-financiari ai unei firme ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
turismului rural: 
 
Nr. crt. DENUMIRE INDICATORI SUME 

1. Active fixe 15.344.670.000
2. Active circulante 9.979.815.000

 Total active 25.324.485.000
3. Capital propriu 12.473.795.000
4. Datorii totale 12.848.011.000
5. Cifra de afaceri 76.859.342.000
6. Rezultatul economic 4.512.057.000
7. Profitul reinvestit 2.851.912.000

 
Cei 5 indicatori economico-financiari luaţi în considerare la calculul mărimii 

“Z” sunt:  
X1 = 100*

_
_

activeTotal
circulanteActive  = 100*

000.485.324.25
000.815.979.9  = 39,41 %  

          Indicatorul X1 măsoară flexibilitatea de acţiune a societăţii analizate: 
 

X2 = 
activeTotal
reinvestitofitul

_
_Pr *100 = 100*

000.485.324.25
000.912.851.2  = 11,26 % 

 
Profitul reinvestit are în acest caz o semnificaţie mai largă, determinându-se 

ca diferenţă între rezultatul net al exerciţiului şi dividendele care revin acţionarilor, 
în cazul societăţii noastre nefiind distribuite dividende. 

Indicatorul X2 exprimă capacitatea internă de finanţare a obiectivelor de 
dezvoltare a activităţii societăţii. 

 
X3 = 

activeTotal
economiczultatul

_
_Re *100 = 100*

000.485.324.25
000.057.512.4  = 17,8 % 
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Indicatorul X3 are semnificaţia de rată a rentabilităţii economice sau de 
eficienţă a utilizării activelor. 

 
X4 = 

totaleDatorii
propriuCapitalul

_
_ *100 = 100*

000.011..848.12
000.795.473.12  = 97,09 % 

Indicatorul X4  măsoară autonomia financiară a firmei. 
 

X5 = 
activeTotal

afacerideCifra
_

__ *100 = 100*
000.485.324.25
000.342.859.76  = 303,5 % 

Indicatorul X5 este tot un indicator de eficienţă a utilizării activelor, dar 
efectul economic este exprimat prin cifra de afaceri realizată. 

Z = 1,2 * 0,3941 + 1,4 * 0,1126 + 3,3 * 0,178 + 0,6 * 0,9709 + 1,0 * 3,035 = 
4,8351 

Conţinutul informaţional al fiecăruia dintre cei 5 indicatori permite să se 
aprecieze că nivelurile lor sunt cu atât mai bune cu cât înregistrează o valoare 
absolută mai mare. 
Mărimea „Z” este interpretată având în vedere următoarele intervale: 

 când „Z” ≤ 1,8 starea de faliment este iminentă; 
 când „Z” > 3 situaţia financiară este bună; 
   când 1,8 < „Z” ≤ 3 situaţia financiară a societăţii este dificilă, cu 

performanţe vizibil diminuate, apropiate de pragul stării ce precede falimentul. 
În urma calculelor efectuate se constată că mărimea “Z” > 3, de unde rezultă 

că situaţia financiară a societăţii de turism este bună.   
Această metodă a funcţiei “Z” este apreciată ca având aplicabilitate curentă 

cu bune rezultate în fundamentarea deciziilor de conducere. 
Metodele manageriale de analiză şi decizie vizând starea economico-

financiară de insolvabilitate sau riscul de faliment au în vedere şi identificarea 
celor “10 ameninţări” pentru supravieţuirea agentului economic şi anume: 

1. Amplasarea greşită a afacerii determinată de: 
• aplicarea unei politici greşite de marketing; 
• nepromovarea unei reclame eficiente privind activitatea şi oferta turistică a 

unităţii; 
• alegerea unei pieţe nepotrivite pentru vânzarea produselor şi prestarea 
• serviciilor. 

2. Imobilizarea în prea mare măsură a capitalului permanent în active 
imobilizate şi utilizarea ineficientă a acestor active (spaţii de cazare, de agrement, 
de alimentaţie publică). 

3. Existenţa unui fond de rulment permanent insuficient pentru desfăşurarea 
procesului economic. 

4. Inexistenţa resurselor băneşti necesare rambursării împrumuturilor 
scadente. 

5. Gestionarea necorespunzătoare a stocurilor de resurse materiale şi 
financiare.  
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6. Adoptarea unei politici de expansiune economică necontrolată, 
concretizată în lansarea unor produse turistice sau oferirea unor servicii de 
agrement pe pieţe care nu au fost cercetate în prealabil. 

7. Adoptarea unei politici inadecvate de capitalizare a unei părţi din profit 
(acordarea unor dividende mari acţionarilor şi reducerea posibilităţilor de 
reinvestire a profitului). 

8. Lipsa de experienţă în administrarea patrimoniului şi o calificare 
necorespunzătoare a personalului din punct de vedere profesional. 

9. Existenţa unei fluctuaţii pronunţate a personalului, ca urmare a unei 
politici salariale necorespunzătoare sau nestimulative (salarii mai mici şi condiţii 
de muncă nefavorabile). 

10. Procesul de informare şi de relaţii cu partenerii de piaţă este dominat de 
o birocraţie excesivă. 
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1.9. IMPORTANŢA MANAGEMENTULUI CULTURAL ÎN 
DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL 

 
Ciprian Ionel ALECU 

 
Introducere  
Turismul rural este o  formă de turism care se desfăşoară în mediul rural prin 

valorificarea resurselor turistice locale, naturale, culturale şi umane, precum şi 
dotările şi echipamentele turistice, inclusiv pensiuni sau ferme agroturistice1. 
Turismul rural îmbracă diferite forme de sejur, având ca factor determinat o gama 
largă de motivaţii. Între acestea, cele cu valenţe cultural-cognitive ocupă un loc 
principal.  

De-a lungul timpului cultura a jucat un  rol principal atât în evoluţia  
domeniilor de activitate, cât şi a dezvoltării umane. În mod firesc, aceasta a atras  
interesul  a numeroşi cercetători pentru studierea şi analiza culturii. Dacă la început 
se discuta despre cultura ca  element definitoriu pentru un  grup, o naţiune, acum 
ea a devenit, prin intermediul abordărilor interdisciplinare obiect de cercetare a 
managementului. 

Apariţia şi expansiunea turismului rural este în strânsă legătură cu 
elementele de cultură regionale.  Zona rurală a României este bogat presărată de 
valori culturale, iar diversitatea activităţilor de turism este strâns legată de 
diversitatea modelelor socio-culturale existente, de tradiţiile populare, de 
arhitectura locală etc.  

 
Elemente  generale  
Relaţia dintre cultură şi turism rural este una mult mai profundă. Ea trebuie 

privită nu numai din punctul de vedere al unui potenţial produs turistic. Trebuie 
analizate toate acele elemente care contribuie la desfăşurarea activităţii unei firme 
de turism şi care sunt influenţate de  cultură: 

• prestatorii de servicii de turism, ca reprezentanţi ai culturii locale 
• turiştii, ca reprezentanţi ai unei culturii diferite 
• firma, ca unitate cu trăsături  culturale proprii 

 
Modul  în care aceste entităţi interacţionează şi din punct de  vedere cultural 

în realizarea obiectivelor proprii depinde dezvoltarea activităţilor de turism rural. 
Cultura, reprezintă un ansamblu de  cunoştinţe , reprezentări şi atitudini ale 

lumii, de elemente psihice care conferă unui popor  o anumită poziţie  originală în 
cultura universală. Din punct de vedere structural, cultura poate fi privită ca un 
ansamblu de patru componente: religie, artă, morală şi ştiinţă.  

Din mulţimea termenilor utilizaţi pentru descrierea manifestărilor de cultură, 
următoarele patru împreună acoperă într-o măsură considerabilă conceptul global, 

                                                 
1 Vasile Glăvan, Turismul rural ş agroturismul. Concepte şi organizare. în volumul „Turismul rural. Actualitate şi 
eprspective”, Editura Pan Europe, Iaşi, 1999 
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şi anume: simboluri, eroi, ritualuri şi valori1. Acestea sunt prezentate ca foile de 
ceapă, indicând că simbolurile reprezintă manifestările cele mai superficiale ale 
culturii iar valorile pe cele mai profunde ale acesteia, între ele situându-se eroii şi 
ritualurile. 

Simbolurile sunt cuvinte, gesturi , ilustraţii sau obiecte care prezintă un 
aspect particular ce este recunoscut numai de către aceia care sunt implicaţi într-o 
anumită cultură. Noile simboluri sunt create uşor, iar cele vechi dispar: simbolurile 
unui grup cultural sunt copiate sistematic de către alte grupuri. Din această cauză 
simbolurile au fost situate în stratul cel mai superficial. 

Eroii sunt persoanele vii sau decedate, reale sau imaginare care poseda 
caracteristici preţuite mult într-o cultură şi care astfel servesc ca modele de 
comportament. În această epocă a televiziunii influenţele din afară au devenit mai 
importante în alegerea eroilor decât erau în trecut. Mediul rural este presărat de 
astfel de personaje (haiduci, lotri, eroi în marile conflagraţii etc.) a căror istorii sunt 
transmise de la o generaţie la alta, dar insuficient valorificate  din punct de vedere 
turistic. 

Ritualurile sunt considerate esenţiale din punct de vedere social: ele sunt 
desfăşurate ca un scop în sine. Modalităţile de salutări şi de acordare a respectului 
celorlalţi, ceremoniile sociale şi religioase sunt exemple în acest sens. Din punct de 
vedere  al atracţiei turistice, tradiţiile populare ale satului românesc reprezintă 
elemente de patrimoniu culturale de o frumuseţe deosebită iar includerea lor într-
un produs turistic complex rămâne o prioritate. 

Simbolurile, eroii si ritualurile au fost rezumate sub termenul de practici. 
Astfel, ele sunt vizibile unui observator din afară; totuşi semnificaţia lor culturală 
este invizibilă şi constă numai în modurile în care aceste practici sunt interpretate 
de către iniţiaţi. Nucleul culturii este format de valori. Valorile sunt tendinţe 
cuprinzătoare care se referă la a prefera anumite situaţii altora. 

Valorile sunt primele lucruri învăţate de copii în mod conştient, dar implicit. 
Deoarece în viaţa noastră ele au fost dobândite prea timpuriu, multe valori rămân 
în mod inconştient multor persoane. În acest fel ele nu pot fi discutate sau 
observate direct de alte persoane. Ele pot fi doar deduse prin modul în care oamenii 
acţionează în diferite circumstanţe. Totuşi  ele reprezintă un element definitoriu al 
mărcii, al fundamentării imaginii unui serviciu, cu importanţă deosebită în 
domeniul serviciilor.  

Deoarece aproape oricine aparţine unui număr de grupuri şi categorii diferite 
de oameni în acelaşi timp, oamenii poartă cu ei în mod inevitabil câteva straturi de 
programare mentală corespunzător diferitelor niveluri de cultură: 

• un nivel naţional corespunzător ţării persoanei implicate ; 
• un nivel regional şi/sau etnic şi/sau religios şi/sau afiliere lingvistică după 

cum se compun majoritatea naţiunilor din diferite regiuni culturale şi/sau 
grupuri etnice şi/sau religioase şi/sau grupuri de limbă; 

• un nivel de gen; 

                                                 
1 Geert Hofstede, Managementul structurilor multiculturale, Editura Economică, Bucureşti, 1996 
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• un nivel de generaţie; 
• un nivel de clasă socială, asociat cu oportunităţi educaţionale sau cu 

ocupaţia sau profesiunea unei persoane; 
• pentru aceia care sunt salariaţi, un nivel de organizaţie sau o corporaţie 

corespunzător modului în care acestea au fost grupate prin organizare. 
 

Culturile regionale, etnice si religioase ţin cont de diferenţele din interiorul 
ţărilor; grupurile etnice şi religioase şi transced adesea graniţele politice ale ţării. 
Astfel de grupuri formează minorităţi la limita dintre cultura dominantă a naţiunii 
şi cultura proprie tradiţională a grupului. 

 
Divesitatea culturală şi importanţa ei în dezvoltarea turismului rural 
Cultura rămâne, în general, invizibilă, dar când apare, de obicei credem că 

va genera probleme: nu de multe ori oamenii gândesc şi cred că diversitatea 
culturală poate aduce (genera) şi avantaje. Treptat aceast mod de abordare este 
abandonat, fiind incompatibil cu orientările sociale şi culturale la nivel naţional şi 
internaţional. 

Diversitatea devine cea mai avantajoasă când firma de turism rural doreşte 
să se extindă, respectiv să-şi lărgească perspectivele, abordarea, orizontul noilor 
idei, realizarea unui produs specific sau doreşte să dezvolte o politică de marketing 
proprie. Diversitatea este un avantaj în aşezarea startului firmei pentru un nou 
proiect, crearea de idei noi, dezvoltarea unui nou plan de marketing, evaluarea 
tendinţelor dintr-o nouă perspectivă. 

Avantajele vin din folosirea diversităţii culturale ca resursă şi nu din tratarea 
ei ca o responsabilitate a organizaţiei.: 

• dezvoltarea de noi produse. 
• crearea şi acceptarea de idei noi. 
• perspective noi, o mai bună cooperare şi comunicare. 

Un manager al unei firme de turism rural trebuie să dezvolte  o strategie 
proprie cu privire la diversitatea culturală şi influenţele ei asupra activităţii. 

Principalele strategii de abordare a acestui fenomen pot  fi grupate în 
următoarele categorii: 

• ignorarea impactul diversităţii asupra organizaţiei; problemele vor 
apărea, dar nu vor fi atribuite culturii; 

• Minimalizarea sursei şi a impactului diversităţii culturale; managerul 
conştientizează existenţa unor probleme şi preferă reducerea 
diversităţii, iar  posibilitatea creării de avantaje este ignorată sau 
eliminată; 

• Antreprenorul din turismul rural conduce diferenţele culturale; au 
apărut unele probleme atribuite culturii , dar recunoaşte posibile 
avantaje. Instruieşte membrii organizaţiei să recunoască diferenţele 
culturale şi să le folosească pentru a crea avantaje pentru organizaţii. 
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Unele probleme vor continua să apară, şi vor necesita o abordare 
managerială specifică. 

 
Sinergia culturală în turismul rural 
Construirea unui produs turistic cultural în mediul rural care să atragă 

consumatorii de astfel de servicii, presupune dezvoltarea unor metode şi tehnici 
specifice. Un astfel de procedeu il constituie sinergia culturală 

Acesta are la bază un set de prezumţii. Cele mai cunoscute sunt cele 
referitoarea la interacţiunea transculturală în organizarea muncii, care formează 
baza abordării sinergiei culturale: 

• eterogenitatea - oamenii sunt diferiţi, indiferent că e vorba de  
consumatori sau angajaţi  

•  asemănările şi deosebirile sunt echiimportante în atingerea  
obiectivelor propuse; 

• echifinalitatea- adică există mai multe căi echivalente pentru a atinge 
obiectivul final 

• existenţa contingenţelor culturale şi cea mai bună cale depinde de 
cultura oamenilor implicaţi. 

Abordările sinergice culturale reflectă cele mai bune aspecte ale culturilor 
membrilor în strategia lor, structura şi procesul sinergic, fără violarea normelor nici 
măcar a unei culturi. Managerii în organizaţiile sinergice folosesc diversitatea ca o 
sursă cheie în rezolvarea problemelor. Procesul de generare şi dezvoltare a 
soluţiilor sinergice culturale pentru problemele organizaţionale implică mai multe 
etape1: 

• descrierea situaţiei; 
• interpretarea culturală; 
• creativitatea culturală; 
• interpretarea; 
• soluţia sinergică; 
• implementarea. 

 
Concluzii  
Impactul culturii asupra diferitelor domenii de activitate  reclamă metode şi 

tehnici de management specifice şi riguros fundamentate. Dependenţa turismului 
rural de cultură este profundă şi adânc înrădăcinată în istoria unei naţiuni. În 
condiţiile integrării europene şi accentuării proceselor de globalizare, 
managementul cultural devine din ce  în ce mai important pentru o dezvoltare 
durabilă a turismului rural. 

Problema turismului rural românesc nu este de a crea un produs autentic, ci 
descoperirea acelei reţete care sa asigure un consum ridicat. Valorificarea 
diferenţelor culturale prin metode specifice managementului cultural devine o 
necesitate pentru prestatorii de servicii din domeniu. 
                                                 
1 Geert Hofstede, Managementul structurilor multiculturale, Editura Economică, Bucureşti, 1996 
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Abordarea dezvoltării  turismului rural din punctul de vedere al culturii este 
un subiect deosebit de generos şi necesar, dar şi dificil. Preocupările tot mai dese 
pentru managementul cultural pot conduce,  pe de o parte,  la metode şi tehnici 
specifice de analiză şi fundamentare a deciziei, iar pe de altă parte la identificarea 
celor mai bune soluţii pentru o dezvoltare durabilă. 
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1.10. CONSIDERAŢII PRIVIND SISTEMELE INFORMATICE ÎN TURISM 

 
        Aurel BURCIU 

Cristian Valentin HAPENCIUC 
Mihaela PURICE 

 
Introducere 
În perioada actuală turismul este unul dintre sectoarele de activitate ale 

economiilor naţionale, de mare importanţă, cu o evoluţie dintre cele mai dinamice. 
Importanţa lui este accentuată şi de faptul că este un important generator de locuri 
de muncă. 

Pe plan mondial, activitatea turistică a avut rezultate remarcabile atât în ce 
priveşte redresarea economiilor naţionale a unor ţări care dispun de resurse 
turistice importante, cât şi prin faptul că, potrivit Organizaţiei Mondiale a 
Turismului, industria turismului se situează pe primul loc în lume în ceea ce 
priveşte contribuţia la ocuparea forţei de muncă.[1] 

Un atu al turismului, ca parte a sectorului terţiar, îl constituie faptul că, deşi 
în multe ţări oferta este mult superioară cererii, turismul se menţine o industrie 
producătoare de servicii care nu se confruntă cu lipsa clienţilor. 

România, ca de altfel şi alte ţări din Europa şi din lume, deşi deţine un 
potenţial turistic deosebit nu a reuşit să obţină rezultate pe măsura acestuia. 
Cauzele sunt diverse şi trebuie analizate cu multă luciditate. Important este viitorul 
turismului românesc, viitor promiţător despre care s-a afirmat: “Sunt ţări care 
trăiesc de pe urma turismului şi trăiesc bine. Cu frumuseţile României s-ar putea 
ridica turismul la rang de industrie.” 

Printre multele ştiinţe cu importanţă pentru domeniul turismului românesc, 
sociologia, psihologia, statistica, demografia, geografia etc., un loc aparte îl ocupă 
informatica, ştiinţa care se ocupă cu prelucrarea automată a informaţiilor, folosind 
calculatorul. 

Cineva spunea: “Fără calculator am fi fost astăzi încă în anul 1950”. 
Probabil că da. Zilnic în faţa ochilor noştri se derulează aventuri tehnice, care fără 
calculator ar fi fost probabil imaginabile, dar nici într-un caz posibile.[2] 

În lucrarea de faţă se încearcă o evidenţiere a importanţei informaticii, mai 
precis a unor sisteme informatice care pot fi şi chiar sunt utilizate pe plan mondial 
în turism, dar şi în România: Internet, Intranet, FrontX, SmartPOS, Amadeus, 
Autoroute, Power Point, Corel Draw, Photoshop. 

 
Internet 
Vom începe cu INTERNETUL despre care, la începutul anilor ‘90, ştia 

puţină lume. Însă în mai puţin de cinci ani, Internetul a cunoscut o dezvoltare 

                                                 
[1] Snak, O., Baron, P., Neacşu, N., Economia turismului, Editura Expert, Bucureşti, 2001, p. 208 
[2] Cerchez, E., Şerban, M., Tehnologia informaţiei – Manual pentru clasa a XI a, Editura L&S INFOMAT, 
Bucureşti, 1999, p. 5 
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spectaculoasă şi astăzi noţiunea a devenit familiară utilizatorilor de calculatoare, 
fie că se folosesc sau nu de avantajele pe care le oferă. Internet este cea mai mare 
reţea de calculatoare din lume. Ea permite accesul la informaţiile existente oriunde 
în lume, deschizând astfel posibilităţi nebănuite de comunicare. De asemenea, 
Internetul ajută la îndepărtarea barierelor dintre oameni, reprezentând un pas 
important spre ceea ce se doreşte a fi societatea globală informaţională. 

Pentru întreprinderile de turism, Internetul este un adevărat suport, ce 
influenţează nu numai rezultatele obţinute de firma care îl utilizează, ci 
influenţează decisiv şi rezultatele activităţii turistice la nivel local, regional şi 
naţional. Folosind Internetul există numeroase modalităţi de dezvoltare a 
întreprinderilor în turism cum ar fi: 
• aceste întreprinderi au posibilitatea să îşi promoveze eficient produsele şi să le 

vândă prin comerţul electronic care are un avantaj hotărâtor: este mai ieftin 
pentru întreprinderi şi mai comod pentru clienţi (cumpărătorii pot căuta oferte 
bune în toată lumea fără a pleca de acasă); 

• au acces la vaste cantităţi de informaţii referitoare la concurenţă, piaţă, 
posibilităţi de promovare şi publicitate (târguri şi expoziţii), congrese, 
conferinţe pe teme de turism; 

• pot să-şi construiască sau să-şi consolideze imaginea pe plan naţional şi 
internaţional prin deţinerea unui homepage pe Web (în România un număr 
destul de mic din unităţile ce desfăşoară activităţi turistice folosesc însă acest 
instrument); 

• angajaţii firmelor din turism pot folosi Internetul pentru a schimba mesaje e-
mail şi a transfera fişiere cu angajaţii altor firme în domeniu din ţară sau 
străinătate stabilind astfel relaţii care le sunt absolut necesare pentru 
dezvoltarea afacerii etc. 

 
Intranet 
O nouă tehnologie pe cale să schimbe modul de circulaţie a informaţiilor în 

cadrul unei firme sunt INTRANETURILE. Un intranet este o reţea de calculatoare 
care permite angajaţilor unei firme să partajeze şi să schimbe informaţii, mesaje e-
mail, şi chiar documente confidenţiale ale firmei. Similar modului în care un 
internet conectează utilizatori din întreaga lume, un intranet conectează angajaţii 
unei companii, indiferent de locul unde se află aceştia. Intraneturile reprezintă 
soluţii ieftine şi uşor de implementat care permit firmelor să devină competitive şi 
mai bine înarmate cu informaţii de ultimă oră.[1] Pentru întreprinderile mari din 
turism printre avantajele oferite de această tehnologie trebuie amintite: 
• intranet îmbunătăţeşte productivitatea; 
• intranet simplifică fluxul de lucru; 
• intranet ajută la câştigarea unui avantaj competitiv în raport cu cei care n-au 

învăţat încă să exploreze intraneturile. 

                                                 
[1] Bremner, L., IASI, A., Mică enciclopedie Intranet, Editura All, Bucureşti, 1998, p. 1 
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Un exemplu al modului de utilizare a acestui sistem este următorul: 
Intraneturile furnizează accesul instantaneu la informaţii, reducând în acelaşi timp 
volumul de hârtie care circulă şi se depozitează într-o firmă. Majoritatea firmelor 
pot beneficia imediat de avantajele unui intranet începând cu lucrurile cele mai 
simple. Mai întâi toate documentele cu resurse umane trebuie plasate în site-ul 
Web intern al companiei. Preţul producerii, actualizării şi distribuirii informaţiilor 
despre companie afectează direct profitul acesteia. Plasarea acestor informaţii în 
formă electronică va reduce imediat acest cost. De asemenea, trebuie ţinut cont de 
faptul că informaţia distribuită în formă tipărită este deseori depăşită şi de multe ori 
cei care primesc aceste informaţii au nevoie de ele, dar le depozitează şi apoi uită 
de ele. 

 
Sisteme de gestiune hotelieră şi de rezervare 
Alte sisteme informatice importante pentru turism sunt sistemele de gestiune 

hotelieră şi cele de rezervare precum FrontX şi Amadeus. 
FrontX este unul din cele mai apreciate sisteme de gestiune hotelieră din 

România. Pe lângă ceea ce face orice alt sistem de pe piaţă (ex. Fidelio), FrontX 
face posibile următoarele: 
• accesul la “black - list” naţional online – o “listă neagră” a clienţilor de care 

hotelurile au mare nevoie; 
• posibilitatea urmăririi pe Internet a activităţii hotelului de oriunde şi în orice 

moment înlocuindu-se astfel raportările zilnice privind situaţia hotelului 
solicitate de manageri; 

• clienţii pot beneficia de un anumit tip de raport particularizat, sistemul 
beneficiind de un generator de rapoarte; 

• Front X oferă posibilitatea conectării la sistemele de rezervări în timp real, în 
România acesta fiind http://www.turneo.ro/; 

• interfeţele (cu centrale telefonice, P.O.S. – uri, yale cu cartelă magnetică, pay - 
tv) lucrează permanent în background, fără intervenţia operatorului şi fără a fi 
necesar un alt calculator pentru interfaţă; 

• FrontX beneficiază de o bază de date care poate fi comună cu cea a casei de 
marcat SmartPOS, permiţând instalarea ambelor sisteme pe acelaşi calculator, 
constituind astfel o soluţie pentru mini-hoteluri. 

SmartPOS casa de marcat inteligentă pentru restaurante, este aplicaţia cea 
mai potrivită pentru o unitate de alimentaţie publică, indiferent de tipul acesteia: 
restaurant, bar, cofetărie, fast-food etc. 

Acest sistem complex de gestiune pentru hoteluri şi restaurante are o serie de 
facilităţi ce îi conferă un caracter unic: 
• Mod mixt de operare – putând fi folosit cu TouchScreen sau cu tastatura, 

SmartPOS devine cel mai flexibil sistem din punct de vedere al configuraţiei 
hardware; 

• Un sistem integrat – aşa cum am precizat SmartPOS beneficiază de o bază de 
date care poate fi comună cu cea a sistemului de gestiune hotelieră FrontX, 
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permiţând instalarea ambelor sisteme pe acelaşi calculator, constituind astfel o 
soluţie pentru mini-hoteluri; 

• SmartPOS în reţea – pentru a evita aglomerarea la unul din POS – uri, varianta 
multiuser permite accesarea oricărei mese de la orice terminal; 

• Imprimante gestionate dinamic – SmartPOS este capabil să trimită comenzile şi 
notele de plată la orice imprimantă din reţea, iar dacă aceasta este închisă sau 
defectă sistemul va selecta o altă imprimantă disponibilă; 

• Securitate – SmartPOS oferă nivele nelimitate de protecţie prin parola proprie 
pentru fiecare utilizator şi prin configurarea drepturilor acestuia. Pentru mai 
multă siguranţă, accesul poate fi asigurat şi prin cartelă magnetică; 

• Marcări cu retur – produsele selectate greşit pentru a fi marcate, pot fi şterse 
uşor, iar cele deja marcate pot fi anulate prin retur, numai de centre care au 
acest drept. Operaţiile sunt înregistrate în jurnal, putând fi consultate ulterior; 

• Note de plată separate – SmartPOS poate emite cu uşurinţă note de plată 
separate cu selecţia produselor pentru fiecare dintre clienţii unei mese, cu 
moduri de plată multiple: numerar, virament, cărţi de credit etc. 

• Nota de plată în cont hotel – pentru restaurante ce fac parte din hoteluri, 
moteluri şi alte unităţi de cazare, se pot emite note de plată în contul unei 
camere, soldul acesteia fiind încărcat automat cu valoarea mesei servite în 
restaurant, încasarea revenind recepţiei. 

Sistemul de rezervări computerizat AMADEUS este liderul mondial al 
sistemelor de rezervare si eliberare pentru bilete de avion. Această aplicaţie a fost 
deja implementată în peste 100 agenţii de turism din România. 

Seria de produse Amadeus Pro pune la dispoziţia utilizatorilor soluţii software de 
ultimă oră, pentru profesioniştii din industria de turism. Ele sunt destinate 
rezervării de bilete, de camere la hotel, rent-a-car; sunt produse user-friendly, cu 
interfeţe grafice intuitive şi uşor de utilizat, optimizând la maximum serviciile 
menţionate anterior. Comunicarea cu sistemul poate fi realizată prin linie 
dedicată de transmisii date sau Internet. 

Amadeus Pro Tempo este un sistem performant si flexibil, care răspunde 
tuturor cerinţelor unui mediu profesional de lucru şi care funcţionează în mediu de 
lucru Windows. Tempo oferă o interfaţă grafică prietenoasă, care simplifică 
procesul de crearea a unei rezervări, asigurând astfel creşterea productivităţii 
muncii agentului. Avantajele acestei aplicaţii sunt: versatilitatea (accesarea 
sistemului se poate face in 3 moduri de lucru diferite: Speed Mode – cel mai 
eficient mod de interacţiune cu sistemul; tranzacţiile se fac prin click cu mouse-ul 
pe butoanele de pe ecran, ce conţin tranzacţii predefinite; Script Mode - pentru 
începători; în cazul în care nu se cunosc tranzacţiile; Expert Mode – folosirea 
tranzacţiilor tradiţionale), creşte productivitatea (facilităţile Pro Tempo pot reduce 
cu până la 70% numărul tranzacţiilor scriptice tradiţionale, crescând astfel viteza 
de lucru). Facilităţile oferite de aplicaţia aceasta sunt: 
• command recall: facilitatea de a rechema, modifica si retransmite comenzi 

utilizate anterior; 
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• history window: permite vizualizarea ultimelor 50 de ecrane de informaţii; 
acestea pot fi copiate pe ecranul curent si printate; 

• host keys: permit memorarea într-un shortcut (combinatie de taste) a unor 
tranzacţii utilizate frecvent; 

• you select: printr-un simplu “click” pe anumite selecţii sau informaţii de pe 
ecran se pot transmite sistemului comenzi , eliminându-se necesitatea efectuări 
unor tranzacţii; 

• Itinerariul poate fi printat in 6 limbi, cu posibilitatea introducerii de mesaje 
personalizate; 

• Vizualizarea hărţii cabinei avionului, cu posibilitatea rezervării locului 
preferat; în prezent, această facilitate poate fi folosită pe 120 companii aeriene 
(inclusiv Tarom); 

• Serviciul gratuit Amadeus Email: un utilizator poate transmite cu uşurinţă 
dintr-un ecran Amadeus un text liber, itinerarii sau orice alte ecrane de 
informaţii către orice adresa validă de e-mail. 

Alte instrumente ale aplicaţiei care de asemenea pot fi folosite în turism sunt: 
Amadeus Vista - pentru crearea rezervărilor, Amadeus Air un instrument puternic 
oferind informaţii în timp real şi alte facilităţi ce adaugă valoare pentru a face 
rezervări pe majoritatea liniilor aeriene din lume, Amadeus Hotels - pentru 
rezervarea de camere, Amadeus Cars - închirieri de maşini, Amadeus Rail - 
rezervări de bilete de tren, Amadeus Cruise - rezervări de croaziere, Amadeus 
“customer profile” - o bază de date ce conţine informaţii utile despre companiile 
sau pasagerii care folosesc des serviciile unei anumite agenţii etc. 
 

Autoroute 
Este o unealtă modernă pentru editarea traseelor, care poate fi considerată 

un nou standard pentru productivitate, revoluţionând procesul de editare prin 
facilităţile oferite (Plowing, Shoving si Ghosting). Pentru întreprinderile de turism 
această aplicaţie poate fi foarte avantajoasă. Dacă un segment de traseu este 
deplasat controlat cu ajutorul cursorului, traseele înconjurătoare sunt împinse şi 
poziţia lor este afişată dinamic. Proiectantul poate evalua astfel modificările 
survenite, înainte de a accepta configuraţia finală. În plus, comanda Undo cu 
niveluri multiple permite proiectantului să revină la configuraţiile anterioare. 
Astfel proiectantul se poate răzgândi în orice moment! 

 
Power Point 
Comunicarea rapoartelor (create eventual în Microsoft Word), a analizelor 

de situaţii (obţinute eventual în Microsoft Excel) sau a oricăror alte informaţii 
constituie o parte tot mai importantă a activităţii din orice domeniu social. Dintr-un 
proces simplu, care cuprindea în mod esenţial doar pe cel care alcătuia materialul 
prezentat, comunicarea devine un proces complex care include ca element esenţial 
şi pe cei cărora le sunt destinate informaţiile transmise. Din acest motiv este foarte 
important să se aleagă acele mijloace de comunicare prin care efectul asupra 
auditoriului să fie maxim (mai multe informaţii transmise, mai multe informaţii 
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receptate, obţinerea unui climat psihologic favorabil etc.). De asemenea, procesul 
de comunicare este diversificat prin aceea că poate avea loc în mod organizat 
(şedinţe, congrese, teleconferinţe, discuţii în reţea etc.) sau nu (consultare 
individuală a unor prezentări). Adăugând la cele spuse anterior intrarea în epoca 
vizualului ("o imagine valorează cât o mie de cuvinte"), se poate conchide că 
dintr-un pachet de programe specializat pentru activitatea dintr-un birou, mai ales 
în turism, nu poate să lipsească o componentă dedicată cu precădere comunicării 
de informaţii. 

Componenta, din suita Microsoft Office, dedicată prezentărilor este 
MICROSOFT POWER POINT. O prezentare electronică în Power Point are două 
momente importante: proiectarea prezentării şi reprezentaţia (execuţia prezentării 
proiectate, show-ul). 

Iniţial, o prezentare electronică era alcătuită dintr-o succesiune de imagini 
care se derulau pe ecranul calculatorului. Prin dezvoltarea mijloacelor multimedia, 
succesiunea de imagini poate fi însoţită de muzică, de animaţie, de clip-uri filmate 
sau de legături către alte documente sau pagini Web, astfel încât o prezentare este 
prin excelenţă un document multimedia, care diferă de un document static, cum ar 
fi un document Microsoft Word, prin dinamica activării diferitelor secţiuni ale 
prezentării în timpul show-ului. Apare astfel distincţia între momentul creării 
prezentării (proiectarea imaginilor succesive şi a legăturilor necesare) şi momentul 
execuţiei prezentării, similară distincţiei dintre turnarea unui film şi proiectarea 
acestuia în cinematografe. Este însă evident că momentul creării trebuie să ataşeze 
unei prezentări electronice toate uneltele necesare unei expuneri eficiente. 

Întreprinderile de turism româneşti folosesc această aplicaţie în scopul de a-
şi promova imaginea cu ocazia reuniunilor producătorilor şi distribuitorilor din 
turism, a târgurilor, expoziţiilor etc. Turismul se vinde prin imagine. Din acest 
motiv rezultă necesitatea de a dispune de o prezentare atrăgătoare care să permită 
formarea celei mai bune idei asupra ofertei, prezentându-se nu numai peisajele, dar 
şi locurile de cazare cu calitatea lor, folclorul, distracţiile, gastronomia zonei 
respective. Pentru a avea efectul maxim prezentarea trebuie să nu depăşească 15 
minute şi să ţină cont de persoanele cărora se adresează (profesionişti sau 
publicului larg). 

 
Corel Draw 
O altă aplicaţie similară cu Power Point în ce priveşte realizarea de 

prezentări este COREL DRAW. Este un produs foarte complex, de fapt o colecţie 
de produse din care fac parte: programe de desenare (CorelDraw), retuşare 
(PhotoPaint), realizare a graficelor (Chart), captare de ecrane (Capture), animaţie 
(Movie), realizare de prezentări (Show), tehnoredactare computerizată (Ventura).[1] 
Acestor programe li se adaugă şi o colecţie bogată de desene şi simboluri ce pot fi 
folosite după preferinţe, independent sau în componenţa unor ilustraţii, de 
avantajele cărora ar putea beneficia şi întreprinderile din turism. 

                                                 
[1] Cârstea, M, Diamandi, I., Calculatorul fără secrete, Editura Agni, Bucureşti, 1997, p. 227 
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Photoshop 
O altă aplicaţie informatică care ajută întreprinzătorii în turism la editarea de 

imagine este PHOTOSHOP. Ea ajută angajaţii firmelor de turism să lucreze mai 
eficient şi să producă imagini de cea mai bună calitate pentru tipar, Web, 
dispozitive wireless şi orice alte medii de distribuţie. Se pot crea imagini 
excepţionale beneficiind de: acces mai uşor la datele fişierelor; design Web 
eficientizat; retuş fotografic mai rapid, de calitate profesională, spaţiu de lucru 
personalizabil şi presetări pentru unelte şi multe altele. 
 

Concluzii 
Enumerarea şi descrierea sistemelor informatice care pot fi utilizate în 

turism ar putea continua cu multe exemple. Esenţial este însă rolul acestora în 
întreprinderile de turism la nivel mondial, dar şi naţional. Mai ales în România care 
dispune de posibilităţi de aplicare şi de resursele umane necesare, specializate în 
domeniu, se impune ca o cerinţă majoră folosirea la scară largă a acestor sisteme şi 
mai ales introducerea celor care nu au fost utilizate până în prezent. 

În final sintetizăm importanţa acestor sisteme şi a informaticii pentru turism 
care decurge din următoarele: 
• atât în domeniul producţiei cât şi în cel al distribuţiei, firmele de turism 

utilizează sisteme de operare prin reţele de computere pentru emitere de 
comenzi la furnizori, organizarea gestiunilor de produse şi servicii, prelucrarea 
cererilor, a comenzilor primite de la clienţi, facturarea produselor şi serviciilor 
livrate; 

• informatizarea activităţii turistice înseamnă costuri mai scăzute, economie de 
timp, servicii de calitate; 

• posibilitatea utilizării de bănci de date organizate pe probleme / domenii 
distincte şi după criterii diverse, care pot fi exploatate individual sau în comun 
prin efortul unor companii, instituţii publice; 

• distribuţia, promovarea şi reclama prin calculatoare şi sisteme video care este 
deja arhicunoscută; 

• utilizarea tot mai mult a vânzării prin comerţ electronic; 
• munca de birou a fost mult transformată prin avantajele oferite de computer 

(procesează milioane de instrucţiuni pe secundă şi transportă instantaneu 
aproape orice imagini, date, pot depozita, procesa şi apela cantităţi enorme de 
informaţii, oferă informaţia vizual, dar o şi tipăreşte, modifică, completează) 
sporindu-se astfel productivitatea şi calitatea, reducând costurile; 

• utilizarea tehnologiei informatice în ţinerea evidenţei contabile în 
întreprinderile de turism; 

• facilitarea muncii specifice managerilor care pot accesa instantaneu un volum 
tot mai mare de informaţi pentru adoptarea unor decizii, pot folosi un număr 
nelimitat de scenarii asociate unor probleme decizionale pentru a cuantifica şi 
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compara variantele, şi pot comunica instantaneu, prezenta-stoca şi transmite 
mesaje etc. 
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1.11. ZONAREA  AGROTURISTICĂ. PUNCTE DE VEDERE PRIVIND 
NECESITATEA ŞI CONŢINUTUL METODOLOGIILOR DE 

DETERMINARE 
 

                Marian CONSTANTIN 
 Rozi BEREVOIANU 

 Magda TUREK 
          Antoaneta TUREK 

 Adrian CONSTANTIN 
 

Resursele agroturistice, rol şi caracteristici la nivel regional.  
Tranziţia spre o economie de piaţă este considerată un proiect de schimbare 

politică, economică, socială, legislativă propus de elite şi promovat de mase. În 
cadrul acestor reforme, este necesară însă o delimitare dintre bunuri şi servicii, 
elemente care sunt reprezentate de natura şi caracteristicile serviciilor, rolul 
personalului şi al clientului în crearea şi livrarea acestora, procesul ( tehnologia ) 
creării şi livrărilor, tipologia etc., alcătuiesc conţinutul concret al serviciilor.  

În acest context se înscrie şi sfera activităţilor agroturistice asupra cărora 
intervin şi  nuanţările unor specificităţi ale producţiei agroalimentare, care în mod 
obligatoriu faţă de marele conglomerat al activităţilor turistice, au un caracter 
regional bivalent şi anume, pe de o parte influenţele cadrului natural-geografic, iar 
pe de altă parte tehnicile agricole materializate şi delimitate în acest sector 
agroturistic prin tehnologii alternative. Acesta este motivul pentru existenţa unei 
diversificări pronunţate a formelor agroturistice în raport cu caracteristicile 
regionale şi locale ( care uneori generează confuzii ) existente la nivel zonal ( cu 
referire la ansambul zonelor natural-geografice de munte, deal, câmpie ), de 
localităţi ( sate viti-pomicole, de interes pescăresc-vânătoresc, pastoral etc ), de 
produse alimentar turistice ( tradiţii în pregătirea unor produse cu vocaţie, cum sunt 
vinurile, produsele pescăreşti, produse lactate etc ). Deci conţinutul acestor 
caracteristici, particularizează serviciile existente, conform unor zonări tipologice 
agroturistice. 

Intangibilitatea serviciilor agroturistice,obligă consumatorii potenţiali să 
cunoască problematica sferei producţiei agroalimentare mai mult decât în oricare 
sector de activitate, cu referire la vocaţia regiunii şi ambianţa în care serviciile 
agroturistice sunt prestate, înfăţişarea şi comportamentul personalului din mediul 
rural, comunicaţiile din spaţiul rural, caracteristicile calitative ale produsului 
agroturistic etc. 

Inseparabilitatea produselor agroturistice,reprezintă caracteristica acestor 
servicii de a nu putea fi desprinse în timp şi spaţiu de către însăşi prestatorul din 
spaţiul rural. Locuitorul din mediul rural în calitate de prestator de servicii 
agroturistice are un rol determinant în politicile de produs, preţ, distribuţie şi 
promovare.  

Variabilitatea serviciilor agroturistice, reprezintă caracteristica cea mai 
pregnantă în acest sector de turism. Unicitatea este dată în spaţiu ( geografic ), dar 
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şi în timp ( aceasta mai ales pentru faptul că sezoanele agroturistice diferă în mod 
continuu ), elemente generate de fenomenul de periodicitate. 

 Perisabilitatea, se referă la caracteristicile serviciilor materializate prin 
produsele agroturistice de a nu putea fi stocate şi păstrate, ceea ce elimnă 
distribuţia fizică.  

 De aici reiese că aceste particularităţi ale sferei activităţilor agroturistice nu 
mai sunt determinate de relaţia bivalentă mediu-producţie agricolă, ci se încadrează 
în relaţia trivalentă mediu-dinamica pieţei agroturistice-producţie agricolă.  

 Dar în prezentarea tuturor acestor probleme, atât consumatorul produsului 
agroturistic cât şi furnizorul din mediul rural este necesar să cunoască repartizarea 
geografică a resurselor agroturistice; repartizare ce este direct coroborată cu 
schimbările economice şi cele politico-sociale din sectorul producţiei 
agroalimentare.  

 Pe această bază pot fi conturate anumite orientări care în cazul activiăţilot 
agroturistice pot fi considerate esenţiale, cum sunt1:  
• în formarea şi educarea potenţialilor turişti asupra consecinţelor posbile pe care 

prezenţa şi comportamentele lor le pot avea asupra activităţilor agricole; 
• selectarea celor mai bune soluţii de utilizare a spaţiului rural în scopuri turistice 

şi în mod special pentru servicii de agrement; 
• promovarea acelor forme de turism cu impactul cel mai redus asupra 

agriculturii; 
• realizarea proiectelor sau a soluţiilor pe baza conceptului de complementaritate 

a activităţilor; 
• includerea proiectelor turistice într-un cadru global; 
• iniţierea unor acţiuni de informare, mediatizare a soluţiilor tehince, prin care 

cele mai bune realizări şi experienţe înregistrate la nivelul unor regiuni şi 
realizări, să fie cunoscute la nivel public.    

 Impactul tuturor intensităţilor economice din agricultura de tranziţie, 
impune existenţa unei zonări a resurselor agroturistice. Se cunoaşte că aceste 
resurse agroturistice există în tot spaţiul rural din România. O zonare a lor 
agroturistice constă tocmai în cunoaşterea nivelului priorităţilor şi diferenţierilor 
arealului geografic şi al tehnologiilor agricole ( care în funcţie de vocaţia 
preocupărilor agricole se pot delimita în tehnologii alternative ).  
 

Necesitatea şi elementele diriguitoare într-o lucrare de zonare 
agroturistică.    
Considerată ca o formă a strategiei de dezvoltare agroturistică, zonarea 

resurselor agroturistice, are în vedere nivelul calitativ al produselor cu vocaţie 
agroturistică care reprezintă un element esenţial într-o astfel de delimitare a 
arealelor agroturistice.  

Delimitările teritoriale agroturistice, în funcţie de obiectivele prioritatre 
aflate în perimetrul ei pot fi atât complexe la nivel macroteritorial ( de exemplu la 
                                                 
1  Prelucrat  după Simion Tamara., 2001  
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nivelul unei zone, subzone, centru, localitate şi punct turistic ), dar şi specializate ( 
la nivelul satului şi gospodăriei agroturistice ). Delimitarea zonei agroturistice 
urmăreşte în principal elemente de structură a zonării producţiei agricole, alături de 
diversitatea particularităţilor de relief teritorială ca element geografic*)1. 

Un asemenea studiu privind zonarea agroturistică, inexistent în literatura 
română de specialitate, se impune prin dinamismul şi amploarea rapidă câştigată de 
agroturism, alături de interesul celor mai largi categorii ale populaţiei (atât rurale 
cât şi urbane ) şi care în final reprezintă principala modalitate de aducere în stare 
operaţională a ideilor privind sistematizarea spaţiului rural, pentru ierarhizarea şi 
stabilirea priorităţilor serviciilor agroturistice. Zonarea agroturistică pune în faţa 
specialiştilor cu preocupări în dezvoltarea spaţiului rural românesc (ingineri, 
geografi, economişti, sistematizatori, sociologi etc), probleme concrete legate de 
forma complexă sau specializată în agroturismul zonei, intensitatea activităţii 
agroturistice şi perspectivele de dezvoltatre.  

Raportată la nivel naţional, având la bază conceptul de sistem agroturistic, 
un asemenea studiu ( lucrare ) de delimitare teritorială agroturistică poate stabili 
modele de evaluare, ierarhizare, valorificare şi amenajare a întregului spaţiu rural.  

Premisele teoretice ale unei astfel de lucrări sunt generate de elementele 
considerate de bază ale funcţionalităţii activităţilor agroturistice, de natură tehinco-
economică şi socio-politică, putându-se enumera2 : 
• zonarea agroturistică trebuie concepută şi realizată ca un instrument 

fundamental al amenajării spaţiului rural, orientat conform posibilităţilor de 
amenajare agroturistică; 

• amenajarea agroturistică presupune o dirijare a fluxului turistic, deci 
realizarea unei scheme-reţea de variate mijloace de deplasare în jurul unităţii 
agroturistice, care să se suprapună pe cât posibil peste potenţialul recreativ al 
activităţilor desfăşurate în structurile specific agroturistice; 

• zonarea agroturistică trebuie să contureze anumite ansambluri natural-
geografice, sau areale cu vocaţie ale anumitor produse agroturistice, pentru 
care este necesar să existe o logistică de acces şi confort acceptabilă; 

• zonarea agroturistică trebuie să ţină seama de specificul ( vocaţia ) ariei 
teritoriale a produsului agroturistic românesc; 

• conturarea unor zone sau subzone agroturistice trebuie să aibă în vedere 
potenţialul agroturistic existent; 

• în sistematizarea agroturistică, ca parte componentă a unei astfel de zonări, 
accentul trebuie pus nu numai pe valoarea obiectivelor efectiv agroturistice, ci 
şi pe cea a traseelor agroturistice ( de exemplu, drumul vinului).  

                                                 
1 În literatura de specialitate există diferite opinii privind adoptarea şi interpretarea noţiunilor de zonare şi regionare. 
În conceţia IECIT ( 1977, p.2-3 ),  noţiunea de zonă ( turistică ) este independentă de repartiţia latitudinală a  
componentelor bio-pedo-climatice sau a proceselor şi fenomenelor geografice. Prezenta lucrare consideră oportună 
utilizarea termenului de zonare agroturistică, fundamentat prin adâncirea caracteristicilor ramurii turistice la nivelul 
teritorial-geografic rural. Termenul de regionare implică şi  luarea în considerare a limitelor teritorial-administrative 
inadecvate delimitărilor de favorabilitate natural-geografică în agroturism.    
2 Prelucrat  după Oancea, Z., citat de Erdeli, G., 1996 
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Legat de această problemă un studiu de zonare agroturistică ar presupune o 
mixtură, îmbinare sintetică, între zonare turistică şi cea de zonare a producţiei 
agricole. Acest studiu de zonare, considerat bivalent stabileşte cadrul structural, 
alături de potenţialităţile agroturistice regionale. Astfel  pe fundalul ansamblului 
natural-geografic al zonelor din ţara noastră ( câmpie, deal, munte ) şi prin zonarea 
producţiei agricole prin care sunt stabilite profilele şi specializările teritoriale 
pentru ramurile şi produsele agricole, pot fi delimitate conform potenţialităţilor şi 
priorităţilor zonele, subzonele, centrele agroturistice.  

Regretabil este faptul că atât lucrarea de zonare turistică cât şi de zonare a 
producţiei agricole sunt depăşite, acestea fiind efectuate cu cca 30 –35 ani în urmă. 
În actuala etapă este deci necesară o actualizare a celor două lucrari conform 
actualelor cerinţe de tranziţie la UE.  

Gruparea macrozonelor în zonarea producţiei agricole (conform concepţiei 
ICEA  fig.1 ) este orientativă, iar denumirea este grupată conform tendinţelor de 
repartiţie pe teritoriu a principalelor produse agricole ( conform zonării producţiei 
agricole sunt delimitate 20 tipuri de macrozone1).  

Concomitent la nivel naţional conform concepţiei IECIT au fost conturate 28 
tipuri de zone turistice teritoriale*, care sunt redate grafic în fig. 2. Totodată în 
această lucrare pentru perioada respectivă, prin interpretarea tendinţelor sistemului 
social-economic totalitar, numai 65% din teritoriu naţional ar fi putut avea un 
potenţial turistic internaţional şi naţional, 35 % din teritoriu fiind destinat 
dezvoltării turismului local2.  

Orientativ structurile de zonare şi schemele cartografice redate în fig. 1 şi 
fig. 2 pot sugera anumite priorităţi şi orientări teritoriale privind o posibilă zonare 
agroturistică a României.  

 
Criteriile şi indicatorii zonării agroturistice 
Criterii şi indicatorii unei zonări  agroturistice urmăresc determinarea şi  

fundamentarea valoarii turistice a unui teritoriu, alături de direcţiile , mărimea şi 
structura activităţilor agroturistice. 

Criteriile, referitoare la identificarea şi determinarea resurselor agroturistice 
încadrează elemente de ordin general şi specifice. 

                                                 
1 Structura macrozonelor are următoarea semnificaţie:  

• pentru zonele de producţie agricolă ( fig.1 ): 1-carne, lapte, porumb, sfeclă de zahăr şi floarea soarelui; 2-
carne, lapte, porumb, sfeclă de zahăr; 3- carne, lapte, porumb, floarea, soarelui; 4- carne, lapte, porumb, 
legume; 5- carne, porumb, floarea soarelui; 6- carne, porumb, floarea soarelui; 7- carne, porumb;8- carne, 
porumb, vii; 9- carne, porumb, soia; 10-lapte, carne;11- vii, carne; 12- vii, lapte, carne;13- vii, lapte, carne; 
14- lapte, cartofi, grâu; 15- lapte, cartofi, grâu, in fuior; 16- lapte, grâu; 17- grâu, lapte; 18- grâu, lapte, 
pomi; 19- lapte, carne, lână, cartofi; 20- carne, lapte, lână. 

•  pentru zonele turistice ( fig.2 ): 1- Maramureş, 2-Suceava-Dorna, 3- Bistriţa-Bărgău, 4- Neamţ-Bicaz, 5- 
Mureş, 6- Trotuş-Oituz, 7-Covasna-Tuşnad, 8- Vrancea, 9- Buzău, 10- Prahova-Bucegi, 11-Braşov,12-
Câmpulung-Bran, 13-Făgăraş-Argeş, 14- Vîlcea, 15- Sibiu, 16- Tîrtu-Jiuetroşani, 17- Porţile de fier, 18-
Semenic-Tarcu, 19-Deva, 20- Arad, 21- Bihor-Vlădeasa, 22- Cluj-Sălaj, 23- Târnave, 24- Iaşi, 25- Delta 
Dunării, 26-Litoralul Mării Negre, 27-Bucureşti, 28- Valea Dunări        

2 Conform  lucrării Zonarea turistică a RSR, 1977  
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*Criteriile de ordin general, considerate de bază şi în agroturism se referă la 
cadrul natural sub aspectul complexităţii sale globale în ansamblul teritorial al 
regiunilor încadrate în  zonele de câmpie, deal şi munte 

*Criteriile specifice, considerate în acest caz agrogeografice conturează 
trăsăturile de poenţial agroturistic la nivelul fiecărei componente teritoriale. 
Acestea pot fi structurate cantitativ şi calitativ 

Criteriile cantitative pot reflecta atât structuri teritoriale agroturistice 
(sisteme agricole şi produse atractive, orientarea şi continuitatea în spaţiul zonal al 
producţiei agricole, tehnologiile tradiţionale şi alternative adoptate etc ), cât şi 
analize adâncite privind produsele şi tehnologiile adoptate în cadrul structural 
teritorial ( organizarea şi sistematizarea teritoriului agricol, forma şi valoarea 
sistemelor de producţie agricolă, ritmul fragmentării sistemelor şi/sau tehnologiilor 
de cultură etc ). Prin criteriile cantitative se reflectă numărul, valoarea, ponderea 
elementelor din potenţialul  activităţilor agroturistice. 
• Criteriile calitative, determină nivelul sistemelor tehnologice de producţie şi 

gradul acestora, specificul potenţialului oferit de anumite arii teritoriale 
agricole, valoarea unor produse agroturistice ca urmare a aplicării unor 
sisteme agricole de producţie considerate originale (cu vocaţie zonală ) cu 
caracter de unicat, accesibilitatea asistării la aceste tehnologii, gradul de 
conservare şi ecologizare a produselor, diversitatea formelor ce pot constitui 
un potenţial agroturistic. Criteriile calitative conform relaţiilor dintre 
elementele condiţiilor de relief şi cele ale resurselor agricole delimitează în 
agroturism: activităţi rurale bine individualizate agroturistic ( cu vocaţie 
teritorială bine stabilită, cum sunt de exmplu localităţile viti-pomicole, 
pastorale etc ); existenţa unor elemente de interferenţă ( profilul fiind dat atât 
de condiţiile de relief, cât şi de atractivităţile agricole, de exemplu satele 
pastorale din zonele montane atractive turistic); activităţi rurale sau elemente 
din aceste activităţi incluse în alte categorii (latura  agroturistică  a 
atractivităţii vizitatorilor veniţi pentru alte preocupări cum sunt de exemplu 
simpozioane, manifestări internaţionale, persoane ce au proprietăţi în anumite 
localiăţi şi vizitează periodic aceste locuri ).În acest context aşezările rurale 
pot fi abordate multicriterial, dar nu pot fi desprinse de peisajul agricol, ele 
constituind o componenetă importantă a acesteia ceea ce justifică utilizarea cu 
precădere a noţiunii de peisaj rural. Din punct de vedere agroeconomic 
tipologia peisajului rural ca element al coroborării dintre zonarea turistică şi 
zonarea producţiei agricole delimitează peisaje specifice cum sunt: peisajul 
agrocerealier (încadrat în tipul agrogeografic), peisajul agropiscicol (încadrat 
în tipul peisajelor agrogeografice auxiliare), peisaje agropastorale, peisaje 
viti-pomicole etc. Deci într-o zonare agroturistică pentru acelaşi teritoriu se au 
în vedere peisajele agrare, agropastorale etc., sau cu subtipuri ale acestora 
cum este peisajul agropiscicol. În mod sintetic toate aceste categorii de peisaje 
reflectă profilul economic al aşezării rurale. 

• Criterii pentru surprinderea gradului de stabilitate( permanentizare )  pe baza 
cărora pot fi determinate activităţi agroturistice: primare,secundare, derivate. 
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În acest caz un rol  important revine cunoaşterii nivelului prestaţiilor 
agroturistice, a îmbunătăţirii şi diversificării acsetora. 

• Criterii pentru cunoaşterea şi stabilirea  sistemului tehnologiilor alternative 
din sectorul agroalimentar dar şi de degradare  a unor activităţi ce erau 
încadrate la cele agroturistice, sau al întregului teritoriu 

• Criterii de determinare a unităţilor teritoriale cu acelaşi potenţial agroturistic. 
În acest caz se pot enumera criterii de natalitate ( ecologică ) agroturistică; 
culturalitate socio-economică etc. 

 
Indicatorii unui studiu de zonare agroturistică, aşa cum se reflectă în 

literatura de specialitate ( Erdeli, G., ş. a., 1996 ), delimitează laturile privind 
potenţialul şi cele privitoare la valoarea resurselor agroturistice. 

*Potenţialul şi infrastructura tehnică ce se referă la indicatori privind: 
cuantificarea ofertei de produse agroturistice, baza de cazare, densitatea şi 
modernizarea căilor de acces , existenţa utilităţilor în localităţi şi unităţi 
agroturistice etc. 

*Valorificarea agroturistică, implică indicatori specifici care privesc: 
circulaţia agroturistică ( număr de turişti şi zile-turist; durata medie a sejurului; 
coeficientul de sezonalitate şi elasticitate în agroturism ); rezultatele valorice în 
agroturism ( încasări, niveluri ale indicatorilor eficienţei economice etc ) 

*Proiectarea organizării şi exploatării unităţii agroturistice ,în viziunea 
strategiei dezvoltării rurale. Referirile urmăresc elementele şi nivelul indicatorilor 
în cazul unei afaceri în agroturism 

 
Etape şi priorităţi în delimitarea zonelor agroturistice 
Delimitarea şi succesiunea etapelor de o manieră generală , cu valabilitate şi 

pentru o lucrare de zonare agroturistică ( conform elementelor existente în acelaşi 
consenns  din litratura de specialitate ) pot fi considerate următoarele: 

*Etapa identificării ( inventarierii ) patrimoniului agroturistic şi a 
înregitrării celor două laturi: turistică şi agricolă. Aceastea se poate face prin 
actualizarea lucrărilor de zonare turistică şi de producţie agricolă, dar şi prin 
contribuţia unui colectiv de specialişti  din ambele sectoare. Sunt analizate 
resursele agroturistice prin prisma funcţionalităţii şi rentabilităţii acestora. 

*Etapa analizei  şi stabilirii formei de agroturism, conform unor profile şi 
specializări teritoriale pentru produsele agroturistice. În această etapă un rol 
important revine analizei SWOT care presupune evidenţierea pentru fiecare areal 
agrogeografic a punctelor tari şi slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor. Se poate 
cunoaşte astfel dimensiunea şi structura cererii şi ofertei, gradul zonal de 
profitabilitate, alături de factorii care au determinat politica de investiţii adoptată. 
Rezolvarea acestora duce la desprinderea unor variante şi scheme operaţionale, 
astfel că programul de dezvoltare a unei regiuni agroturistice poate fi alcătuită din 
mai multe variante. 

*Etapa selecţiei şi clasificării în funcţie de importanţa elementelor  de 
turism/activităţi agricole, ce pot fi încadrate ( asimilate ) pentru diferitele forme de 
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agroturism internaţional, intern, local. Se determină o ordine logică a priorităţilor 
care se eşalonează în timp. Tot în această etapă se prezintă: programul de investiţii 
şi eficienţa acestora, fiind ,totodată, conturate liniile de acţiune. În mod sintetic 
sunt analizaţi pentru fiecare zonă, subzonă, centru agroturistic indicii de 
atractivitate naturală, economică, socială şi ecologică. Concomitent au loc 
dezbateri între membrii colectivului  cu alte organisme  administrativ-teritoriale şi 
de specialitate interesat 

* Etapa delimitării zonelor ( subzonelor ) agroturistice, în care se stabilesc 
limitele teritoriale agroturistice precizându-se structura regiunii agroturistice ca 
sistem ( cu referire la efectul multiplicator ) conform mutaţiilor cererii agroturistice 
cum sunt: armonizarea  şi integrarea dotărilor turistice şi agricole, la specificul 
natural şi socio-economic al fiecărei regiuni; funcţionalitatea optimă la toate 
nivelurile, prin implementarea unor sisteme informaţionale adecvate; formarea 
unui sistem integrat între subsisteme pe baza unui mediu integrator în spaţiu rural; 
o eficienţă economică şi socială.Totodată diversitatea formelor structurale de 
zonare  agroturistică impun strategii diferenţiate, având la bază tendinţele de 
cooperare şi parteneriat. Implementarea, dar mai ales viabilitatea unei lucrări de 
zonare agroturistică trebuie să ţină seama de modificările în dinamică ce au loc în 
spatiul rural, alături de dezvoltarea formelor de cooperare. Aceasta presupune 
succesiunea unor etape considerate specifice cum sunt: 
• existenţa unor politici de dezvoltare a agroturismului la nivel local; 
• delimitarea arealelor agroturistice etc., care pot genera dificultăţi pe plan 

economic şi social; 
• elaborarea şi mai ales transpunerea în practică a unei asemenea lucrări de 

zonare agroturistică va constitui o muncă laborioasă întrucât este necesară o 
materializare în teren a soluţiilor proiectate; 

• în cazul implicării unor părţi parteneriale în dezvoltarea agroturistică regională 
sunt necesare acorduri de parteneriat; 

• transpunerea în practică a acţiunilor specifice de zonare se va face în funcţie de 
obiectivele considerate principale şi secundare, în care trebuie stabilit modul de 
asigurare al resurselor. 

 
Concluzii 
Lucrarea prezentată caută să surprindă în mod succint aspecte reale în 

desfăşurarea atât a activităţilor cât şi a pieţei agroturistice, cu orientare spre o 
anumită fomă de zonare, pentru care guvernele României nu au acordat până în 
prezent o prioritate. 

*Modificările intervenite în mediul social-economic în ţara noastră după 
anul 1989, şi-au pus amprenta asupra activităţilor sectorului terţiar, între care se 
numără şi agroturismul. Practicarea acestei forme de turism, implică în prezent 
cunoaşterea unor cerinţe, modalităţi, dar şi noi forme de comparaţie la nivel 
naţional şi internaţional. Aceasta pentru motivul că actuala formă a pieţei 
agroturistice din România se confruntă atât cu o criză de calitate cât şi cu o criză 
de identitate. Prin conţinutul său, delimitarea regională a resurselor agroturistice 
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printr-o lucrare de zonare , are o importanţă naţională deosebită, în sensul 
materializării relaţiilor existente între turism şi agricultură, cu repercursiuni asupra 
dezvoltării şi modernizării spaţiului rural românesc 

* Lucrarea de zonare agroturistică, care anticipat poate fi considerată 
laborioasă, presupune o colaborare bivalentă a specialiştilor din turism şi 
agricultură, pentru care este necesară şi o abordare metodologică specifică (cu 
referire la criterii, indicatori de analiză şi etape proprii refăcute în timp şi spaţiu 
pentru delimitarea zonelor). Totodată este necesară elaborarea unor programe de 
actualizare, dat fiind permanentele mutaţii înregistrate în spaţiul rural românesc, 
cât şi dinamica preferinţelor consumatorilor de produs agroturistic 

* Necesitatea unei asemenea lucrări este impusă de adoptarea unor decizii 
fundamentate atât la nivel microteritorial (cu referire în principal la crearea şi 
modernizarea tuturor structurilor agroturistice - exploataţiile/gospodăriile 
agroturistice), dar şi la nivel macroteritorial (având în vedere alocarea fondurilor 
de investiţii pentru logistica teritorial-rurală). În ambele cazuri pentru 
fundamentarea şi acordarea investiţiilor  este necesară existenţa unui studiu de 
referinţă. 

În mod sintetic se poate arăta că printr-un asemenea studiu de zonare 
agroturistică, atât turistul în calitate de consumator de programe şi servicii, cât şi 
toţi interesaţi în filiera produsului agroturistic, intră în posesia unor informaţii 
incipiente, ce pot fi considerate cu caracter comparativ, privind agroturismul 
românesc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Regiunile de dezvoltare din Românmia 
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Figura 1 bis Zonarea producţiei agricole (după MAIA, ASAS, 1976)

Figura 2  Zonarea turistică (după IECIT, 1977) 
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1.12. CERCETAREA SELECTIVĂ – IMPORTANŢA CA METODĂ ÎN 
ANALIZA TURISMULUI RURAL 

 
Ciprian Ionel ALECU 

 
Introducere  
Turismul rural este un domeniu de activitate care a cunoscut un proces de 

expansiune extraordinar în ultimele decenii, pe plan naţional şi internaţional. 
Dezvoltarea turismului rural necesită cunoaşterea dimensiunii, a structurii, a 
impactului acesteia asupra naturii, oamenilor, societăţii şi economiei. Cunoaşterea 
dezvoltării turismului presupune evaluarea cantitativă a fenomenelor şi proceselor 
care se desfăşoară în acest domeniu.  

Turismul rural este un fenomen  a cărui complexitate rezidă în numeroaselor 
tipuri şi forme de manifestare a cererii turistice, a diverselor tipuri de activităţi ce 
contribuie la realizarea produselor turistice.  

Cunoaşterea variabilităţii şi a particularităţii fenomenelor care se manifestă 
în fenomenul turistic rural nu se poate realiza doar prin metode empirice axate pe 
simpla observare  şi experienţa specialiştilor sau a managerilor. Aceasta presupune 
participarea mai multor ştiinţe în vederea descoperirii, definirii, delimitării, 
comensurării şi caracterizării legităţilor şi principiilor care se manifestă  precum şi 
a conceperii de noi sisteme, metode şi tehnici de conducere care să asigure 
obţinerea şi creşterea competitivităţii.  

Tot mai des se pune accentul pe o abordare multidisciplinară şi 
interdisciplinară a tuturor domeniilor de activitate care să permită acoperirea cât 
mai vastă a obiectului de activitate a ştiinţei respective în conformitate cu noile 
necesităţi ale vieţii socio-economice. Un accent deosebit  cade pe îmbogăţirea 
metodei de cercetare prin împrumuturi cu caracter metodologic din alte ştiinţe 
astfel încât să se permită lărgirea sferei fenomenelor cercetate. 

În analiza  fenomenului de turism rural pot fi folosite numeroase  
instrumente specifice statisticii: monografiile statistice, rapoartele statistice sau 
anchetele selective. 

 
Scurt istoric al utilizării anchetelor selective în cercetarea turismului 
rural 
Ca o urmare firească a avantajelor  pe care anchetele selective le oferă în 

amplu proces de cunoaştere şi analiză a turismului rural în decursul anilor s-a făcut 
deseori apel la această metodă. 

Primele încercări au fost în epoca interbelică, perioadă în care, pe plan 
mediatic şi  ştiinţific, s-a dus o amplă dispută pentru acreditarea turismului 
românesc ca ramură economică. 

Etapa de după 1960 a fost una în care metoda cercetărilor selective s-a 
utilizat în studiul turismului. Treptat şi turismul rural a devenit domeniu de studiu 
prin aceeaşi metodă. Perioada  1972 – 1976 a fost una de intense activităţi, în care 
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problematica turismului rural a fost amplu analizată şi dezbătută în cadrul 
programului naţional „Satul turistic românesc” lansat şi coordonat de Ministerul 
Turismului prin Centrul de Studii şi Proiectare pentru Promovarea Turismului, 
acum  I.N.C.D.T. Bucureşti. 

Printre cei mai reprezentativi menţionăm contribuţiile a unor prestigioşi 
specialişti în cercetarea ştiinţifică în turism:Vasile A. Marinescu (pentru perioada 
interbelică), Oskar Snak, Barbu Gheorghe, Nicolae Zlate Ionescu, Jahoda 
Margareta, Ion Ionescu, Neacşu Nicolae, Glăvan Vasile (în perioada 1972 – 1976) 
şi mulţi alţii faţă de care ne cerem scuze pentru faptul că nu i-am  nominalizat aici. 

Se cuvine de asemenea a releva cercetările în turism  cu ajutorul  anchetelor 
selective întreprinse de unele cadre didactice şi de cercetători ştiinţifici din 
universităţi de prestigiu din  ţară. Doar ca exemplu subliniem activitatea din cadrul 
Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi, Institutului de 
cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”, Iaşi (prin d-l Ion Talabă pentru ruralul 
montan al României, cel balnear etc.), precum şi din cadrul Universităţii „Ştefan 
cel Mare”, Suceava. 

 
Cerinţe ale utilizării cercetării selective în turismul rural 
Cercetarea selectivă, prin particularităţile sale de investigare (raţionament 

deductiv şi inductiv) vine în întâmpinarea unor cerinţe specifice ale fenomenului 
turistic rural privind evaluarea condiţiilor de realizarea şi consum a  produsului 
turistic, a performanţelor activităţii, a diversităţii cererii şi ofertei, a tendinţelor de 
dezvoltare etc.  

Prin utilizarea acestei metode fundamentate ştiinţific trebuie să se răspundă 
unor probleme privind:  

• caracterizarea cantitativă şi calitativă a proceselor şi fenomenelor  care se 
manifestă în cadrul turismului rural prin intermediul unui sistem de 
indicatori specifici; 

• probleme de analiză a caracteristicilor tipice şi a relaţiilor dintre diferite 
tipuri de participanţi la realizarea şi consumul produsului turistic rural, a 
factorilor de influenţă etc. ; 

• analiza calitativă dar şi cantitativă a fenomenelor ce se manifestă în cadrul 
turismului rural, pe ansamblu şi în particular, a cererii şi ofertei, a legităţilor 
manifestate în evoluţia acestora, precum şi a modului de interferare între 
acestea etc.; 

• previzionarea pentru un anumit orizont de timp şi cu un risc asumat a 
tendinţelor de evoluţie a anumitor fenomene sau apariţia unor evenimente 
etc. 
Toate aceste cerinţe sunt o condiţie sine qua non a realizării activităţilor 

specifice acestui domeniu complex.  
Procesul de cercetare a fenomenului turistic rural trebuie să ţină cont de 

caracteristicile elementare ale obiectului cercetării : 
• intangibilitatea – serviciile de turism sunt un concept abstract şi nu pot fi 

luat ca probă; 
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• inseparabilitatea - consumatorul serviciilor de turism nu poate fi separat de 
producerea acestora; 

• variabilitatea; 
• perisabilitatea; 
• dreptul la proprietate.  

 
De asemenea trebuie să avem în vedere faptul că un pachet de servicii 

turistice este un ansamblu complex de mai multe activităţi integrate: 
organizatorice, de transport, de cazare şi auxiliare acestora, de alimentaţie, de 
divertisment, alte activităţi complementare. 

Cercetarea selectivă poate fi orientată spre câteva direcţii de cercetare: 
• cererea de servicii de turism rural- urmărind caracteristicile  

consumatorului de turism rural, preferinţele acestuia, ponderea 
cheltuielilor acestuia etc.; 

• oferta de servicii de turism rural- analizând prestatorii de servicii specifice,  
capacitatea de cazare, tipurile de sejur etc.  

Având in vedere particularităţile fenomenului de turism rural, cercetarea 
selectivă se poate realiza doar: 

• la locul consumului produsului (capacităţi de cazare, restaurante, staţiuni, 
mănăstiri etc) 

• la domiciliul consumatorului 
• în locaţii neamenajate special din punct de vedere turistic (gări, autogări, 

graniţă etc.) 
 

Etapele realizării anchetei selective în turismul rural 
Cercetarea selectivă joacă un rol deosebit în studiul turismului rural ca 

fenomen socio-economic greu de înregistrat exhaustiv, a legităţilor care îl 
guvernează, a regularităţilor producerii acestora, a modificărilor structurale, a 
performanţelor strategiilor şi programelor implementate etc.. Al Bărbat  sublinia 
faptul că „cifrele… sunt expresii ale fenomenelor şi proceselor obiective ale vieţii 
sociale… Procesul cunoaşterii în viaţa socială are un caracter complex. El nu se 
desfăşoară la întâmplare şi nici în acelaşi mod pentru toate ştiinţele 
particulare”[vezi 2, pg.20, 28]. 

Eficienţa şi acurateţea informaţiilor pe care această metodă statistică le oferă 
este strâns legată şi de modul de aplicare în practică. Există numeroase structurări 
ale procesului de cercetare, dar ne vom rezuma la grupare generală pe trei etape şi 
anume cea de organizare sau de pregătire a cercetării, cea de realizare propriu-zisă  
a anchetei şi cea de sistematizare a datelor şi prezentarea  a rezultatelor. 

Fiecare din aceste etape presupune o serie de operaţiuni abordate sistematic 
şi a căror sumă formează un tot unitar. 
 Astfel în etapa de organizare sau de pregătire a cercetării sunt necesare 
parcurgerea mai multor paşi care în mod gradat să ne conducă la rezultate credibile 
şi care să ne orienteze în politica managerială cum ar fi: definirea problemei ce 
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urmează a fi cercetată; stabilirea populaţiei analizate; tipul de anchetă care se 
utilizează, directivele care sunt urmărite şi ipotezele de lucru care sunt antrenate, 
dimensionarea eşantionului, formularea chestionarului şi editarea lui, selectarea, 
antrenarea şi pregătirea operatorilor de teren. 

Cea  de a II-a etapă respectiv, a aplicării efective pe teren a chestionarului 
implică respectarea anumitor rigori legate de: momentul optim în care trebuie să 
fie intervievate persoanele, modul de adresare şi de înregistrare al răspunsurilor, 
tratarea non-răspunsurilor, atmosfera destinsă şi amicală ce trebuie creată între 
operatorii de teren şi persoanele intervievate, impresia care trebuie lăsată la aceste 
persoane etc. 
 Etapa a III-a este cea de sistematizare a datelor şi prezentarea  a rezultatelor, 
fază care încheie procesul de cercetare cu verificarea ipotezelor lansate. 
 De acurateţea procesului de prelucrare, analiză şi interpretare a datelor 
depinde gradul de  atingere a obiectivelor. În această etapă se formulează serii de  
date pe baza cărora, în mod singular sau comparativ cu alte surse de informaţii, se 
fundamentează o analiză pertinentă a problematicii. 
 Implementarea acestei metode şi atingerea  obiectivelor depind în mod direct 
de  o serie de tehnici legate de: 

- modul cum sunt instruiţi şi cum se reprezintă pe teren operatorii, inclusiv 
vestimentaţia pe care o utilizează şi ţinuta pe care o are; 

- modalitatea de formulare a întrebărilor, de abordare şi de conducere a 
discuţiilor pentru a aduce persoana căreia i se adresează chestionarul într-o 
stare de deschidere şi de emulaţie; 

- felul cum sunt constituite chestionarele, tipul de întrebări (deschise, închise, 
sau semideschise ), formulărea acestora, dimensiunea chestionarului etc. 

- acurateţea cu care este determinat eşantionul  pentru a putea răspunde în 
totalitatea sa la rigorile ştiinţifice 

- tipul de sondaj 
- procesul de culegere şi sistematizare a informaţiilor; 
- metodele utilizate pentru analiza informaţiilor culese şi sistemele în care 

acestea pot fi prelucrate şi redactate . 
Utilizarea metodei cercetărilor selective în turism reprezintă o adevărată artă 

în funcţie de care poţi avea succes sau insucces. De aceea în procesul de realizare 
efectivă a unei astfel de cercetări nu pot fi neglijate nici una din cele trei etape sau 
din exigenţele pe care fiecare le implică. 
 

Avantajele şi dezavantajele utilizării anchetelor selective în turism 
Subliniem faptul că în practică între producătorii de informaţii şi de date şi 

utilizatorii acestora există o oarecare contradicţie. Astfel, în timp ce producătorii de 
informaţii, în speţă pensiunile turistice şi agroturistice doresc să înregistreze şi să 
furnizeze cât mai puţine astfel de date compartimentele de analiză şi cercetarea 
ştiinţifică în special manifestă o formă deosebită de date. 

Cum această cerere nu poate fi satisfăcută de statistica oficială care prin 
raporturile statistice trimestriale sau anuale colectează unele informaţii, cercetarea 
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ştiinţifică a fost obligată să se înscrie în cursa găsirii de soluţii pentru a acoperi 
obiectivul produs. 

Atunci când vorbim de raporturile statistice din rural avem în vedere „dările 
de seamă statistice” şi „bugetele de familie”. Dar nici una din aceste surse nu ne 
oferă toate informaţiile de care cercetarea ştiinţifică are nevoie. Avem în vedere 
aici date asupra motivaţiilor turistice pentru rural, felul mijloacelor de transport 
utilizate, calitatea serviciilor oferite, exigenţele pe care consumatorii de turism 
rural le reclamă, sursele pe care intenţionează să le cheltuiască în rural, 
anotimpurile în care solicită servicii turistice. 

De aceea apelarea şi la alte metode de cercetare cum ar fi cazul de faţă, cele 
selective sunt binevenite. 

Aplicarea acestei metode prezintă o serie de avantaje de ordin ştiinţific, 
economic, de timp, de personal, utilizat etc. 

Dacă este să ne referim la avantajele de natură ştiinţifică se înţelege că 
acestea sunt vizibile şi ele prin aceea că : 

a) îşi aduc un mare aport la cercetarea şi înţelegerea unor aspecte ale 
turismului care nu pot fi explicate sau analizate metodele clasice ale statisticii; 

b) pe baza informaţiilor oferite se pot efectua analize structurate de profunzine; 
c) ne ajută să cunoaştem anticipat cererea de servicii turistice; 
d) contribuie la cunoaşterea detaliată a calităţii serviciilor; 
e) pot fi orientate spre o anumită problematică; 
f) costuri mult mai reduse; 
g) este o  metodă de analiză a comportamentului turistic, a particularităţii 

acestora. 
 

Concluzii  
Necesitatea şi importanţa cercetării turismului rural capătă valenţe deosebite  

odată cu apariţia unor noi probleme de ordin social şi cultural, datorate concentrării 
populaţiei în marile oraşe, creşterii economice şi modificării concepţiilor cu privire 
la noţiunea de dezvoltare umană. 

Fundamentarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a acestui domeniu nu 
se poate realiza fără o documentare şi o informare adecvată. Particularităţile 
mediului de desfăşurare a activităţii reclamă utilizarea unor metode care să permită 
analizarea unui număr mare de caracteristici, periodic, într-un interval de timp 
redus şi la costuri scăzute. 

Locul şi rolul cercetărilor selective în studierea turismului rural, principiile 
după care acestea sunt conduse, avantajele pe care le prezintă în raport cu 
cercetările exhaustive le definesc ca principal instrument de analiză a acestui 
fenomen complex.    

Studierea unui astfel de fenomen reclamă eforturi deosebite, pe de o parte, 
dar şi o modalitate specifică de abordare, pe de altă parte, datorită sensibilităţii 
deosebite a subiectului cercetat, se va impune şi implicarea tuturor factorilor cu 
putere de decizie şi condiţionare. 
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1.13. STRUCTURI PRIVIND EVALUAREA ÎN CADRUL GOSPODĂRIEI 
ŢĂRĂNEŞTI DUNĂRENE 

 
                           Rozi  BEREVOIANU 

              Marian  CONSTANTIN 
 

Modalităţile de abordare în cazul unei investiţii agroturistice în mediul rural 
este considerată o problemă privită într-un context personal, dar cu multiple 
implicaţii ulterioare. Pentru acest motiv demersul alegerii noii activităţi implică, 
mai ales în proiectarea investiţiei care necesită respectarea regulii de bază cu 
referire la nevoile şi obiectivele propuse.  

 
Activităţile agroturistice, situaţia actuală şi consideraţiile alegerii 
gospodăriei ţărăneşti din comuna Roseţi, jud. Călăraşi. 
Proiectarea activităţilor de servicii la nivelul unei gospodării ţărăneşti redată 

în acestă lucrare  s-a făcut prin structură şi o cunoaştere efectivă a situaţiei reale, o 
proiectare şi o determinare a cuantumului investiţional, iar în final o diversificare a 
activităţilor agroturistice (de cazare, culinare şi de agrement). Ansambul acestei 
viziuni de perspectivă pune în prezent problema unei prezentări a funcţionalităţii 
activităţilor agroturistice locale.  

Înţelegerea problematicii puse în discuţie nu se poate face decât numai după 
cunoaşterea potenţialităţilor la nivelul comunităţii agroturistice, urmată de o 
aprofundare efectivă a tuturor activităţilor într-o gospodărie ţărănească considerată 
o unitate caracteristică reprezentativă din zona dunăreană Giurgiu-Călăraşi. 

Amplasamentul gospodăriei exemplificate este în comuna Roseţi, jud. 
Călăraşi, pe DN-3B, situată la 2 km spre est de marginea localităţii. Suprafaţa 
totală de teren deţinută de acest locuitor este de 6,50 ha din care 6,21 ha teren 
extravilan şi 0,29 ha teren ce include suprafaţa ocupată de casă şi anexe 
gospodăreşti (cca. 0,10 ha), suprafaţă care se continuă cu încă 0,19 ha. Casa şi 
anexele gospodăreşti sunt amplasate pe suprafaţa de 0,29 ha. Componenţa familiei 
include două persoane, respectiv proprietarul şi soţia acestuia. Posedă studii 
profesionale de specialitate şi sunt bine orientaţi în posibilităţile agroturistice din 
zonă. Receptivitatea faţă de activităţile agroturistice locale provine şi de la copiii 
stabiliţi în străinătate care le-au transmis experienţele pozitive din ţările respective.  

În concluzie se poate arăta că această gospodărie corespunde cerinţelor, dar 
în prezent nu este acreditată ca unitate agroturistică. Prin modul de abordare a 
prezentei teme de cercetare se doreşte extinderea şi modernizarea acesteia. Deci se 
pune problema clarificării unui obiectiv agroturistic care să reprezinte zona 
teraselor dunărene Giurgiu – Călăraşi prin necesităţi cum sunt: o formulare care să 
corespundă ceriţelor tehnico-economice dar şi legislative, de perspectivă; să fie 
delimitat teritorial; să fie adaptat, adică să răspundă nevoilor identificate; o limitare 
în raport cu etapele de extindere şi modernizare existente pentru exploataţia 
agricolă cu potenţialităţi agroturistice; să fie evaluat după criterii cantitative şi 
calitative; să aibă un termen de evaluare. 
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Tabelul 1  
Studiu de caz prin utilizarea analizei SWOT în proiectarea activităţilor agroturistice 

pentru o exploataţie agricolă (comuna Roseţi, jud. Călăraşi) 
Mediul intern Activităţi 

agroturistice Mediul extern 

Puncte tari Condiţii favorabile şi 
ospitalitate 

Concurenţa zonelor de litoral 
cu condiţii de cazare optime 

şi a existenţei în mod 
permanent a condiţiilor bune 

Riscuri 

Puncte slabe Capacitate şi modernizări 
limitate 

Cazare 

Dorinţa de cunoaştere a 
tradiţiilor locale Oportunităţi 

Puncte tari Meniuri locale tradiţionale la 
preţuri comparativ mai scăzute 

Existenţa în prepararea 
mesei a unor materii prime 

agricole (preparate) 
neagreate de turişti 

Riscuri 

Puncte slabe Nerespectarea permanentă a 
condiţiilor de igienă culinară 

Servirea mesei 

Utilizarea unor produse 
locale unice şi ecologice Oportunităţi 

Puncte tari 
Existenţa apelor dunărene care 

se pot satisface o multitudine de 
activităţi, preţuri avantajoase 

Neadaptări şi nesatisfaceri a 
cerinţelor de destindere 

fizică şi psihică 
Riscuri 

Puncte slabe Lipsa parţială a unor amenajări 
şi dotări specifice 

Activităţi de 
„loisir” Receptivitatea comunităţilor 

locale şi locuitorilor în 
dezvoltarea oricăror activităţi 

agroturistice 

Oportunităţi 

 

În acest context al situaţiei unei anumite variante de alegere analiza SWOT 
poate fi de un real folos, cu referire la mediul intern şi extern exploataţiei agricole 
cu potenţialităţi agroturistice. În tabelul 1 se fac referiri privind o asemenea unitate 
agroturistică în sensul cunoaşterii actuale dar şi de perspectivă a acestor activităţi 
agroturistice desfăşurate.  

 
 Serviciile de cazare şi elementele de evaluare pentru activităţi 
agroturistice. 
Referitor la problema structurii produselor agroturistice zonale pot fi 

delimitate următoarele trei grupe de activităţi de servicii: cazare, servirea mesei şi 
agrement. În continuare pentru gospodăria ţărănească se vor face proiectări ale 
activităţilor de cazare, pentru care vor fi efectuate şi estimări parţiale ale 
rezultatelor economico-financiare. Aşa cum s-a arătat anterior, construcţia casei în 
urma proiectării va avea 4 camere, fiecare cu câte două paturi, dar şi cu 
posibilitatea de cazare a trei locuri pentru fiecare cameră. care au intrare separată. 
Mobila este cea obişnuită, conform criteriilor minime privind clasificarea 
pensiunilor turistice rurale (M. Of., nr. 582 bis/2002). Obiectele de inventar 
prevăzute în cuantumul investiţional, încadrează gospodăria la o medie de trei 
margarete, între 80-100 de puncte. Existenţa nivelurilor de parter şi în perspectiva 
pentru care s-a făcut proiectare şi la  etaj, detaşează câte două camere iar la acestea 
adăugate două grupuri sanitare. În încăperea aferentă grupului sanitar există apă 
rece, apă caldă, duş, prosoape, materiale de întreţinerea curăţeniei, hârtie igienică, 
săpun normal şi de rufe etc. 
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Gazdele asigură curăţenia prin menaj zilnic sau la dorinţa clienţilor doar la 2 
zile, iar lenjeria se va schimba la fiecare început de sejur. Există la dispoziţia 
oaspeţilor telefon fix, radio, televizor. În cadrul gospodăriei este indicat locul 
pentru fumători, şi anexele gospodăreşti pentru animalele oaspeţilor. 

Perioada pentru care este proiectată cazarea este predominantă între 1 aprilie 
şi 30 octombrie. forme sporadice de agroturism se pot manifesta şi în afara acestei 
perioade, dar de scurtă durată (aceasta întrucât în sezonul rece sunt cheltuieli 
suplimentare privind încălzirea). 

Calculul tarifului pe cameră şi pe persoană este efectuat estimativ şi este 
redat sintetic în  tabelul 2.  

Tabelul  2 
Calculul tarifului pe cameră şi pe persoană pentru cazare în proiectarea activităţilor 

agroturistice        
- lei 

Specificare  
 

Total 
gospodărie 

 (an) 

Revine pe 
cameră (zi) 

Revine pe persoană 
(zi) (3/2)  

Cheltuieli fixe  1760000 1205,4 401,6/623,1 
- amortizare (40000000) (27,397) (9125/13650) 
- impozit clădiri şi teren 1700000 1164,3 388,0/582,1 
- altele 60000 / an 41,0 13,6/41,0 
Cheltuieli variabile - - 169000 
- materiale  consumabile - - 80000 
- utilităţi (apă,  energie) - - 65000 
- altele - - 24000 

* situaţia în care amortizarea este inclusă în totalul cheltuielilor fixe. 

 Cheltuielile fixe cumulează un total de 9526/14273 lei/loc cazare-zilnic 
(determinările sunt efectuate pentru 3 sau 2 persoane ) şi se referă la: 

- amortizarea (cotă parte mijloace fixe): 
1200000 mii lei: 30 ani: 365zile/an= 109.5 mii lei/zi-clădire+ alte investiţii 
109500 lei : 4 camere = 27,3 lei/cameră-zi 
27300 : 3= 9125 lei/loc cazare-zi 
27300 : 2= 13650 lei/loc cazare-zi 
- impozit clădiri şi teren, după perioada de graţie (scutire): 
1700000 lei : 4 camere : 365 zile/an=1164,3 lei/cameră-zi 
1164.3 lei : 3 locuri/cameră = 388 lei/loc cazare-zi 
1164.3 lei : 2 locuri/cameră = 582,1lei/loc cazare-zi 
- alte cheltuieli fixe (reparaţii gospodăreşti privind activitatea agroturistică) 
evaluate la cca. 60000 lei total anual 
60000 lei/an : 365 zile : 12 locuri = 13,6 lei-zi loc cazare 
60000 lei/an : 365 zile : 4 camere = 41,0 lei - zi loc cazare 
Cheltuielile variabile cumulează 169000 lei/persoană-zi  şi se referă la: 
- materiale consumabile: total = 80000 lei lei/zi-persoană 
săpun, hârtie igienică = 10000 lei/zi-persoană  
prosoape = 20000 lei/zi-persoană 
lenjerie pat = 50000 lei/zi-persoană 
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- utilităţi (apă, energie): total = 65000 lei/zi-persoană 
apă = 25000 lei/zi-persoană 
energie electrică = 40000 lei/zi-persoană 
- servicii (curăţenie camere, îngrijire exterior = 24000 lei/zi-loc cazare). 
Se poate face distincţia unora din diferenţierile datorate următoarelor 

situaţii: 
- categoria de cheltuieli fixe care sunt suportate în întregime indiferent de 

gradul de ocupare al capacităţii agroturistice; 
- situaţia în care din totalul de 12 luni (4 camere x 3 locuri) în fiecare 

cameră sunt ocupate 2 sau 3 locuri. 
Privind aceste servicii de cazare, facem precizarea că un rol deosebit îl are şi 

exteriorul care este alcătuit din curte cu flori şi grădină, teren cu pomi fructiferi şi 
boltă de viţă de vie, pivniţă, mese şi scaune pentru a lua masa în aer liber, grătar, o 
alee betonată şi un loc de pescuit pe braţul dunărean Borcea. 

Toate aceste tarife pentru serviciile de cazare pot varia ( prin contravalorea 
consumurilor încadrate la categoria de cheltuieli variabile), fie din nevoia de 
adaptare la o gamă de prestaţii pentru lărgirea clientelei interesate, fie pentru a 
acţiona asupra vânzărilor sau a repartiţiei clientelei lor (de exemplu, preţuri în 
afara perioadei de sezon). 

 
Activităţile de agrement, caracteristici şi forme de evaluare în 
agroturismul zonei  dunărene. 
Activităţile de agrement sau de „loisir”, în sfera agroturistică pentru 

citadinul venit din marile centre urbane, sunt  pe de o parte de o mare diversitate, 
iar pe de altă parte „totul este nou pentru el”. În acest context, gazda agroturistică 
trebuie să creeze o atmosferă de intimitate, un mediu plăcut atât în cadrul 
gospodăriei cât şi în afara acesteia. 

Gospodăria ţărănească luată în studiu poate structura un program ale cărui 
obiective pot fi transformate în produse agroturistice specific locale. Specificitatea 
locală poate delimita următoarele tipuri de produse/servicii turistice.  

a) - Activităţile de agrement din cadrul gospodăriei ţărăneşti se pot referi la: 
- cunoaşterea îndeletnicirilor practice de ţesut (goblenuri, împletituri etc); 
- prepararea unor mâncăruri specifice zonei (produse pe bază de peşte, 

legume şi fructe, plăcinte de dovleac etc); 
- activităţi de cunoaştere a unor culturi agricole situate în apropierea casei, a 

unor specii de animale (rase) existente în curtea casei, specificul unor tehnologii 
ecologice etc.; 

- folosirea beciului în gospodăria ţărănească , cu referire la păstrarea 
produselor agricole şi a celor prelucrate în gospodăria proprie. 

b) - Activităţi în care se valorifică efecte determinate de existenţa cursului 
Dunării, cu referire la braţul Borcea care se află la o distanţă de 300 m de DN 3B şi 
200 m de curtea casei. În acest caz pot fi delimitate produse/servicii agroturistice 
cum sunt: 

- plimbări cu barca pe braţul dunarean Borcea; 
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- pescuitul în Dunăre, îndeletnicirile de pescuit etc.; 
- înotul în Dunăre şi formele de relaxare ale agroturismului prin această 

activitate recreativă; 
- vânătoarea în zona riverană Dunării pentru speciile şi în sezonul admis; 
- vizitarea teritoriilor din insula Borcea, după traversarea cu bacul 

tradiţional, areale teritoriale cu denumirea tradiţională de „trenuri de baltă”. 
c) - Activităţi pentru vizitarea unor obiective limitrofe gospodăriei, existente 

în zonă cum sunt: 
- vizitarea Schitului „CRUCEA DE LEAC”, situat în satul Coşlogeni, 

comuna Dichiseni, pe acelaşi DN 3B, la 500m depărtare de gospodăria luată în 
studiu (se pot vedea şi cumpăra obiecte de cult de o mare valoare religioasă);  

- vizitarea crescătoriei de prepeliţe din localitatea Ulmu, condusă de un 
localnic pasionat pentru această îndeletnicire şi care posedă 450 de păsări adulte şi 
100 de pui. Odată cu vizitarea se pot cumpăra şi ouă de prepeliţă; 

- vizitarea pădurii-zăvoi situată la câteva sute de metrii de locuinţă, respectiv 
în partea de nord a DN 3B. Perimetrele silvice administrate de organele abilitate 
pot oferi cunoaşterea florei şi a faunei din zonă; 

- vizitarea şantierului arheologic şi a Mănăstirii Derveni, situate în insula 
Borcea (amplasată între braţele Dunării). 

Pentru majoritatea acestor activităţi pot fi asimilate vânzări adiţionale. 
Evaluarea costurilor de agrement au la bază consumul de timp al 

însoţitorului, respectiv a unuia din membrii gospodăriei sau a altei persoane din 
afară. Totodată pentru unele din trasee este nevoie de o barcă, unelte pescăreşti sau 
autoturism pentru deplasare. Având în vedere toate acestea, remarcăm existenţa 
unor: 

- cheltuieli materiale (combustibil, uzură maşini, utilaje,ustensile etc.); 
- utilizarea forţei de muncă, respectiv a însoţitorilor. 

 În această categorie de cheltuieli este greu de a efectua o evaluare în structura 
diverselor activităţi prezentate anterior. S-a considerat o evaluare exhaustivă ce 
acumulează o medie de 108333 lei/zi-însoţitor. Acesta este motivul pentru care în 
majoritatea cazurilor deplasările se efectuează cu minim 2-3 turişti care sunt cazaţi. 
Calculul este următorul: 
     5200000 salariul mediu net pe economie : 20 zile lucrate : 2 turişti = 130000 
lei/turist-zi 
     5200000 salariul mediu net pe economie : 20 zile lucrate : 3 turişti = 86666 
lei/turist-zi 

(130000 + 86666) : 2 = 108333 lei/turist-însoţitor 
 
  Concluziile reieşite prin proiectarea activităţilor de cazare şi agrement 

agroturistic au tot atâta semnificaţie ca şi celelalte cheltuieli, uneori pot fi 
considerate prioritare. Permanent însă se pune problema structurii de intervenţie şi 
a corelării cu celalţi factori de producţie şi mai ales a celor investiţionali.   

• Structura cheltuielilor de cazare, a fost încadrată în structura cheltuielilor 
fixe şi variabile. Ca principale elemente a cheltuielilor variabile cum sunt: 



Rozi  Berevoianu, Marian  Constantin  

 

103

materialele consumabile, utilităţile şi serviciile, care acumulează 169000lei / 
persoană-zi. Categoria cheltuielilor fixe care sunt suportate în întregime de 
întreprinzător indiferent de gradul de ocupare este de 109500 lei /zi -clădire. 
Tarifele de cheltuieli pentru serviciile de cazare, au fost încadrate numai la 
categoria de cheltuieli variabile, fie din nevoia de adaptare la o gamă de prestaţii 
pentru lărgirea clientelei interesate, fie pentru a se putea interveni asupra ofertei 
vânzărilor sau asupra repartiţiei clientelei (de exemplu, preţuri în afara perioadei 
considerată de sezon ). 

• Activităţile de agrement („loisir”) sunt reprezentate printr-o diversitate de 
forme în petrecerea timpului liber al turiştilor. Caracteristic pentru gospodăria 
ţărănească din zona teraselor dunărene Giurgiu-Călăraşi, s-au detaliat în lucrare 
următoarele grupe de activităţi de agrement: cunoaşterea formelor activităţilor 
tradiţionale din propria gospodărie ţărănească, care în mod obişnuit sunt încadrate 
la „activităţi gospodăreşti”, cum sunt: cunoaşterea culturilor (cu referire la cele cu 
caracter ecologic), prepararea mâncărurilor mai ales a celor cu specific local, 
păstrarea produselor; activităţi determinate de cursul apelor dunărene (braţul 
dunărean Borcea), care este la o depărtare de numai la 300 m de DN-38 şi de cca. 
150 m de curtea casei. Pentru acest motiv se pot contura produse/servicii cum sunt 
plimbările cu barca, pescuitul, înotul, vânătoarea, vizitarea teritoriilor din insula 
Borcea etc; vizitarea unor obiective turistice limitrofe gospodăriei cum sunt 
aşezământul de cult, crescătoria de prepeliţe, cunoaşterea florei şi faunei din 
pădurea zăvoi limitrofă etc. Şi pentru aceste activităţi au fost proiectate costuri 
fundamentate pe baza retribuirii consumului de timp pentru însoţitor, ce au avut la 
bază un salariu minim pe economie. Pentru o medie de 2-3 turişti care s-a calculat 
un tarif de 108333 şi respectiv 130000 lei/zi-însoţitor.  
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CAPITOLUL II  
 CONDIŢII ŞI NORME DE DEZVOLTARE 

 
 

2.1. DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL PE BAZA UNEI STRATEGII 
AXATE PE CALITATE 

 
Mihai TALMACIU 

Costică MIHAI 
 
Introducere 
În condiţiile economice actuale turismul tinde să devină unul dintre cele mai 

importante şi dinamice sectoare ale economiei. Creşterea economică rapidă 
înregistrată de activităţile turistice şi tendinţele de diversificare a produselor 
turistice sau a destinaţiilor, au condus la apariţia unor tipuri alternative de “turism 
la scară redusă” cum sunt: turismul ambiental şi turismul rural. Tendinţa de 
creştere pe care o cunoaşte turismul rural se datorează, într-o anumită măsură şi 
importanţei acordate către  autorităţile locale, naţionale sau regionale în procesul 
de dezvoltare a spaţiului rural prin valorificarea unor resurse naturale, economice 
sau culturale locale. Interesul manifestat în ultimii 10 ani de către instituţiile UE 
pentru dezvoltarea turismului rural s-a datorat mai multor factori între care 
amintim: criza sectorului agricol, fenomenul de depopulare a zonelor rurale 
(migraţia populaţiei către zonele urbane) şi reducerea treptată a fondurilor alocate 
agriculturii ca urmare a procesului de extindere a UE. Din aceste motive,  turismul 
rural joacă un rol important în procesul de dezvoltare ruală, de  sprijinire a 
economiilor şi comunităţilor rurale, de ridicarea calităţii vieţii în spaţiul rural în 
condiţiile unei dezvoltări durabile.  

Chiar dacă turismul rural deţine încă o pondere redusă în piaţa turistică 
mondială, interesul manifestat de turişti pentru această formă de turism este în 
continuă creştere din următoarele motive:  
• turismul rural oferă posibilităţi mai bune de personalizare, de adaptare a 

produsului la cerinţele fiecărui turist în parte; 
• turiştii se pot bucura de o atenţie sporită din partea proprietarilor pensiunilor 

(căldură, ospitalitate, amabilitate) datorită dimensiunilor reduse ale acestora;  
• orientarea tot mai accentuată a turiştilor spre produse turistice nestandardizate; 
• curentul ambientalist (formarea la consumatorii de produse turistice a unei 

culturi ambientaliste) orientat spre conservarea ecosistemelor naturale şi a 
biodiversităţii (florei sau faunei); 

• manifestarea unei atenţii sporite din partea consumatorilor de produse turistice 
pentru o alimentaţie sănătoasă şi diversificată, bazată pe valorificarea unor 
produse tradiţionale obţinute prin metode de producţie tradiţionale (biologice) 
etc.   
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Particularităţi în aprecierea calităţii produsului turistic rural 
Ţinând seama de caracteristicile produsului care face obiectul activităţilor 

turistice putem afirma că adevărata măsură a succesului unei pensiuni turistice este 
capacitatea acesteia de a satisface continuu cerinţele clienţilor săi şi de a se adapta 
în permanenţă atât la schimbările intervenite pe piaţă cât şi în preferinţele 
consumatorilor. Într-o economie concurenţială competitivitatea devine o condiţie 
esenţială  pentru existenţa firmelor producătoare de bunuri sau prestatoare de 
servicii. Obţinerea competitivităţii de către o pensiune turistică presupune 
respingerea conservatorismului şi imobilismului, respectiv adaptarea permanentă a 
acesteia la condiţiile pieţei şi la exigenţele  consumatorilor. În consecinţă, puntem 
afirma că există o legătură de intercondiţionare între calitatea produselor/serviciilor 
oferite de către firmele turistice şi competitivitate, iar aceasta din urmă reprezintă 
motorul pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul turismului rural. 

Aprecierea competitivităţii pensiunilor turistice sau agroturistice se poate 
face numai prin raportarea la întreprinderile concurente. În activitatea practică 
competitivitatea unei firme este judecată prin prisma a doi indicatori: profitul 
obţinut şi impactul produselor/serviciilor asupra pieţei.  

În managementul modern profitul nu este privit ca o finalitate a 
întreprinderii, ci  mai curând ca un mijloc care îi asigură existenţa, dezvoltarea şi 
atingerea obiectivelor economico sociale pe care şi le-a stabilit. Altfel spus, 
obiectivul de bază al întreprinderii trebuie să fie satisfacerea clientului şi a 
comunităţii în ansamblul ei. Totuşi, profitul nu trebuie negat, el constituie un 
indicator pentru performanţele întreprinderii şi pentru competitivitatea sa. El 
trebuie privit ca o consecinţă a atingerii obiectivelor economico – sociale stabilite 
de întreprindere, ca o recompensă a reuşitei pe o piaţă concurenţială.  

Impactul produselor/serviciilor unei firme turistice asupra pieţei sale arată 
performanţele întreprinderii prin adaptarea acestora la nevoile clienţilor. Orice 
pensiune care urmăreşte în primul rând satisfacerea cerinţelor clienţilor săi va reuşi 
să constituie un punct de atracţie pentru turişti şi implicit va obţine profitul necesar 
pentru dezvoltarea activităţilor sale. Studierea preferinţelor  clienţilor reprezintă o 
condiţie pentru furnizarea unor produse sau servicii de calitate, pentru obţinerea 
competitivităţii firmei printr-o strategie axată pe calitate. 

În general, calitatea unui produs poate fi definită  ca fiind aptitudinea sa de a 
satisface nevoile exprimate sau implicite ale clienţilor, prin ansamblul 
caracteristicilor sale. În ceea ce priveşte calitatea în turism Organizaţia Mondială 
de Turism o defineşte ca fiind „rezultatul unui proces care implică satisfacerea 
tuturor nevoilor, exigenţelor şi aşteptărilor legitime ale consumatorilor în materie 
de produs sau serviciu, la un preţ acceptabil, în conformitate cu condiţiile 
contractuale care fac obiectul unui acord mutual şi cu caracteristicile determinante 
pentru calitate cum sunt: securitatea şi protecţia, igiena, accesibilitatea, 
transparenţa, autenticitatea şi armonia activităţii turistice privite împreună cu 
mediul uman şi natural al acesteia”1. 
                                                 
1 *** La qualité dans le tourisme: cadre conceptuel, Organizaţia Mondială de Turism: http://www.world-tourism 
org. 
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În definiţia de mai sus Organizaţia Mondială de Turism evidenţiază câteva 
criterii de calitate obligatorii, de importanţă capitală pentru toate categoriile de 
consumatori de turism rural, indiferent de categoria sau clasa în care a fost încadrat 
produsul, pensiunea, instalaţia sau serviciul. Acestea reprezintă de fapt un nivel 
minim de protecţie a consumatorului, fără de care calitatea sau calitatea totală nu 
pot fi obţinute, sau în condiţiile neîndeplinirii unuia dintre aceste citerii calitatea 
activităţii turistice se reduce considerabil. Aceste criterii de importanţă capitală 
pentru calitate sunt: 
• Securitatea şi protecţia – serviciul turistic nu trebuie să pună în pericol viaţa, să 

afecteze sănătatea, integritatea sau interesele legitime (inclusiv economice) ale 
clienţilor.  În general normele de securitate şi protecţie sunt definite prin 
legislaţie. 

• Igiena - se referă pe de o parte la spaţiile de locuit care trebuie să fie curate, cât 
şi la alimentaţie care trebuie să respecte normele de securitate alimentară. 
Acestea trebuie să fie îndeplinite obligatoriu de toate pensiunile turistice, 
indiferent de categoria în care se încadrează, şi de tipurile de centre de 
distribuţie a hranei. 

• Accesibilitatea – presupune asigurarea accesului liber, fără nici o discriminare, 
a tuturor persoanelor la servicii sau la informaţii, prin eliminarea barierelor de 
ordin psihic sau a obstacolelor de altă natură. Accesibilitatea priveşte şi 
persoanele afectate de un handicap sau invaliditate. 

• Transparenţa – se referă la aspecte de care depinde respectarea unor drepturi şi 
protecţia consumatorului. Este vorba de informarea consumatorului în ceea ce 
priveşte caracteristicile şi natura produsului sau serviciului, preţul pe care 
trebuie să-l plătească şi  elementele care sunt incluse / respectiv cele neincluse 
în preţul produsului turistic propus.  

• Autenticitatea – este criteriul de calitate cel mai dificil de respectat şi totodată 
cel mai greu de apreciat, deoarece intervine subiectivitatea. Pentru firmele care 
operează în turismul rural aceasta constituie un criteriu esenţial prin care 
produsul oferit se diferenţiază de produsele concurente. În general, 
autenticitatea este legată în mod direct  de contextul cultural şi natural din zona 
în care este amplasată pensiunea. Pe de altă parte, chiar produsele autentice pot 
fi dezvoltate şi adaptate la nevoile şi aşteptările clienţilor. 

• Armonia – priveşte atât la mediul social cât şi la cel natural. Acest criteriu este 
în concordanţă cu principiul dezvoltării durabile, constituind un factor de 
dezvoltare a turismului rural pe termen lung. Asigurarea unei dezvoltări 
durabile a turismului rural presupune o bună gestionare a aspectelor ambientale 
şi socio-economice, stabilirea unor indicatori ambientali şi menţinerea calităţii 
produselor turistice şi a pieţelor de turism. Cu alte cuvinte, nu putem vorbi de 
turism durabil fără a lua în considerare calitatea.  

Dificultatea aprecierii calităţii produsului turistic rural este determinată de 
complexitatea ridicată a acestuia. Astfel el se compune din produse/servicii de bază 
şi numeroase servicii complementare. În general, pentru serviciile de bază (cazare, 
masă, odihnă, tratamenent etc.) există posibilitatea aplicării unei metodologii de 
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apreciere a calităţii pe baza unor criterii bine definite (măsurabile sau apreciabile 
cu un anumit grad de obiectivitate/precizie) şi care pot fi comparate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare. Aprecierea calităţii  serviciilor suplimentare este mai dificilă 
şi este afectată de subiectivism. Ea depinde de satisfacţia suplimentară pe care 
acestea o oferă turiştilor,  ca urmare poate fi apreciată pe baza unor studii de piaţă.  

La aprecierea calităţii produsului de turism rural trebuie să se ţină seama de 
următoarele aspecte: 
• scopul produsului turistic oferit este dat de necesitatea căreia îi răspunde acesta 
şi  are o influenţă decisivă asupra adoptării deciziei de cumpărare. Astfel, un 
turist care optează pentru petrecerea concediului în spaţiul rural poate avea 
următoarele motivaţii:  

- satisfacerea unei necesităţi - nevoia de: odihnă, recreere, linişte, 
evadare într-un spaţiu mai puţin stresant şi cu un colorit local deosebit 
etc; 

- satisfacerea unei dorinţe: practicarea unor hobby – uri (pescuit, 
vînătoare, drumeţie etc), petrecerea unei vacanţe liniştite, dorinţa de a 
trăi noi experienţe, de a cunoaşte noi peisaje naturale, obiceiuri sau 
tradiţii, dorinţa celor care trăiesc în medii poluate de a reveni la natură, 
de a ieşi din rutina de zi cu zi şi de a acumula energia necesară pentru a 
reveni la activităţile cotidiene etc.; 

- găsirea unor soluţii pentru rezolvarea unor probleme personale: 
inspiraţie, meditaţie, relaxare etc. 

• produsul sau serviciul propriu-zis poate fi apreciat pe baza caracteristicilor 
principale ale acestuia: servicii de bază – cazare şi masă, durata sejurului, 
posibilităţile de odihnă, divertisment, tratament, vizitarea unor itinerarii 
turistice etc. Aceste caracteristici formează de regulă elementul principal care 
determină imaginea produsului în rândul turiştilor.     

• existenţa unei diversităţi de produse sau servicii complementare care au rolul 
de a spori satisfacţia oferită turiştilor de către produsul/serviciul de bază. Astfel 
de produse/servicii suplimentare, care au rolul de a spori valoarea produsului 
turistic rural, sunt: organizarea unor agape, petreceri sau serbări câmpeneşti, 
oferirea unor cadouri sau materiale promoţionale (produse tradiţionale, obiecte 
de artizanat, hărţi, pliante, cataloage etc.), vizite la obiective culturale (muzee, 
mănăstiri), posibilitatea participării la activităţi desfăşurate în cadrul fermei sau 
gospodăriei proprietarului pensiunii, premii, reduceri de tarife etc. 
Diversificarea gamei de   produse sau servicii care vin în completarea 
produselor/serviciilor de bază contribuie la îmbunătăţirea  percepţiei turiştilor 
în legătură cu calitatea produsului turistic rural. Chiar dacă proprietarul unei 
pensiuni respectă întru totul prevederile standardelor şi legislaţiei în vigoare în 
ceea ce priveşte produsul/serviciul de bază, clienţii pot să-l perceapă ca fiind de 
calitate slabă dacă nu le este oferită o satisfacţie suplimentară.  

Studii de piaţă efectuate asupra consumatorilor produsului turistic rural în 
ţările vest europene au arătat că,  în general, la aprecierea valorii (calităţii) acestuia 
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clienţii iau în considerare cinci factori, care pot fi ordonaţi în funcţie de importanţa 
lor în felul următor: 
• echiparea şi infrastructura spaţiilor de locuit; 
• mediul cultural şi social; 
• oferta de servicii complementare; 
• procesul de înregistrare, primire etc.; 
• factori externi: starea căilor de acces, existenţa unor unităţi comerciale, 

starea mediului înconjurător, atractivitatea peisajelor şi diversitatea florei şi 
faunei etc.  

Unii dintre aceşti factori cum sunt: echiparea şi infrastructura spaţiilor de locuit, 
oferta de servicii complementare, procesul de primire şi ospitalitatea  pot fi 
influenţaţi direct de către agenţii care operează în domeniul turismului rural, alţii 
cum ar fi: mediul cultural şi factorii externi  pot fi influenţaţi  într-o mică măsură 
sau chiar deloc. 
 

Tendinţe privind aplicarea standardelor de calitate pentru turismul 
rural 
Standardele pot fi elaborate şi aplicate pentru toate produsele oferite de 

turismul rural, precum şi pentru diverse activităţi: spaţii de cazare, activităţi 
recreaţionale, servicii turistice, infrastructură, mediu înconjurător, managemetul 
calităţii etc. Pentru a prescrie calitatea serviciilor de turism rural pot fi aplicate 
două categorii de standarde: 
• standarde minime (reguli obligatorii privind calitatea) includ aspecte privind: 

igiena, factorii de curăţenie, supravegherea spaţiilor de cazare şi a spaţiilor 
comune, cerinţe de securitate pentru echipamentul recreaţional. Astfel de 
standarde sunt aplicate în aproape toate ţările. 

• standarde de categorie (numite şi standarde suplimentare de calitate)  includ 
unele aspecte ale calităţii serviciilor de turism rural care pot fi măsurate, prin 
care poate fi apreciat confortul spaţiilor de cazare, orarul de funcţionare a unor 
obiective turistice şi alte aspecte. Uneori aceste standarde rezultă din sistemul 
naţional de clasificare a serviciilor. În ţările europene se aplică modalităţi 
diferite de evaluare a calităţii serviciilor de turism rural şi diferite standarde de 
clasificare. În ţara noastră se aplică astfel de standarde de calitate adiţionale. 
Astfel sistemul de clasificare cuprinde 4 nivele (categorii, categoria a patra 
fiind cea mai înaltă) pentru unităţile de turism rural şi trei nivele pentru 
pensiunile agroturistice.  

În scopul atingerii unui nivel cât mai înalt al calităţii serviciilor de turism 
rural, în ţările vest europene se aplică mai multe standarde. Ele trebuie să fie luate 
în considerare în fiecare locaţie unde se desfăşoară activităţi de turism rural. 
Acestea trebuie să decidă ce standarde de calitate sunt esenţiale, ce anume trebuie 
să cuprindă şi care este mecanismul de control. În general standardele de calitate în 
turismul rural sunt elaborate şi aplicarea lor este controlată de diferite organizaţii 
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publice. În momentul în care o pensiune (fermă) aparţine de o anumită organizaţie, 
ea trebuie să respecte standardele acelei organizaţii.  

În afacerile de turism rural pot fi aplicate standarde suplimentare de calitate 
în ceea ce priveşte următoarele activităţi: 
• serviciile şi experienţele oferite – se referă la aspecte care sunt dificil de 

cuantificat (măsurat): ospitalitatea, amabilitatea şi solicitudinea angajaţilor, etc. 
De regulă aceste standarde sunt realizate cu ajutorul formatorilor.   

• autenticitatea locaţiei (originalitatea) – sunt standarde care se referă la 
posibilitatea valorificării unor produse locale, obiecte de artizanat, tradiţii, mod 
de viaţă, obiective istorice sau culturale de către  turismul rural. 

• abilitatea de a îndeplini nevoi speciale – sunt o grupă de standarde 
suplimentare de calitate care se referă la satisfacerea unor necesităţi speciale ale 
unor segmente ale pieţei, cum sunt copiii sau persoanele cu handicap. 

• standarde ambientale (ecologice) – se referă la folosirea durabilă a resurselor 
energetice şi naturale, la asigurarea unui mediu înconjurător curat (nepoluat), la 
conservarea diversităţii şi atractivităţii peisajelor şi a biodiversităţii (florei şi 
faunei). 

• standarde privind practicile managementului  - sunt o grupă specială de 
standarde care se referă la atitudinea firmelor turistice rurale în ceea ce priveşte  
managementul, în principal managementul calităţii. 

Principalul obiectiv al oricărei firme care operează în domeniul turismului 
este satisfacerea cerinţelor clienţilor în ceea ce priveşte calitatea 
produselor/serviciilor oferite. Aceasta presupune o fundamentare a deciziilor de 
proiectare şi realizare a pachetului de produse şi servicii pe baza unor studii de 
piaţă, care să conducă la identificarea şi definirea acestor cerinţe şi la transpunerea 
lor în standarde. Ca urmare, standardele aplicabile în domeniul turismului rural nu 
trebuie să fie privite ca instrumente rigide de reglementare a calităţii, ci  doar ca 
mijloace de adaptare a caracteristicilor produselor/serviciilor turistice la aşteptările 
clienţilor.  
  
 Managementul calităţii şi  dezvoltarea turismului rural 

Interesul manifestat de conducerile multor întreprinderi, inclusiv din 
domeniul turismului, faţă de calitate se datorează unei ameninţări externe  generată 
de pierderi reale sau potenţiale ale pieţei  determinate de noncalitate (costurile 
noncalităţii au influenţă negativă asupra rezultatelor firmelor). Acesta este motivul 
pentru care calitatea este privită ca un aport strategic care nu poate fi neglijat 
pentru obţinerea competitivităţii. Totuşi, calitatea privită singular nu este suficientă 
pentru obţinerea competitivităţii, ea trebuie integrată în cadrul strategiei 
întreprinderii, ţinând seama de mediul acesteia şi de situaţia concurenţială în care 
îşi desfăşoară activitatea. Altfel spus, importanţa strategică a calităţii pentru 
succesul unei firme este anulată dacă ea nu este integrată în strategia globală a 
acesteia.   

 Integrarea politicii de asigurare a calităţii în strategia de ansamblu a 
întreprinderii este caracteristică Managementului Calităţii Totale (Total Quality 



Mihai Talmaciu, Costică Mihai 

 

111

Management - TQM). Christian Poitie propune următoarea definiţie a TQM: „ 
Ansamblul caracteristicilor managementului unei organizaţii care îi conferă 
aptitudinile de a satisface exigenţele calităţii externe şi interne, căutând toate 
avantajele concurenţiale”1. Aşa cum se observă din definiţie, managementul 
calităţii vizează obţinerea unui avantaj concurenţial pentru întreprindere prin 
satisfacerea cerinţelor clientelei. 

Considerăm că aplicarea principiilor Managementului Calităţii Totale în 
firmele specializate în turismul rural este nu numai posibilă ci şi necesară datorită 
faptului că acestea furnizează un produs special, de o mare complexitate, destinat 
acoperirii unor necesităţi aparte ale clienţilor (recreere, agrement, odihnă). Ca 
urmare a acestui fapt o percepţie favorabilă a calităţii de ansamblu a produsului 
turistic de către acestia depinde de implicarea tuturor persoanelor care deservesc o 
pensiune turistică în asigurarea calităţii atât pentru produsele/serviciile de bază cât 
şi pentru cele complementare.  

Un model de asigurare internă a calităţii adaptat firmelor prestatoare de 
servicii este oferit de către standardul ISO 9004 – 2 „Managementul calităţii şi 
elementele sistemului calităţii. Partea 2: Ghid pentru servicii”. Potrivit acestui 
standard satisfacerea cerinţelor clienţilor este posibilă numai prin armonizarea 
interacţiunii dintre următoarele elemente: responsabilitatea conducerii, resursele 
umane şi materiale şi structura sistemului calităţii.  

Succesul implementării unui sistem de management al calităţii într-o 
întreprindere turistică depinde de modul de elaborare a politicii de calitate de către 
conducere. La elaborarea politicii referitoare la calitate trebuie să ţină seama de 
următoarele aspecte: categoria produsului/serviciului prestat, imaginea şi reputaţia 
firmei, obiectivele urmărite în ceea ce priveşte calitatea produsului turistic, 
procedeele prevăzute pentru atingerea obiectivelor referitoare la calitate şi 
responsabilităţile personalului în implementarea politicii calităţii. 

Obiectivele referitoare la calitatea produselor/serviciilor oferite se stabilesc 
în funcţie de obiectivele generale definite prin strategia de dezvoltare a organizaţiei 
(satisfacerea cerinţelor clienţilor, îmbunătăţirea permanentă a serviciului, luarea în 
considerare a cerinţelor societăţii şi a celor privind protecţia mediului, prestarea 
serviciului în condiţii de eficienţă). Astfel, obiectivele generale vor fi transpuse în 
obiective şi activităţi referitoare la calitate care să permită: 
• definirea clară a nevoilor şi cerinţelor clienţilor; 
• evitarea insatisfacţiei clientului prin ţinerea sub control a proceselor şi 

desfăşurarea unor acţiuni preventive; 
• optimizarea costurilor pe care le presupune prestarea unor servicii de calitate; 
• implicarea întregului personal în asigurarea calităţii; 
• evaluarea permanentă a gradului de satisfacţie a clienţilor şi a cerinţelor 

acestora referitoare la serviciul prestat, în vederea identificării unor posibilităţi 
de îmbunătăţire a acestuia; 

• evitarea unor efecte negative asupra societăţii sau asupra mediului.  
                                                 
1 Christian Poitié, Diagnosticul calităţii. Metode de expertiză şi investigaţii, 2001 
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Pe baza obiectivelor stabilite şi a structurii sistemului calităţii conducerea 
organizaţiei trebuie să stabilească responsabilităţile şi autorităţile persoanelor care 
desfăşoară activităţi cu incidenţă asupra calităţii, astfel încât să fie posibilă ţinerea 
sub control a calităţii şi îmbunătăţirea produsului turistic în fiecare etapă a prestării 
acestuia. În acest scop standardul ISO 9004 – 2 cuprinde următoarele prevederi: 
• responsabilităţile şi autorităţile pentru persoanele ale căror activităţi 

influenţează calitatea serviciilor trebuie definite în scris; 
• trebuie luate în considerare mijloacele şi metodele necesare pentru  obţinerea 

calităţii serviciului; 
• elaborarea cerinţelor referitoare la sistemul calităţii; 
• angajamentul şi colaborarea întregului personal pentru asigurarea îmbunătăţirii 

continue a calităţii serviciilor; 
• desemnarea unui reprezentant al conducerii care să urmărească şi să evalueze 

continuu dacă sistemul calităţii este bine implementat, în scopul îmbunătăţirii 
sale. 

Periodic sistemul calităţii trebuie să fie analizat de către conducere luând în 
considerare surse de informaţii utile, cum sunt: analize referitoare la modul de 
realizare a serviciului şi la eficacitatea prestaţiei în ceea ce priveşte satisfacerea 
cerinţelor clienţilor, rezultate ale auditurilor interne referitoare la implementarea şi 
eficacitatea tuturor elementelor sistemului calităţii, informaţii privind schimbările 
intervenite în conceptele referitoare la calitate, în tehnologii, strategii de marketing 
etc. 

 
Concluzii  
Dezvoltarea formelor de turism specifice zonelor rurale poate fi favorizată 

prin formarea la consumatorii de produse turistice a unei imagini de înaltă calitate 
a produselor şi servicilor oferite. Asigurarea unui nivel ridicat al calităţii în ceea ce 
priveşte produsul turistic în ansamblul lui este dificilă, deoarece acesta include o 
gamă largă de produse sau servicii şi presupune implicarea totală a tuturor 
persoanelor care realizează şi oferă acele produse sau prestează serviciile. 

Succesul pensiunilor turistice sau agroturistice depinde de măsura în care 
acestea reuşesc să devină competitive şi în ceea ce priveşte  calitatea produsului 
oferit clienţilor. Ca urmare, se impune adoptarea unei politici de calitate la nivelul 
firmei care să aibă ca obiectiv central satisfacerea exigenţelor segmentelor de 
consumatori vizate. Un rol important în implementarea politicii de calitate îl are 
definirea clară a obiectivelor şi motivarea tuturor persoanelor implicate în 
activităţile pensiunii în ceea ce priveşte calitatea muncii prestate şi implicit în 
atingerea obiectivelor stabilite prin politica de calitate.  

Implementarea principiilor Managementului Calităţii Totale în unităţile de 
turism rural poate fi favorizată de faptul că, în general acestea au dimensiuni 
reduse, sunt deservite de proprietar şi de membrii familiei sale şi în acest fel poate 
fi obţinută implicarea acestora în procesul de asigurare a calităţii cu mai multă 
uşurinţă. Pe de altă parte poate întâmpina obstacole datorită nivelului redus de 
pregătire în domeniu sau lipsei de cunoştinţe (Know-how).  
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2.2. TURISMUL RURAL – EXPRESIE ŞI DIRECŢIE A ECHIPĂRII 
TERITORIULUI LOCAL  

(cu referire la Zona Nord-Est a României) 
 

Constantin NIŢĂ 
Maria NIŢĂ 

Ilie NIŢĂ 
 

„Orice spaţiu nedefinit, neanalizat din punct de vedere economic, 
 neorganizat este un spaţiu neutilizabil.” 

Pierre George 
 

Introducere 
Promovarea oricărei forme de turism, inclusiv a turismului rural, presupune 

o anumită echipare a teritoriului. Ca atare, între turismul rural şi echiparea 
teritoriului exista o strânsă interdependenţă, fiecare parte a relaţiei constituindu-se 
în cauză şi efect a celeilalte. 

Aceasta interacţiune, unanim acceptată, mult analizată în literatura de 
specialitate, se impune a fi aprofundată, mai ales în cazul unor zone turistice din 
ţara noastră cum este Zona Nord-Est. Până la urmă problema în discuţie este dacă 
turismul rural trebuie doar să urmeze dezvoltarea economică a  localităţilor sau să 
şi o preceadă şi deci să o susţină. 

 
Echiparea complexă a teritoriului - cerinţă a dezvoltării locale 
contemporane 
Problemele echipării complexe a teritoriului în profil teritorial sunt actuale în 

majoritatea ţărilor, indiferent de nivelul de dezvoltare atins şi se înscriu în 
strategiile naţionale pe termen mediu şi lung. Ele constituie o veche cerinţă a 
dezvoltării contemporane, dar se intensifică odată cu descentralizarea teritorială şi 
autonomia locală. 

Conform specialiştilor în domeniu, dezvoltarea locală reprezintă un proces 
de diversificare şi dezvoltare a activităţilor economice şi sociale la nivelul unui 
teritoriu, pornind de la mobilizarea şi coordonarea resurselor şi energiilor existente. 
În esenţă, aceasta presupune: 
• definirea şi redefinirea politicii de amenajare a teritoriului şi utilizarea lui 

raţională; 
• localizarea unităţilor economico-sociale şi implicit a locurilor de muncă; 
• realizarea echilibrului spaţial, considerat nu numai un simplu cadru, ci şi un 

factor al dezvoltării; 
• descentralizarea, înţeleasă nu numai ca o politică economică şi juridică ci şi o 

politică de apropiere (adaptare) a serviciilor publice la nevoile utilizatorilor; 
• gestiunea eficientă a resurselor naturale şi protecţia mediului, care să reducă 

conflictele dintre solicitările de resurse naturale şi necesităţile de conservare a 
acestora. 



Constantin Niţă, Maria Niţă, Ilie Niţă  

 

115

În viziunea Uniunii Europene (Carta amenajării teritoriului şi dezvoltarea 
regională) în definirea dezvoltării locale accentul se pune pe ajustarea structurală a 
regiunilor rămase în urmă, reconversia zonelor grav afectate de declin economic, 
combaterea şomajului de lungă durată, facilitarea integrării profesionale a tinerilor, 
promovarea dezvoltării zonelor rurale. 

Într-o asemenea concepţie, dezvoltarea rurală privită pe teritorii ce se 
suprapun sau nu cu cele rezultate din împărţirea administrativă necesită un mare 
efort organizatoric şi investiţional, atât din partea agenţilor economici şi sociali si a 
populaţiei cât şi din partea autorităţilor de stat. 

Atingerea obiectivelor dezvoltării locale presupune valorificarea la 
maximum a potenţialului oricărui teritoriu sub aspectul cadrului natural (privit 
geomorfologic, geologic, climatologic, biologic şi hidrologic), cadrului 
economico-social (activităţile economice, structura populaţiei, fondul de locuinţe 
şi calitatea echipării, nivelul de trai), infrastructurii tehnice (mijloacele de 
transport, sistemele de aprovizionare cu apă, energie, gaz), valorilor culturale 
(reprezentate de vestigiile arheologice, monumentele istorice şi din epoca 
contemporană, valorile culturale şi artistice etc.) şi nu în cele din urmă a resurselor 
turistice naturale şi a echipamentului de acces (structuri de cazare, restaurante, 
bufete, case de cultură, cluburi, terenuri sportive, unităţi comerciale şi de servicii 
etc.). 

Analizată prin prisma considerentelor menţionate, eficientizarea dezvoltării 
în profil teritorial a României a devenit un imperativ major al perioadei actuale, în 
vederea atenuării decalajelor interjudeţene şi interregionale, precum şi a 
discrepanţelor între mediile urban şi rural. Aceasta şi pentru faptul ca introducerea 
în 1998 a modelului UE de dezvoltare regională, prin organizarea judeţelor în cele 
8 regiuni de dezvoltare nu a condus la conturarea unei tendinţe certe de atenuare a 
decalajelor teritoriale. 

Care sunt cauzele principale ale menţinerii discrepanţelor teritoriale în ţara 
noastră? Într-o exprimare sintetică ele pot fi reduse la două: 

1) dezindustrializarea în unele judeţe în perioada de după 1989 şi  
2)  orientarea investiţiilor în profil teritorial exclusiv prin mecanismul pieţei. 
Este cunoscut faptul că, în ansamblul activităţilor economice, industria, mai 

ales prin ramurile prelucrătoare, are un rol propulsator, atât faţă de unele activităţi 
situate în amonte cât şi faţă de unele activităţi din aval. Acest rol se manifestă nu 
numai la scara economiei naţionale, ci şi la scara fiecărui judeţ, sau regiuni de 
dezvoltare. 

Expresia cea mai concludenta a restrângerii activităţii industriale este 
reducerea numărului salariaţilor cu cca. 45% în 2000 faţă de 1989, desigur cu 
diferenţieri de la un judeţ la altul. Restrângerea substanţială a activităţii industriale 
în unele judeţe în perioada de după 1989 a dus la reducerea preocupării pentru 
echiparea în cazul altor activităţi: agricultură, construcţii, prestări servicii. În alte 
judeţe industria menţinută uneori prin investiţii străine, s-a redus la activităţi cu 
valoare adăugata mică, ajungându-se astfel la o capcana a subdezvoltării. 
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Se ştie că pârghia principală în dezvoltarea economico-socială, atât în profil 
de ramură cât şi în profil teritorial, o constituie investiţiile. Prin intermediul lor se 
poate asigura creşterea gradului de valorificare a resurselor disponibile în fiecare 
teritoriu, dezvoltarea elementelor de infrastructură teritorială, crearea de noi locuri 
de muncă şi ca o consecinţă directă ameliorarea condiţiilor de viaţă ale populaţiei. 

După 1989, orientarea investiţiilor în profil teritorial a fost lăsată spre a fi 
soluţionată, în principal, prin mecanismul pieţei. Or, piaţa orientează investitorii 
spre teritoriile mai dezvoltate, care oferă şanse mai mari pentru valorificarea 
capitalului şi maximizarea profitului, ignorând cerinţele de ordin social şi ecologic 
ale localităţilor. Astfel, în anul 2000, în regiunile de dezvoltare cele mai populate 
(Nord-Est, Sud-Est, Sud şi Nord-Vest), incluzând peste 58%  din populaţia ţării, s-
a realizat sub ¼ din investiţiile brute ale unităţilor economice active şi sub 1/5 din 
investiţiile străine accentuându-se astfel decalajele interjudeţene şi interregionale. 

În vederea eficientizării dezvoltării teritoriale, drept căi de acţiune s-ar 
impune: 
• aprofundarea analizelor în profil teritorial pentru a se cunoaşte situaţia 

existentă. În acest scop este necesar să se îmbunătăţească baza informaţională, 
prin includerea în Anuarul Statistic a indicatorilor teritoriali cu privire la PIB, 
investiţii, producţie industrială, comerţ, activitate turistică etc.; 

• dezvoltarea cooperării între judeţe şi regiunile de dezvoltare în vederea 
realizării în comun a unor elemente de echipare teritorială: modernizări 
drumuri, construirea unor reţele de apă, energie, gaze, amenajări hidrotehnice şi 
turistice; 

• orientarea resurselor financiare către fiecare structură teritorială (judeţ, regiune 
de dezvoltare) în concordanţă cu ponderea populaţiei şi a unor cerinţe de ordin 
social; 

• îmbunătăţirea cadrului legislativ-instituţional pentru dezvoltarea economico-
socială a ţării în profil teritorial. 

 

Impactul turismului rural asupra economiei locale 
În condiţiile ţării noastre, turismul rural, prin factorii de atracţie ce-i sunt 

proprii, poate satisface preferinţele şi exigenţele cele mai ridicate ale diverselor 
segmente ale cererii interne şi externe. 

Turismul rural românesc dispune de un mediu deosebit de prielnic, 
caracterizat prin spectaculoase forme de relief, climat favorabil, grad redus de 
poluare, prezenţa unor valoroase obiective istorice şi de artă, ospitalitatea 
desăvârşita a populaţiei etc. El oferă turiştilor posibilitatea cunoaşterii directe a 
particularităţilor diferitelor zone ale ţării noastre, evidenţiind cu pregnanţă 
obiceiurile, tradiţiile, datinile poporului român. El înlesneşte multor turişti 
întoarcerea în locurile natale, prilejuind amintiri şi stări emoţionale deosebite. 

Prin toate aceste funcţii şi altele, turismul rural se impune stimulat şi 
dezvoltat. Cum s-a menţionat anterior, dezvoltarea sa raţională depinde, în mare 
măsură, de evoluţia celorlalte sectoare ale economiei, de atragerea unui anumit 
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grad de echipare a teritoriului local cu elemente de infrastructură tehnico-utilitară, 
de transport şi social-culturală. 

Produs al echipării teritoriului local, turismul rural favorizează la rându-i 
extinderea şi diversificarea acesteia în noi direcţii, printre care menţionăm: 
• ameliorarea infrastructurii locale de transport, telecomunicaţii şi tehnico-

utilitare; 
• diversificarea economiei locale prin iniţierea unor noi activităţi (locuri de 

parcare, terenuri sportive, ateliere foto, unităţi de închiriat diverse materiale 
cultural sportive); 

• stimularea economiei rurale printr-o cerere suplimentară de unele produse 
agricole; 

• creşterea interesului pentru protecţia mediului şi pregătirea unor condiţii 
materiale în acest scop; 

• asigurarea de echipament terapeutic în cazul unor localităţi; 
• diversificarea activităţii culturale, târguri, manifestări tradiţionale; 
• sprijinirea iniţiativei locale în dezvoltarea meşteşugurilor şi a artei 

tradiţionale. 
Prin asemenea implicaţii şi altele, turismul rural stimulează valorificarea 

potenţialului natural, uman şi cultural existent, determinând efecte favorabile 
directe şi indirecte asupra echipării teritoriului. 

În fiecare caz, echiparea turistică trebuie adecvată tipului de sat (peisagistic, 
balnear, de interes istoric, de creaţie artistică, şi artizanală etc.) şi condiţiilor 
climaterice. Spre exemplu, în zonele montane se pot amenaja pârtii de schi, săniuş, 
patinoare, poteci de drumeţie în timp ce în satele din zona litoralului se pot 
amenaja plaje, terenuri de sport multifuncţionale etc. 

De reţinut că, în scopul dezvoltării turismului rural, amenajarea teritoriului 
cu elemente de civilizaţie modernă nu trebuie să ducă la estomparea 
particularităţilor care dau valoare ambianţei rustice mediului rural tradiţional. De 
pildă, intervenindu-se în calitatea unor servicii de ordin edilitar nu trebuie afectată 
autenticitatea ruralului, nu trebuie ajuns la deruralizarea spaţiului respectiv. 

Practic, impactul turismului rural asupra economiei locale se manifestă prin 
toate componentele produsului turistic rural: a) patrimoniul natural şi antropic al 
localităţii, care produce atracţia turistică; b) echipamentul turistic (structuri de 
cazare şi servire a mesei, birouri turistice, baze agrement şi c) infrastructura 
generală a localităţii (căile de comunicaţii, unităţi comerciale şi prestări servicii). 

Patrimoniul turistic natural şi antropic impune acţiuni de conservare, 
restaurare, renovare a unor obiective, precum şi acţiuni intense de promovare, prin 
toate modalităţile marketingului. 

Asigurarea infrastructurii specifice (spaţii de cazare şi servire a mesei, de 
tratament, divertisment etc.) la nivelul standardelor în vigoare necesita fonduri 
însemnate de investiţii, timp şi profesionalism, din partea agenţilor angajaţi în 
activitatea turistică. 
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Această structură de activităţi (de servicii) ridică cele mai multe probleme. 
Intervenţia factorilor răspunzători vizează ridicarea gradului de confort al 
pensiunilor, asigurarea ofertei de servicii gastronomice în condiţii de igienă, 
amenajarea spaţiilor pentru odihnă activă, mişcare, sport etc. Analiştii în domeniu 
atrag atenţia asupra faptului că în ţara noastră, din totalul locuinţelor rurale, doar 
11% au reţea de alimentare cu apă, numai 10% au reţea de canalizare şi 4,4% au 
încălzire prin sistem „centrală” sau sobe cu gaze naturale. Pe zone turistice situaţia 
edilitară a satelor se prezintă diferenţiat, regiunea N-E având serioase probleme în 
acest sens. 

Infrastructura generală a satelor turistice, reprezentată de serviciile 
comerciale, culturale, sanitare, telecomunicaţii etc., indispensabile deopotrivă 
localnicilor şi vizitatorilor, necesită ajustări importante, posibile în ultima perioadă 
şi prin programele SAPARD. Starea necorespunzătoare a acestor servicii reduce 
atracţia turistică. 

Desigur, parametrii bazei materiale ai activităţii turistice sunt indispensabili 
calităţii produsului, dar numai competenţa, educaţia şi comportamentul 
personalului care activează în acest domeniu dau întreaga măsură a calităţii 
produsului turistic. În fapt, componentă a produsului turistic nu este spaţiul de 
cazare în sine, ci prestaţia hotelieră în sine, nu restaurantul, ci calitatea meniurilor 
şi servirea, nu autobuzul ci serviciul de transport etc. 

În consecinţă, proiectând un produs turistic rural este necesar sa se asigure şi 
pregătirea personalului. Spre deosebire de alte domenii, personalul din turism intra 
în contact direct cu consumatorii produsului. De aceea, solicitudinea, pregătirea 
profesională, ţinuta, înţelegerea solicitărilor mai deosebite (chiar mofturi) etc., 
reprezintă cerinţe principale ale celor care activează în turismul rural.  

 
Stadiul echipării teritoriului local sub aspect turistic în zona Nord-Est 
În orice cercetare, turismul rural apare ca expresie directă a echipării 

teritoriului local. Sub acest aspect la nivelul economiei româneşti se disting doua 
situaţii: 
a) pe de o parte exista stări de concordanţă, adică zone cu potenţial turistic 

valoros dar care beneficiază şi de o dezvoltare a altor sectoare ale economiei 
şi unde deci se dispune  de o echipare bună a teritoriului şi în consecinţă 
turismul rural este dezvoltat. Avem în vedere judeţele Prahova, Braşov, Sibiu, 
etc. 

b) pe de altă parte, există stări de neconcordanţă, în sensul ca unele judeţe sau 
zone au potenţial turistic valoros, dar ca urmare a subdezvoltării teritoriul nu 
dispun de o echipare adecvată şi deci turismul rural nu se poate dezvolta 
corespunzător: cazul judeţelor din zona de dezvoltare Nord-Est (Bacău, Iaşi, 
Neamţ, Suceava, Vaslui) dar şi al altora. 

În aceste condiţii, organizarea spaţiului turistic se constituie într-o acţiune 
complexă cu diferenţieri de la o zonă la alta. 

Analizând statisticile privind cele 8 regiuni de dezvoltare din ţara noastră, se 
constată câteva caracteristici esenţiale pentru zona Nord-Est: 
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• La nivelul anului 2000 este regiunea de dezvoltare cu cea mai mare suprafaţa 
(deţine 15, 75% din suprafaţa ţării) şi cu cel mai mare număr de locuitori (cca. 
17% din populaţia ţării) 

• Regiunea N-E dispune de însemnate resurse turistice cum ar fi staţiunile 
balneare şi de odihnă Vatra-Dornei, Durau, Slănic Moldova, Bălţăteşti, 
Oglinzi, Bisericile şi Mănăstirile din Bucovina şi cele din judeţul Neamţ, 
numeroase complexe muzeale şi obiective istorice, creaţiile artistice, 
renumitele zone etnografice, agroturismul, etc. În fond fiecare judeţ – Bacău, 
Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui – cuprinde pe teritoriul sau numeroase şi 
importante obiective turistice. 

Pentru turismul rural, regiunea N-E are pe teritoriul său două areale 
importante: 
• Bucovina (Obcinele Bucovinei; depresiunile Dorna-Câmpulung Moldovenesc-

Humor): Ciocaneşti, Dărmăneşti, Dorna Arini, Iacobeni, Poiana Stampei, 
Panaci, Neagra Şarului, Sadova, Frasin, Vama, Vatra Moldoviţei, Mănăstirea 
Humorului, Putna etc.; 

• Neamţ (aria montană, dealurile subcarpatice, valea Bistriţei): Ceahlău, Durău, 
Oglinzi, Vânători-Neamţ, Agapia, Bălţăteşti, Borca, Fărcaşa, Poiana Teiului, 
Pângăraţi etc. 

Prin resursele de ordin natural dar mai ales antropic, regiunea N-E poate fi 
considerată una dintre cele mai importante zone turistice ale ţării noastre. Cu toate 
acestea, regiunea N-E nu beneficiază de o circulaţie turistică pe măsură (tabelul 1). 

 
Tabelul 1 

Circulaţia turistică pe regiuni de dezvoltare, în 2002 

Sosiri Înnoptări 
Regiunea de 
dezvoltare 

mii turişti % mii % 

Indici de utilizare netă a 
capacităţii în funcţiune 

Total ţară 4847 100,0 17277 100,0 34,0 
Nord-Est 535 11,0 1332 7,7 28,9 
Sud-Est 984 20,3 5214 30,1 38,2 
Sud 549 11,3 1623 9,3 27,1 
Sud-Vest 350 7,2 1691 9,7 45,0 
Vest 493 10,1 1909 11,0 39,1 
Nord-Vest 629 12,9 2132 12,3 32,8 
Centru 753 15,5 2316 13,4 28,8 
Bucureşti 554 11,4 1060 6,1 31,9 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2003, p.839 
 

Slaba circulaţie turistică din această regiune şi deci insuficienta valorificare a 
potenţialului turistic existent decurge din mai multe împrejurări, care, în principal, 
ţin de stadiul echipării teritoriului cu utilităţile de acces şi de deservire. 
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Cum se ştie, transportul constituie un factor favorizant al turismului. 
Îndeosebi reţeaua rutiera oferă multe posibilităţi de acces la obiectivele de interes 
turistic. Sub aspectul gradului de modernizare a drumurilor publice regiunea N-E 
este defavorizată, având un procent de modernizare sub media naţională şi a altor 
zone (tabelul 2). 

 
Tabelul 2  

Gradul de modernizare a drumurilor publice (%) 

Modernizate Cu îmbrăcăminţi uşoare 
rutiere Nemodernizate Regiunea de 

dezvoltare 
1992 2001 1992 2001 1992 2001 

Total ţară 23,3 25,3 28,0 25,2 48,8 49,5 
Nord-Est 20,7 23,1 21,5 18,9 57,8 58,0 
Sud-Est 18,2 18,4 37,3 36,4 44,4 45,1 
Sud 25,4 27,4 30,2 27,4 44,3 45,0 
Sud-Vest 23,5 32,5 26,9 21,8 49,6 45,7 
Vest 26,4 24,8 23,3 21,5 50,3 53,7 
Nord-Vest 23,3 27,3 26,6 22,4 50,1 50,3 
Centru 24,1 2,1 31,4 28,8 44,4 49,0 
Bucureşti 48,3 48,0 30,5 29,8 21,2 22,2 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României,ediţia 1993, 2002 
 
În schimb cu o densitate a drumurilor publice de 36,3 km pe 100 km2 

teritoriu, regiunea N-E este superioara atât mediei naţionale (33,1 km) cât şi 
celorlalte regiuni. 

Pentru turismul rural interesează însă starea tehnică a drumurilor judeţene şi 
comunale (tabelul 3). 

Tabelul 3 
Starea tehnică a drumurilor judeţene şi comunale în 2002 

Din care 
Modernizate Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere Regiunea de 

dezvoltare km 
km % km % 

Total ţară 64064 6420 10,02 18895 29,49 
Nord-Est 10782 811 7,52 2263 20,9 
Sud-Est 8847 207 2,39 3922 44,33 
Sud 9321 781 8,37 3270 35,11 
Sud-Vest 8431 1621 19,22 2030 24,07 
Vest 8311 868 10,44 2062 24,32 
Nord-Vest 9641 1556 16,13 2276 23,6 
Centru 8078 360 4,45 2813 34,82 
Bucureşti 653 216 33,07 250 38,28 

Sursa: Calculat după Anuarul Statistic al României, ediţia 2003, p.833 
 
Rezultă că la nivelul anului 2002 în toate regiunile de dezvoltare, starea 

tehnică a drumurilor judeţene si comunale nu stimulează turismul rural. Pentru 
regiunea Nord-Est atrage atenţia faptul ca drumurile judeţene şi comunale cu 
îmbrăcăminţi uşoare rutiere deţin procentul cel mai mic, ceea ce înseamnă că peste 
70% din aceste drumuri nu sunt practicabile sub aspect turistic. 
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Privind transportul pe calea ferată situaţia este echilibrată. La nivelul anului 
2002, densitatea liniilor de cale ferată, la nivel naţional a fost de 46,2 km pe 1000 
km2 , în timp ce la regiunea  N-E a fost de 40, 9, celelalte regiuni având valori 
apropiate. 

Transportul aerian în regiunea N-E este bine reprezentat, pe teritoriul 
regiunii existând trei aeroporturi (Iaşi, Bacău, Suceava). 

Pentru asigurarea gradului de confort necesar turiştilor, o importantă 
deosebită revine echipării teritoriului cu reţele de apă potabilă, energie  şi gaze. 
Este dovedit faptul  ca un nivel inferior de confort oferit de amenajările destinate 
turismului (îndeosebi celui rural) nu poate fi compensat de nivelul potenţialului 
turistic. Din acest punct de vedere situaţia în regiunea N-E este diferită. 

Cu o densitate a reţelei de apă potabilă pe 100 km2 teritoriu de 12,56 km în 
2002 se găseşte sub media naţională (17,21), precum şi sub nivelul majorităţii 
celorlalte regiuni: Sud-Est (19, 76), Sud (19. 66), Vest (15, 31), Nord-Vest (18, 
95), Centru (16, 04). 

Pozitiv este insa faptul ca numărul localităţilor care dispun de reţea de 
alimentare cu apă potabilă, în regiunea N-E, a crescut în perioada 1992-2001 cu 
45%, procentul fiind superior celorlalte regiuni de dezvoltare. 

În ciuda faptului că lungimea totală a reţelei de alimentare cu apă potabilă  a 
crescut, volumul de apă asigurat pentru reţeaua existentă a scăzut. În regiunea N-E, 
în anul 2001 aceasta a scăzut cu cca.37% faţă de anul 1992, tendinţa de scădere 
manifestându-se în toate regiunile de dezvoltare. Mai adăugăm faptul că în 
regiunea N-E există un decalaj substanţial între mediul urban şi cel rural în privinţa 
reţelei de distribuţie a apei potabile. 

Regiunea N-E este total dezavantajată în privinţa reţelei şi volumului gazelor 
naturale distribuite. La nivelul anului 2002, regiunea N-E deşi are suprafaţa cea 
mai mare (15,75% din suprafaţa ţării) deţinea numai 8,3% din lungimea simplă a 
conductelor de distribuţie a gazelor naturale, în timp ce regiunile Centru deţinea 
28,32%, Nord-Vest 14,66%, Sud 13,50% din reţeaua naţională de gaze naturale. 

Din categoria echipamentului turistic propriu-zis semnificative sunt datele 
privind structurile de primire (tabelul 4). 

Tabelul 4 
Principalele structuri de cazare turistică în anul 2002 

Total  Hoteluri şi 
moteluri 

Cabane 
turistice Campinguri Vile 

turistice Tabere elevi Pensiuni  
turistice 

Pensiuni 
agroturisticeRegiunea  

 %  %  %  %  %  %  %  % 
Total 3338 100,0 974 100,0 140 100,0 129 100,0 928 100,0 168 100,0 492 100,0 461 100,0

Nord-Est 295 8,83 81 8,31 13 9,28 16 12,4 35 3,77 21 12,50 65 13,21 53 11,49
Sud-Est 1014 30,37 352 36,13 5 3,57 54 41,86 494 53,23 27 16,07 56 11,38 19 4,12

Sud 344 10,00 104 10,67 23 16,42 5 3,87 70 7,54 25 14,88 70 14,22 38 8,24
Sud-Vest 158 4,73 64 6,67 6 4,28 10 7,75 41 4,41 12 7,14 21 4,26 3 0,65

Vest 302 9,04 93 9,54 23 16,42 12 9,30 62 6,68 26 15,47 43 8,66 34 77,37
Nord-Vest 342 10,29 104 10,67 23 16,42 13 10,00 68 7,32 20 11,90 35 7,11 76 16,48

Centru 791 23,69 134 13,75 47 33,57 17 13,17 152 16,37 32 19,04 170 34,55 237 51,40
Bucureşti 92 2,75 42 4,31 - - 2 1,55 6 6,46 5 2,97 32 6,50 1 0,21

Sursa: Calculat după Anuarul Statistic al României, ediţia 2003, p 840-841 
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Se constată că, pe total structurile de primire turistică, regiunea N-E deţine 

doar 8,83%, fiind depăşită de regiunile Sud, Vest, Nord-Vest, regiuni cu un 
potenţial turistic net inferior celei de N-E. Aceeaşi tendinţa se manifestă şi în cazul 
hotelurilor. La campinguri, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice regiunea N-E 
prezintă avantaje faţă de celelalte regiuni. 

Pentru turismul rural, dar şi pentru alte forme, un interes deosebit prezintă 
fondul de locuinţe din cadrul regiunilor de dezvoltare. 

După Jean Fourastié „Casa nu mai este numai un adăpost pentru noi, ea a 
devenit o maşină de trăit; nu numai adăpostind ci incorporând un număr crescând 
de auxiliare, care ne spală, ne încălzesc, ne aclimatizează, ne distrează, ne 
instruiesc, ne informează, ne pun în relaţii.”1 Ca urmare, asigurarea condiţiilor de 
locuit reprezintă una din nevoile fundamentale ale omului, aflat în plină activitate 
sau în concediu. 

Analizând repartiţia teritorială a fondului de locuinţe nu se constată decalaje 
semnificative între regiunile de dezvoltare, dar zona N-E înregistrează cea mai 
scăzută echipare (tabelul 5). 

Tabelul 5  
Fondul de locuinţe în profil teritorial 

Nr locuinţe la 1000 locuitori Regiunile de dezvoltare 
1995 2000 

Dinamica  2000/1995 (%)

Media naţională 343 352 102,6 
Nord-Est 320 326 101,8 
Sud-Est 330 339 102,7 
Sud 343 356 103,8 
Sud-Vest 354 365 103,1 
Vest 359 369 102,8 
Nord-Vest 342 351 102,6 
Centru 352 352 100,0 
Bucureşti 371 384 103,5 
Sursa: Calculat după Anuarul Statistic al României, ediţia 2001, pg.694-695 
 
Sub aspectul suprafeţei locuibile ce revine unei persoane, la nivelul anului 

2002, regiunea N-E avea 10,5m2/persoană faţă de media naţională de 
12,2m2/persoană şi 13,9 în regiunea Vest, 12,6 în Nord-Est şi Centru. 

Rezultă că turismul în regiunea de N-E, prin resursele deosebite de care se 
dispune, dar şi prin impulsionarea echipării teritoriului poate deveni una din 
direcţiile principale de dezvoltare a zonei. Specialiştii în materie apreciază că în 
prezent turismul este sectorul cu cea mai mare dezvoltare. Aceasta cu atât mai mult 
cu cât societatea viitorului va fi şi societatea timpului liber, or turismul poate 
deveni o modalitate principală de folosire a acestuia. 

Pentru a fi relansată la nivelul posibilităţilor de care dispune regiunea Nord-
Est, se impune elaborarea şi aplicare unei strategii locale corespunzătoare, în 
cadrul căreia un rol deosebit trebuie să revină ajustării echipării teritoriului. 
Iniţiativa în elaborarea unui asemenea strategii poate aparţine fie autorităţilor 
                                                 
1 J. Fourastié, Les 40000hures, Ed. Gontiers, Paris, 1965, p. 130 



Constantin Niţă, Maria Niţă, Ilie Niţă  

 

123

locale, fie unor agenţi economici din zonă. Extinderea intervenţiei statului decurge 
din faptul ca perfecţionarea echipării teritoriului cu elemente de infrastructura 
vizează prin excelenţă soluţii publice. În cazul proiectelor de dezvoltare a 
turismului local trebuie plecat preponderent de la oferta de resurse naturale şi 
antropice, cererea şi infrastructura de specialitate urmând a se crea prin efortul 
celor interesaţi direct şi acţiuni de promovare turistică. 

Strategia în discuţie urmează să stabilească un nou model de echipare 
teritorială, bazat atât pe criterii de piaţă cat şi pe unele criterii de ordin social. Prin 
complexitatea sa procesul de echipare teritorială inclusiv sub aspectul turismului, 
nu poate fi lăsat să se desfăşoare exclusiv spontan, ci se impune coordonat de 
comunitatea locală, în concordanţă cu interesele ei şi specificitatea zonei. 

 
Investiţiile – factor principal de ajustare a echipării teritoriului local 
Ajustarea echipării teritoriului local în direcţiile menţionate, inclusiv în 

interesul turismului, necesită un mare efort creativ, organizatoric şi investiţional. 
Acest efort presupune utilizarea, în primul rând, a forţelor şi resurselor proprii, 
corect estimate şi valorificate. În al doilea rând se poate apela la capitalul străin. 
Aceasta cu atât mai mult cu cât, în perspectiva integrării, tara noastră va beneficia 
de importante fonduri din partea Uniunii Europene. 

Investiţiile în domeniul turismului au un puternic efect de antrenare asupra 
altor altor activităţi economico-sociale. În literatura de specialitate se estimează că 
pentru fiecare loc de muncă nou creat în turism, se creează în alte sectoare încă 
0,525 locuri de muncă, ceea ce la nivelul unei economii naţionale sau zone turistice 
prezintă interes. În acelaşi timp, prin politica de investiţii se pot anihila decalajele 
mari existente între anumite zone în privinţa echipării teritoriului. 

Aşa cum s-a subliniat anterior, în ţara noastră politica de investiţii în profil 
teritorial din perioada de după 1990 a promovat prioritar principiul eficienţei 
economice în detrimentul eficienţei sociale accentuând astfel decalajele existente 
între judeţe şi regiunile de dezvoltare. Iată cum se prezintă ponderea investiţiilor 
unităţilor locale, pe ramuri şi regiuni de dezvoltare la nivelul anului 2001 (tabelul 
6). 

Reunind un ansamblu de servicii şi bunuri proprii mai multor ramuri, sau 
altfel spus fiind punctul de interferenţă al acestora, activitatea turistică se regăseşte 
la mai multe poziţii viu menţionate în acest tabel: comerţ, hoteluri şi restaurante, 
transport, poştă şi telecomunicaţii. Analizate cu rezervele necesare, datele statistice 
indică menţinerea decalajelor între regiuni sub aspectul ponderii investiţiilor pe 
grupe de activităţi, după un deceniu de tranziţie la economia de piaţă. Pe ansamblu 
regiunea Nord-Est, deşi deţine cea mai mare suprafaţă şi populaţie a primit doar 
5,4% din fondul de investiţii, cu mult sub ponderea celorlalte regiuni, ceea ce 
explică diferenţele de echipare a teritoriului menţionate anterior. Aceasta situaţie, 
impune sporirea responsabilităţii organelor locale din cadrul regiunii N-E în 
obţinerea unui volum corespunzător de investiţii şi orientare adecvată a acestora pe 
ramuri şi subramuri, inclusiv în domeniul turismului. Totodată, este necesară 
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implicarea, în mai mare măsură, a agenţilor economici din cadrul regiunii în 
echiparea teritoriului, în concordanţă cu specificitatea resurselor existente. 

 
Tabelul 6  

Investiţii brute ale unităţilor locale, pe ramuri şi regiuni de dezvoltare, în 2001 
% 

Regiunile de 
dezvoltare 

 
Ramuri 

Total, din 
care: Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-

Vest Centru Bucureşti 

Total, din care 100,0 5,4 9,0 10,2 15,6 6,6 9,0 8,9 35,2 
Industrie 
prelucrătoare 100,0 9,3 8,5 18,3 8,5 10,6 11,1 15,9 17,7 

Construcţii 100,0 14,1 7,8 3,7 8,3 14,9 10,4 10,6 30,3 
Comerţ (cu ridicata 
şi amănuntul) 100,0 10,2 8,2 8,0 5,8 7,9 9,8 11,3 38,8 

Hoteluri şi 
restaurante 100,0 4,4 14,5 4,5 3,5 6,5 4,5 8,3 53,4 

Transport şi 
depozitare 100,0 4,9 12,8 7,7 3,5 6,5 7 19,2 38,5 

Poştă şi 
telecomunicaţii 100,0 2,9 2,1 2,8 2,1 1,7 2,6 2,3 83,5 

Tranzacţii 
imobiliare 100,0 2,1 4,3 6,2 1,6 9,7 8,2 4,6 63,8 

Alte activităţi de 
servicii publice 100,0 5,9 8,0 3,2 2,9 4,8 9,4 5,5 60,3 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României, ediţia 2002, p. 716-720 
 
Punctele critice în orientarea investiţiilor proprii în profil teritorial se 

păstrează şi în cazul investiţiilor străine în ţara noastră (tabelul 7). 
 

Tabelul 7  
Structura pe domenii de activitate a societăţilor comerciale cu participare străină la 

capitalul social în România, in perioada 1991-2000 

Domeniul de activitate 
Numărul de societăţi comerciale cu 
participare străină la capitalul social (%) 

Capitalul social 
subscris (%) 

Total, din care 100 100,0 
Industrie 18,9 45,3 
Agricultură 4,4 3,5 
Construcţii 2,5 5,2 
Transporturi 2,9 7,8 
Comerţ cu ridicata 39,8 13,3 
Comerţ cu amanuntul 20,2 4,8 
Turism 3,4 2,8 
Servicii profesionale 7,9 17,3 

Sursa: Camera de Comerţ şi Industrie a României, Sinteză statistică, 36, 2001 
 
Se constată că în perioada menţionată ramurile pentru care dispunem de 

resurse deosebite – agricultura, construcţiile, turismul – nu au beneficiat suficient 
de aportul capitalului străin. S-a urmărit parcă dezvoltarea şi modernizarea 
comerţului în defavoarea sectoarelor de producţie din economia noastră sau a 
turismului. Pe baza unor date suplimentare, în cazul industriei este vizibilă tendinţa 
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de evitare a subramurilor şi produselor cu valoare adăugată mare, bazate pe 
rezultatele cercetării ştiinţifice şi tehnologiei moderne. 

În perspectiva integrării, pentru a face faţă concurenţei pe piaţa europeană, 
economia românească ar trebui să urmeze cu rigurozitate o strategie a priorităţilor 
prin care accentul să fie pus pe acele ramuri şi domenii care au şansa să devină 
până în 2007 nu numai compatibile cu structurile comunitare dar şi competitive pe 
aceasta piaţă. Ori, alături de alte ramuri, turismul românesc prezintă astfel de 
şanse, cu condiţia modernizării şi dezvoltării fiecărui tip de produs turistic. 

Pentru înlăturarea dezechilibrelor manifestate în echiparea teritorială, fapt ce 
se răsfrânge asupra activităţii turistice, s-ar impune să se acţioneze în două direcţii: 
pe de o parte să se stimuleze investitorii autohtoni şi cei străini să realizeze noi 
obiective în judeţele şi regiunile insuficient dezvoltate economic, prin acordarea 
unor facilităţi fiscale, vamale şi de altă natură, iar pe de altă parte să se iniţieze un 
amplu program de extindere şi modernizare a infrastructurii economice şi sociale, 
inclusiv celei turistice, acordând prioritate regiunilor şi judeţelor deficitare sub 
acest aspect. 

În acest scop, se poate promova un parteneriat între autorităţile locale şi 
agenţii economici din zonă care să conducă la realizarea programelor de investiţii 
stabilite. Viabilitatea unui parteneriat între factorii menţionaţi este confirmată de 
rezultatele bune realizate în unele zone ale ţării noastre. 

Parteneriatul în echiparea teritoriului poate viza şi judeţele învecinate. 
Menţionăm în acest sens faptul că ţara noastă a încheiat  la începutul anului 2005, 
cu Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA) un acord de împrumut 
de 12,4 milioane DST pentru finanţarea proiectelor rurale din zona colinară şi de 
munte din judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Sălaj, Sibiu, Vâlcea, 
Covasna, Bacău, Suceava, Neamţ, Harghita, Buzău şi Vrancea, pentru o perioadă 
de aproximativ 20 ani. Conform comunicatului Rompres prin acest proiect se 
acordă credite destinate în principal pentru producţie primară şi turism. 
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2.3. REPERE LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL TURISMULUI RURAL 
 

Daniela MATEI 
 
Introducere 
Ca activitate economică prevăzută într-un act normativ, turismul rural este 

menţionat abia în 1990. În Hotărârea guvernamentală de înfiinţare şi organizare a 
Comisiei Zonei Montane din România ca organ guvernamental pe lângă Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei, această activitate a fost înscrisă, în cadrul atribuţiilor 
acestei instituţii publice, ce urmează să sprijine exploataţiile agricole şi localităţile 
montane în organizarea agroturismului şi a turismului rural. În strategia de 
dezvoltare a zonei montane elaborată de Comisia Zonei Montane din România1, în 
1990, turismul rural era prevăzut ca un domeniu special de acţiune al noului 
organism guvernamental. Pornind de la prevederile hotărârilor guvernamentale de 
constituire şi de la strategia formulată, Comisia Zonei Montane din România a 
elaborat criteriile de atestare şi clasificare pe brăduţi a exploataţiilor agroturistice 
şi le-a transmis comisiilor judeţene pentru aplicare experimentală în teritoriu. 
Astfel că, în 1994, când s-a încheiat un protocol între Federaţia Română de 
Dezvoltare Montană şi Ministerul Turismului pentru sprijinirea acestor exploataţii, 
existau deja peste 2000 de exploataţii agroturistice montane selecţionate, atestate şi 
clasificate după ghidul elaborat de către Comisia Zonei Montane din România. 

În acelaşi an, Ministerul Turismului a iniţiat şi a reuşit să obţină aprobarea 
primului cadru legislativ aprobat de Guvern şi Parlament privind dezvoltarea 
turismului rural în ţara noastră. Actele normative care au constituit acest cadru 
legislativ au fost următoarele: 
• Ordonanţa.Guvernului (O.G.) 62 / 24 august 1994, privind stabilirea unor 

facilităţi pentru dezvoltarea turismului în zona montană, Delta Dunării şi 
litoralul Mării Negre; 

• Legea 145 / 31 decembrie 1994, pentru aprobarea O.G. 62 / 24 august 1994 
privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului în zona montană, 
Delta Dunării şi litoralul Mării Negre; legea aducea o serie de ameliorări O.G. 
62 / 1994 în direcţia sprijinirii efective a exploataţiilor agroturistice, respectiv 
scutire de impozit pe primii zece ani în loc de trei cât prevedea ordonanţa, şi 
altele. Normele şi criteriile privind clasificarea pe stele a pensiunilor turistice şi 
a fermelor agroturistice au rămas aceleaşi. 

• Ordinul Ministerului Turismului (OMT) nr. 20 / 4 aprilie 1995 pentru aprobarea 
normelor şi a criteriilor minime privind clasificarea pe stele a pensiunilor 
turistice şi a fermelor agroturistice; 

• O.G. 63 / 28 august 1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea 
turismului rural, care ulterior, a fost aprobată de Parlament fără nici o 
modificare. 

                                                 
1 Buciuman, E. - Strategie şi acţiune în zona de munte, în Tribuna economică, numerele 44, 47, 51-52 / 1990 şi 3 / 
1991 
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Principalele prevederi ale legislaţiei româneşti referitoare la turismul 
rural 
În scopul promovării şi dezvoltării turismului rural, în România au fost 

elaborate o serie de acte normative, ordonanţe şi instrucţiuni de aplicare, menite să 
creeze cadrul juridic şi legislativ pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor 
de turism în mediul rural. De asemenea, ministerele implicate în această activitate - 
Ministerul Turismului şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei - au elaborat, pe 
baza unui protocol de colaborare, instrucţiuni, regulamente şi norme privind 
organizarea, desfăşurarea şi dezvoltarea turismului rural, precum şi normele şi 
criteriile privind clasificarea pe stele a pensiunilor turistice rurale şi a fermelor 
agroturistice. 

Actele normative emise în perioada 1990 - 2004  constituie cadrul necesar - 
juridic şi legislativ - pentru ca turismul rural şi agroturismul să se alinieze 
standardelor europene în ceea ce priveşte: sistemul de funcţionare, gradul de 
confort, normele de comportament precum şi unele facilităţi acordate pentru 
dezvoltarea sistemului de turism rural în ţara noastră.  

Urmărind legislaţia care vizează turismul rural, am procedat la o 
sistematizare a acesteia, după cum urmează: reglementări generale, cursuri de 
calificare profesională, autorizări, omologări, atestări, aspecte financiare şi 
protecţia turiştilor. 

În ceea ce priveşte cadrul legislativ pentru înfiinţarea şi funcţionarea 
unităţilor din sectorul turismului rural, menţionăm: 
• Legea nr. 21 / 1924, prin care se acordă posibilitatea creerii unor forme 

asociative cu personalitate juridică, de tipul organismelor neguvernamentale, 
care acţionează şi în domeniul turismului; 

• Decretul - Lege nr. 54 / 1990, privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi 
economice pe baza liberei iniţiative; 

• Legea nr. 31 / 1990, privind societăţile comerciale oferă cadrul necesar 
înfiinţării unor societăţi care au ca obiect de activitate turismul rural; 

• H.G. 412 / 2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi H.G. 413 / 2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism. 

Legea 347/2004, Legea Muntelui, reglementează învăţământul agromontan 
preuniversitar ca parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ şi cuprinde 
următoarele niveluri: 
• învăţământ secundar inferior, prin ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi 

meserii, clasele IX - X; 
• învăţământ secundar superior, clasele XII - XIII, precedat de anul de 

completare; 
• învăţământ postliceal. 

Învăţământul agromontan se poate realiza şi în cadrul sistemului de formare 
profesională continuă prin organizarea de şcoli de arte şi meserii cu profil de 
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agricultură montană, a căror bază materială va include ferme didactice, organizate 
ca exploataţii agroturistice montane, de referinţă. Nominalizarea şcolilor cu profil 
agromontan, precum şi proiectele de investiţii pentru fermele didactice şi dotările 
specifice, sunt avizate şi asigurate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională a Zonei Montane, şi Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării. 

Legea stipulează şi primirea de către instituţiile de învăţământ şi de 
cercetare ştiinţifică din zona montană, de terenuri agricole pentru loturi 
experimentale, respectiv pentru cercetare, în folosinţă gratuită, dacă fac dovada că 
prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea zonei montane. 

Pe planul autorizărilor, omologărilor şi atestărilor, OMT nr. 20/4 aprilie 
1995 reglementează activitatea comisiilor tehnice de verificare a fermelor şi 
pensiunilor agroturistice. 

Conform legislaţiei în vigoare, categoriile de agenţi economici care pot 
organiza servicii turistice rurale sunt: 

- persoanele, asociaţiile familiale şi societăţile comerciale, iar formele sub 
care este identificat turismul rural sunt pensiunile turistice şi pensiunile 
agroturistice. Pensiunile agroturistice erau denumite în Legea 145 / 1994 ferme 
agroturistice, denumire pe care o regăsim în OMT nr. 20 / 1995 şi al cărei conţinut 
este încă în vigoare. Definirea celor două forme de turism rural este următoarea: 

Pensiunile turistice sunt structuri turistice cu o capacitate de cazare de 
până la 20 de camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri 
independente, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţii 
de pregătire şi servire a mesei. 

Pensiunile agroturistice sunt pensiunile turistice care asigură o parte din 
alimentaţia turiştilor cu produse proaspete din producţia proprie. 

Agenţii economici menţionaţi mai sus beneficiază de un statut juridic 
similar cu cel al întreprinderilor mici şi mijlocii, chiar dacă nu îndeplinesc 
condiţiile de număr de angajaţi şi venit anual, şi se pot bucura de facilităţile 
acordate acestora potrivit legii.  

O.G. 63 / 1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea 
turismului rural prevede următoarele înlesniri speciale pentru persoanele fizice, 
asociaţiile familiale şi societăţile comerciale care au ca obiect de activitate turismul 
rural şi agroturismul: 

1. Pot primi suprafeţe de teren pentru construcţii, pentru dezvoltarea şi 
exploatarea pensiunilor turistice şi agroturistice, din partea consiliilor locale, din 
rezervele de terenuri aflate la dispoziţia acestora; 

2. Li se pot acorda priorităţi la instalarea de linii pentru telecomunicaţii 
(telefon, telex, fax); 

3. Pot primi asistenţă tehnică de specialitate sub toate formele din partea 
Ministerului Turismului şi a asociaţiilor profesionale; 

4. Beneficiază de cuprinderea ofertei turistice a pensiunilor în materialele de 
promovare turistică editate de Ministerul Turismului; 
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5. Prezentarea ofertei pensiunilor turistice şi a pensiunilor agroturistice în 
acţiunile de promovare întreprinse de birourile de informare turistică din ţară şi din 
străinătate ale Ministerului Turismului; 

6. Includerea în programele instituţiilor de învăţământ cu profil turistic sau 
agricol a problemelor specifice pensiunilor turistice şi a pensiunilor agroturistice; 

7. Scutirea de la plata impozitului pe venit pe o perioadă de 10 ani a 
pensiunilor turistice şi a pensiunilor agroturistice, cu o capacitate de cazare de până 
la 10 camere inclusiv; 

8. Plata, la tariful stabilit pentru consumul de uz casnic, a energiei electrice, 
gazului metan şi a serviciilor de telecomunicaţii utilizate de pensiunile turistice şi 
pensiunile agroturistice cu o capacitate de cazare de până la 5 camere inclusiv; 

9. Acordarea de credite cu dobânda preferenţială pe o perioadă de maximum 
10 ani pentru dezvoltarea şi/sau modernizarea capacităţilor de cazare; dobânda 
suportată de beneficiarii creditelor va reprezenta 50% din nivelul dobânzii de pe 
piaţa bancară. 

 
În ceea ce priveşte aria de desfăşurare a turismului rural, O.G. 63 / 1997 nu 

mai limitează această activitate doar la zona montană, Delta Dunării şi litoralul 
Mării Negre. Conform legii, turismul rural se poate organiza şi funcţiona în 
întregul spaţiu rural din şes, deal şi munte, inclusiv în satele şi comunele care 
aparţin de oraşe şi municipii. 

Cele mai recente reglementări legislative privind clasificarea structurilor de 
primire turistice sunt date de Ordinul Ministerului Turismului nr. 510 din 
28.06.2002. Acesta conţine metodologia şi criteriile de clasificare pentru toate 
tipurile de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de alimentaţie 
publică din România.  

Conform acestui Ordin, tipurile de structuri de primire turistice cu funcţiuni 
de cazare din spaţiul rural sunt: 
• sate de vacanţă de 3, 2 stele; 
• campinguri de 4, 3, 2, 1 stele; 
• spaţii de campare organizate în gospodăriile populaţiei de 3, 2, 1 stele; 
• popasuri turistice de 2, 1 stele; 
• pensiuni turistice rurale de 5, 4, 3, 2, 1 margarete; 
• apartamente sau camere de închiriat în locuinţe familiale ori în clădiri cu altă 

destinaţie de 5, 4, 3, 2, 1 stele. 
 
Conform legii, agenţii economici trebuie să întocmească, în vederea obţinerii 

certificatului de clasificare, o documentaţie cu următorul conţinut: 
• cerere de eliberare a certificatului de clasificare; 
• certificat constatator de la Registrul Comerţului, din care să rezulte obiectul de 

activitate şi structura acţionariatului; 
• certificat de înregistrare la Oficiul registrului comerţului, însoţit de anexele 

privind avizele/acordurile şi/sau autorizaţiile legale (P.S.I., sanitară, sanitar-
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veterinară, de mediu şi de protecţia muncii, după caz, pentru fiecare structură 
turistică ce face obiectul clasificării);  

• schiţa privind amplasarea şi adresa unităţii;  
• schiţa privind structura, amplasarea şi nominalizarea camerelor, respectiv a 

spaţiilor de alimentaţie;  
• fişa privind încadrarea nominală a camerelor şi a spaţiilor de alimentaţie pe 

categorii de clasificare;  
• avizul specific privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului, emis de 

Ministerul Turismului în cazul construcţiilor noi;  
• copie de pe brevetul de turism pentru directorii de hotel, de restaurant, motel, 

camping (cu excepţia structurilor organizate în gospodăriile populaţiei), sat de 
vacanţă sau pentru cabanier;  

• copii ale actelor de calificare a personalului de la recepţie şi de la unităţile de 
alimentaţie. 

 
Ordinul 510 mai conţine şi criteriile minime pentru clasificarea pensiunilor 

turistice.  
În temeiul H.G. 805 / 2001, tarifele de cazare practicate de agenţii 

economici, deţinători de structuri corespunzătoare primirii turistice calificate, se 
determină de aceştia în mod liber, pe baza cererii şi ofertei şi a calităţii serviciilor 
asigurate. In acest sens, agenţii economici vor stabili: 
• tarife pentru cazarea turiştilor pe cont propriu, care vor fi exprimate în lei/zi/loc/ 

tip de cameră şi vor fi afişate vizibil; gazdele au obligaţia să specifice dacă 
tarifele includ sau nu contravaloarea micului dejun; 

• tarife pentru turiştii veniţi organizat. 
Agenţii economici deţinători de structuri turistice corespunzătoare pot stabili, 

în funcţie de politica tarifară, rentabilitatea activităţii, gradul de ocupare, sezon, 
următoarele categorii de gratuităţi sau facilităţi: 
• gratuităţi pentru cazarea copiilor sub 7 ani; 
• reduceri de tarife pentru elevi, studenţi, pensionari, veterani, invalizi, văduve de 

război, handicapaţi etc,; ziarişti invitaţi străini, salariaţi ai Ministerului 
Turismului. 

  
Legea 347/2004 menţionează că producătorii agricoli din zona montană 

beneficiază de sprijinul financiar din partea statului, acordat potrivit legislaţiei în 
vigoare, iar pentru compensarea scăderii veniturilor populaţiei din zona montană, 
datorate restricţiilor privind utilizarea agricolă a terenurilor situate în arii protejate 
sau în zone defavorizate natural, statul poate acorda diferenţiat indemnizaţii 
compensatorii de handicapuri naturale producătorilor agricoli. Formele, condiţiile 
şi cuantumul indemnizaţiei compensatorii de handicapuri naturale din zona 
montană se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului. 

Găzduirea turiştilor la pensiunea turistică rurală sau pensiunea agroturistică 
se face atât prin rezervarea de locuri printr-o agenţie de turism sau alt agent 
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economic, cât şi direct, prin relaţia turist - prestator de servicii agroturistice. În 
toate situaţiile, serviciile trebuie să se realizeze în deplină siguranţă (protecţie 
fizică şi igienico - sanitară, rezolvarea neconcordanţei între serviciile oferite şi 
calitatea lor cu serviciile şi tarifele pachetului de servicii vândut de firmă etc.), 
aspecte care sunt stipulate în actele normative privind contractarea şi derularea 
serviciilor turistice. De aceea, în scopul protecţiei turiştilor, oferirea, 
comercializarea, vânzarea serviciilor şi a pachetelor de servicii turistice, precum 
şi crearea de produse turistice pe teritoriul României pot fi realizate numai de 
către agenţii economici din turism, autorizaţi de Ministerul Turismului, posesori 
de licenţe în turism sau de certificat de clasificare, după caz (OUG 58 / 1999, cap. 
IV, art. 28.). Protecţia turiştilor se regăseşte şi în alte acte normative ale 
Guvernului României, precum: OUG 107/1999 şi HG 237/2001. 

 
Facilităţile fiscale ale statelor europene pentru turismul rural 
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de turism rural şi agroturism în 

ţările europene cu tradiţie în acest domeniu, se realizează în conformitate cu 
legislaţia proprie sau pe baza unor legi şi norme care sunt comune şi altor activităţi 
de servicii, în care s-ar putea încadra şi activitatea de turism rural. 

Aceste legi au, de obicei, o putere de jurisdicţie la scară naţională, dar se 
evidenţiază, în unele cazuri, existenţa unor atribuţii pentru stabilirea cadrului 
juridic al acestor activităţi la nivel regional. 

În general, în legislaţia privind turismul rural şi agroturismul din ţările 
europene sunt stipulate: definirea activităţilor pe care le desfăşoară un operator, 
operatorii care îndeplinesc activitatea turistică, formele juridice de asociere, 
condiţiile şi modul în care o unitate rurală (gospodărie, fermă, sat) poate primi 
autorizaţia de funcţionare, obligaţiile titularilor acestora privind securitatea 
turiştilor, facilităţile fiscale acordate de stat pentru aceşti operatori. 

Ne vom opri, în continuare, la câteva aspecte mai semnificative din acest 
domeniu, din câteva ţări europene1. 

În Franţa, formele juridice de asociere, în vederea practicării turismului 
rural, având ca scop principal oferirea unui produs turistic complet, se fac în 
conformitate cu legislaţia acestei ţări şi sunt: societăţi pe acţiuni şi societăţi cu 
răspundere limitată, asociaţii cu scop lucrativ (care au anumite interdicţii în 
vânzarea produsului turistic), societăţi de informare, promovare şi servicii, 
activităţi comerciale sau asociaţii pentru investiţii. 

Dintre facilităţile fiscale amintim faptul că statul francez acorda credite până 
la 300.000 FF, cu o dobândă mică (3 - 5% pe termen de 15 ani) pentru dezvoltare 
în agricultură, în domeniul hotelier şi pentru amenajarea satelor turistice. 

În Austria, recunoaşterea unei localităţi ca sat turistic de recreaţie sau 
staţiune de odihnă se face de către Uniunea Comunală (Gemeindebund), la cererea 
localităţii respective, în urma îndeplinirii unor condiţii foarte severe. Odată 
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acordat, titlul dă dreptul de funcţionare, dar poate fi şi retras atunci când condiţiile 
nu mai corespund legii. 

Unităţile turistice din mediul rural beneficiază de multiple facilităţi fiscale, 
cum ar fi acordarea de credite pentru întreprinderile mici şi mijlocii, atribuite de 
Societatea Fondurilor de Garanţie, în scopul facilităţii investiţiilor, credite ce 
depăşesc 200.000 shilingi, pe o durată de maxim 7 ani şi jumătate. De asemenea, 
se mai acordă ajutoare şi sub forma unor bonificaţii la dobânzi. La nivel de land, 
casele de economii şi băncile comerciale acordă credite foarte avantajoase 
colectivităţilor mai sărace, cu capital propriu de doar 20% din proiect, rambursarea 
urmând să se facă în 20 de ani şi cu bonificaţii la dobânzi. Ajutoarele pot fi şi sub 
forma garantării unor credite de peste 1 milion shilingi de către Fondul de 
Renovare şi Dezvoltare, pentru proiecte mai ample. 

În Italia, în baza Legii 730 din 5 decembrie 1985, referitoare la disciplina 
agroturismului, se stipulează că, în concordanţă cu politicile agrare din cadrul CE 
şi cu planul agricol şi planurile de dezvoltare regională, agricultura este susţinută şi 
prin promovarea formelor de turism în mediul rural, cu scopul de a favoriza 
dezvoltarea şi reechilibrarea teritoriului agricol. 

În cuprinsul acestui act normativ naţional se mai prevăd: 
- definirea activităţilor agroturistice; 
- utilizarea localurilor pentru activităţile agroturistice; 
- determinarea criteriilor şi limitelor activităţii agroturistice; 
- norme igienico - sanitare pentru funcţionarea unităţilor agroturistice; 
- lista unităţilor abilitate pentru a efectua activităţi agroturistice, modul de 

eliberare a autorizaţiei de funcţionare şi condiţiile de retragere. 
 

Intervenţii guvernamentale pentru susţinerea şi promovarea turismului 
rural în Europa 
Modalităţile de intervenţie a statului şi promovarea turismului rural şi a 

agroturismului sunt diferite de la o ţară la alta şi de la o regiune la alta, în funcţie 
de politicile de dezvoltare a statului pentru unele zone şi necesităţile acestora. 

Intervenţiile guvernamentale pentru susţinerea şi dezvoltarea turismului 
rural sunt: directe, prin subvenţiile şi ajutoarele acordate proliferării turismului, sau 
indirecte, prin finanţarea unor activităţi adiacente sau complementare turismului 
rural sau agroturismului (agricole, educative, dezvoltarea echipamentelor). Se 
remarcă deasemeni că, la unele proiecte de mai mare anvergură, sunt angajate şi 
fonduri ale UE, precum şi finanţări ale structurilor administrative regionale. 

Astfel, în Franţa, prin Ministerul Agriculturii, încă din anii 1950, prin 
diferite subvenţii, s-a stimulat efortul gazdelor fermieri să-şi reînnoiască şi să 
folosească o parte din clădiri în scopul primirii turiştilor. 

În Belgia1, Ministerul Turismului, prin Comisariatul pentru Turism, acordă 
subvenţii uniunilor şi federaţiilor (Federaţia Căminelor din Walonia, Oficiul de 
Turism al Cantoanelor de Est) pentru organizarea şi funcţionarea acestora, cât şi 

                                                 
1 Mitrache, Şt. şi colab. - Agroturism şi turism rural, Ed. Fax Press, Bucureşti, 1996, p. 35 
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pentru promovarea produsului agroturistic sau pentru investiţii în spaţiile de cazare 
(300.000 FB pentru un apartament) sau alte construcţii adiacente amenajărilor 
turistice. Pentru zonele montane, la nivelul Uniunii Europene, între politicile de 
protejare şi subvenţionare a agroturismului, este şi aceea de a acorda împrumuturi 
de 2.500 Euro pentru o perioadă de 5 ani, pentru exploatările agricole din aceste 
zone, tuturor agricultorilor tineri care se instalează în zonă (cofinanţarea europeană 
este de 75%, restul aparţinând statelor respective).  

Turismul din Austria a dispus de creditele European Racovery Program din 
cadrul Planului Mondial pentru reconstruirea ofertei mijloacelor de cazare, care 
finanţează proiecte care depăşesc 100.000 schilingi, cu anumite garanţii 
(financiare, provizii de capital propriu, aport de devize străine). Aceste fonduri au 
fost acordate pe termen lung (până la 22 ani), cu o dobândă moderată (în medie de 
5%). 

Ministerul Comerţului din Austria acordă bonificaţii la dobânzi pentru 
proiectele punctuale, respectiv: îmbunătăţirea calităţii mijloacelor de cazare şi 
dezvoltarea unor regiuni turistice, dezvoltarea publicităţii turistice, etc. 

În Polonia statul, prin Banca Agricolă, asigură credite ce pot fi utilizate 
pentru îmbunătăţirea dotării cu mobilier pentru satele înscrise în lista satelor 
turistice. De asemenea, locuitorii acestor sate beneficiază de unele degrevări de 
impozite asupra veniturilor realizate de serviciile turistice (40% din venitul realizat 
este supus impozitării). 

În Italia, ajutoarele pentru întreprinderile din turismul rural sunt stabilite 
prin legi regionale, şi se prevăd anual, prin Hotărârea Consiliului Provincial, în 
baza unui program. În programul "Turismul rural" se individualizează diferitele 
procente pentru intervenţie, în funcţie de tipologia şi amplasamentul teritorial. În 
zonele în care se aplică programul, operatorii turistici pot să prezinte cererea de 
contribuţie, chiar şi în baza altor dispoziţii legislative regionale, naţionale sau ale 
Comunităţii Ruropene. 

În Elveţia este prezentă o formă indirectă de intervenţie în dezvoltarea 
turismului rural: finanţarea unor şcoli de turism. În urma absolvirii acestora se 
obţine titlul de gestionar în turism (corespunzător unei şcoli tehnice), oferind 
posibilitatea absolvenţilor de a lucra în oficii de turism, servicii publice, agenţii de 
turism sau pentru a-şi conduce propria afacere de turism rural. 
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2.4. ROLUL POLITICII DE PERSONAL ÎN REALIZAREA 
OBIECTIVELOR ECONOMICE ALE FIRMEI DE TURISM RURAL 

 
 Adina PUIŞOR 

Marilena ACATRINEI  
 

Introducere 
Practica a demonstrat faptul că nici o activitate nu se poate desfăşura fără 

prezenţa şi intervenţia omului. Turismul în general şi cel rural în particular nu 
poate face abstracţie de la acest adevăr. Mai mult decât atât în această activitate 
economico-socială intervin anumite restricţii determinate în princuipal de 
specificul muncii. 

În primul rând elementele de progres tehnic au o arie  mai restrânsă de 
aplicabilitate cu accente mult mai vizibile în domeniul unor structuri cum ar fi 
cele de preparare şi de servire a alimentelor în unităţile gastronomice, la recepţiile 
unităţilor de cazare, etc.  

Încercările în materie de introducere a unor elemente de progres tehnic, 
care să contribuie la creşterea productivităţii muncii în parte au eşuat motiv pentru 
care au fost abandonate  deoarece au condus la scăderea calităţii serviciilor. 

Deasemenea, specificul muncii în turismul rural ca de altfel şi din celelealte 
forme de turism care are în vedere natura acesteia se pretează mai mult la forţa de 
muncă feminină care prin însuşirile fireşti care le posedă răspunde mai bine la 
exigenţele acestui domeniu. 

Dacă la toate acestea luăm în calcul şi faptul prin care dintre toate 
activităţile economice, sectorul cel mai prost plătit după 1990 este turismul, 
înţelegem că politica de personal întâmpină destule greutăţi în procesul de 
realizare. 

Ca o urmare firească în prezent deşi structura de personal din turismul rural 
este diversificată şi axată în principal pe specificul cazării  şi a alimentaţiei 
publice, totuşi în ponderea sa cea mai mare este un personal cu o calificare slabă 
care în mod logic nu poate să facă faţă la exigenţele turiştilor străini. 

Deşi problema politicii de personal este una nouă pentru managerii de 
turism rural, este de dorit ca în viitor pe măsura dezvoltării firmelor să crească şi 
importanţa sa.  

Iată de ce în cele ce urmeată vom aborda problermatica politicii de personal 
mai mult la, nivelul principiilor de bază, urmând ca într-un viitor studiu să 
evidenţiem conţinutul practic al acesteiea. 
 

Explicaţii necesare înţelegerii politicilor de personal 
Recrutarea personalului este considerată de numeroşi specialişti ca fiind 

baza întregului proces de asigurare cu personal din exteriorul societăţii, folosind 
cât mai multe metode sau surse posibile de recrutare. 

Asigurarea cu personal în cadrul unei firme de turism, numită şi angajare, 
cuprinde mai multe activităţi de bază, cum ar fi: planificarea resurselor umane în 
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funcţie de sezonalitate, recrutarea şi selecţia personalului. 
Procesul de asigurare cu personal din exteriorul societăţii cuprinde 

recrutarea, selecţia şi orientarea sau integrarea personalului, în timp ce asigurarea 
cu personal din interiorul societăţii, presupune unele transferuri, promovări, 
recalificări, reîncadrări, dezvoltări, precum şi eventuale pensionări, demisii, 
concedieri sau decese. 

Într-un sens mai larg, procesul de asigurare cu personal cuprinde şi alte 
activităţi din domeniul resurselor umane, de exemplu: analiza posturilor şi 
proiectarea muncii. Recrutarea este primul pas în procesul de asigurare cu 
personal, precum şi prima etapă în procesul de selecţie al acestuia.  

 
Politica de personal şi importanţa acesteia în realizarea obiectivelor 
economice ale unei firme de turism rural 
Obiectivul activităţii de recrutare constă în identificarea unui număr suficient 

de mare de candidaţi, astfel încât cei care îndeplinesc condiţiile să poată fi 
selectaţi. Astfel, cele mai eficiente metode sau procedee de selecţie a personalului 
sunt limitate de eficienţa procesului de recrutare a acestuia. 

Recrutarea resurselor umane mai are în vedere analiza posturilor şi 
proiectarea muncii, datorită faptului că rezultatele de bază ale acestor activităţi sunt 
esenţiale în procesul de recrutare a personalului. Acest lucru presupune că 
persoana care recrutează sau angajează trebuie să deţină informaţiile necesare 
referitoare la caracteristicile postului, cât şi la calităţile viitorului deţinător al 
acestuia. 

Cunoaşterea din timp a necesarului de personal sau anticiparea acestuia, ca 
urmare a procesului de planificare a resurselor umane, permite desfăşurarea în 
bune condiţii a activităţii firmei de turism rural şi cu mai multe şanse de succes a 
procesului de recrutare a personalului. 

Procesul recrutării resurselor umane este legat indisolubil de multe activităţi 
de personal, cum ar fi evaluarea performanţelor, recompensele angajaţilor, 
pregătirea sau dezvoltarea personalului şi relaţiile cu angajaţii. Astfel, candidaţii cu 
pregătire corespunzătoare au în general performanţe mai bune, iar existenţa în 
cadrul societăţii de turism rural  a unor preocupări permanente pe linia 
performanţei implică identificarea şi atragerea unor candidaţi cât mai competitivi.  

În esenţă, procesul de asigurare cu personal este un proces de triere, 
trecerea printr-o serie de filtre la finele căruia solicitanţii sunt selectaţi în urma 
unor activităţi specifice domeniului resurselor umane care sunt desfăşurate 
succesiv. 

Recrutarea personalului constituie primul contact între angajator şi cel care 
solicită angajarea, fiind totodată o activitate publică. În aceste condiţii, recrutarea 
personalului nu este nici pe departe o activitate simplă, datorită politicilor de 
recrutare şi practicilor manageriale în acest domeniu de activitate, care sunt 
afectate de o serie de constrângeri sau de numeroşi factori externi şi interni, cum ar 
fi: 
• condiţiile şi schimbările de pe piaţa muncii, deoarece manifestările şi  
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modificările în timp ale acesteia au o influenţă deosebită asupra recrutării 
personalului. Astfel, politicile de recrutare sunt afectate de unele schimbări 
relevante în situaţia pieţei muncii ca tendinţele demografice, intrarea pe piaţa 
muncii a forţei de muncă feminină sau de vârstă înaintată; 

• capacitatea sistemelor de pregătire şi dezvoltare a resurselor umane, precum şi 
modelele educaţionale care au impact deosebit asupra procesului de recrutare; 

• atracţia zonei, precum şi beneficiile adiţionale sau facilităţile locale; 
• sezonalitatea specifică domeniului turistic; 
• cadrul legislativ sau juridic pentru a se evita deciziile sau practicile ilegale de 

angajare, precum şi discriminările de orice natură; 
• sindicatele, având un rol activ în procesul de asigurare cu personal, care prin 

anumite prevederi ale contractului colectiv de muncă pot influenţa procesul de 
recrutare a resurselor umane; 

• imaginea sau reputaţia societăţii, care poate atrage sau respinge potenţialii 
candidaţi; 

• preferinţele potenţialilor candidaţi pentru anumite domenii de activitate, pentru 
anumite organizaţii sau posturi; 

• obiective organizaţionale; 
• cultura organizaţională care prin valorile relevante promovate influenţează 

dorinţa de recrutare şi angajare; 
• politicile şi practicile manageriale din domeniul resurselor umane; 
• criteriile politice, etnice sau de altă natură; 
• cerinţe obligatorii pe care societatea consideră că trebuie să le îndeplinească 

solicitanţii posturilor vacante; 
• situaţia economico-financiară a societăţii; 
• alţi factori care pot face ca în procesul de recrutare să apară unele dificultăţi sau 

care pot mări durata de realizare a acestei activităţi de personal. 
În concluzie, este necesară o analiză completă şi complexă a tuturor 

factorilor care pot atrage sau, dimpotrivă, îndepărta potenţialii candidaţi 
competitivi. 

Angajarea reprezintă un proces bidirecţional, candidatul trebuind să fie 
mulţumit de angajatorul său, care oferă postul şi recompensele asociate precum şi 
patronul trebuie să fie mulţumit de candidat. Prin urmare, recrutarea personalului 
este un proces de comunicare în dublu sens, între societate şi candidaţi, în cadrul 
căruia atât societăţile sau reprezentanţii acestora, cât şi candidaţii transmit semnale 
referitoare la relaţia de angajare pentru a realiza comparaţia necesară între 
interesele celor două părţi. 

Decizia de acceptare a unui loc de muncă în turismul rural este influenţată de 
trei factori principali: 
• factori obiectivi: salariul, natura muncii, localizarea, oportunităţile de avansare; 
• factori subiectivi, adică oamenii sunt atraşi către organizaţii ale căror imagini şi 

climat organizaţional se potrivesc cu personalitatea lor; 
• factori de recrutare, candidaţii tind să se lase influenţaţi de atitudinea 
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specialistului în recrutare şi să asimileze comportamentul acestuia climatului 
societăţii. 

O importanţă deosebită o are realismul datelor şi informaţiilor care trebuie 
să aibă la bază atât opiniile propriilor angajaţi, cât şi compararea condiţiilor 
specifice firmei de turism rural respective cu cele oferite de societăţile concurente 
pentru a se putea stabili factorii de atracţie pentru potenţialii candidaţi. 

În cazul în care candidatul înţelege greşit natura muncii din turismul rural cu 
specificitatea  acestuia, efectele vor fi la fel de grave ca în cazul în care patronul 
înţelege greşit ce are de oferit candidatul. În permanenţă are loc o confruntare a 
aşteptărilor cu realitatea. 

Pentru acest lucru este de dorit ca în cadrul procesului de recrutare să se 
adopte o poziţie de parteneriat între specialistul care recrutează şi potenţialul 
candidat pentru beneficiul ambelor părţi. 

O etapă deosebit de importantă a procesului de recrutare a personalului o 
constituie elaborarea strategiilor şi politicilor de recrutare prin care se stabilesc 
obiectivele urmărite sau se desemnează concepţiile, codul de conduită al firmei de 
turism rural, în domeniul recrutării personalului şi comportamentele specifice 
acestei activităţi, precum şi ansamblul de atitudini, intenţii şi orientări privind 
recrutarea personalului. 

Totodată, strategiile şi politicile de recrutare definesc modul în care o 
societate îşi îndeplineşte responsabilităţile sale în domeniul recrutării personalului, 
precum şi filosofia şi valorile organizaţiei referitoare la realizarea procesului de 
recrutare. 

Politicile organizaţionale au un impact deosebit asupra eficacităţii procesului 
de recrutare a personalului, fiind necesară înţelegerea şi interpretarea 
corespunzătoare a acestora pentru realizarea unei susţineri cât mai eficiente a 
procesului de recrutare. 

În practica managerială, strategiile şi politicile de recrutare a personalului 
diferă de la o societate la alta, mai ales că acestea trebuie să răspundă unor 
obiective numeroase, de multe ori contradictorii. 

Astfel, la nivelul deciziilor manageriale care operaţionalizează strategiile şi 
politicile de recrutare a personalului  pentru turismul rural trebuie avute în vedere 
următoarele aspecte: 
• identificarea şi atragerea unui număr cât mai mare de candidaţi pentru a se 

asigura necesarul numeric şi calitativ de candidaţi; 
• alegerea surselor de recrutare (internă, externă sau prin combinarea celor două 

surse) este una din principalele probleme ale filosofiei de recrutare; 
• asigurarea concordanţei între activităţile de recrutare ale firmei  de turism rural 

şi valorile şi strategiile acesteia; 
• măsura în care societatea de turism rural  preferă să atragă candidaţi ce 

urmăresc o carieră pe termen lung şi care pot asigura un management 
performant în domeniul resurselor umane; 

• preocuparea angajatorului  de a identifica şi atrage un număr mare  de 
candidaţi; 
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• luarea în considerare a obiectivelor avute în vedere după angajarea 
personalului, inclusiv efectele post-recrutare; 

• atitudinea faţă de candidaţi: aceştia sunt priviţi ca o „marfă” ce trebuie 
„cumpărată” sau drept indivizi ce trebuie identificaţi sau atraşi (abordarea de 
marketing); 

• realizarea recrutării de personal într-un timp cât mai scurt şi cu cele mai mici 
cheltuieli posibile, stabilind în acest sens, momentul propice recrutării, după 
stabilirea unui plan de recrutare şi repartizarea costurilor de angajare în mod 
egal pentru perioada avută în vedere, pentru a nu afecta societatea; 

• eforturile de recrutare a personalului să ducă la efecte aşteptate inclusiv la 
îmbunătăţirea imaginii de ansamblu a societăţii . 

Pentru reuşita procesului de recrutare de personal este necesară elaborarea 
unei strategii integrate, precum şi o politică adecvată care să răspundă aşteptărilor 
şi proiectelor de dezvoltare viitoare ale firmei de turism în cauză. 

Identificarea surselor de recrutare este o etapă importantă în cadrul 
desfăşurării procesului de recrutare, surse care pot fi interne sau externe, însă 
majoritatea societăţilor folosesc ambele surse, mărind şansele de a descoperi şi 
atrage candidaţi cât mai competitivi. 

Pentru ocuparea posturilor vacante sau nou create se face o analiză a 
avantajelor şi dezavantajelor pe care le prezintă fiecare sursă de recrutare la care se 
apelează.  

În cazul unei recrutări interne nu se realizează propriu-zis o angajare, ci doar 
o schimbare de post, dar care presupune parcurgerea de către candidaţi a aceloraşi 
etape ca şi pentru candidaţii externi. 

Probleme potenţiale care pot apare: 
• recrutările interne nu sunt posibile întotdeauna, mai ales când societatea se 

dezvoltă rapid sau nu s-a realizat o pregătire corespunzătoare a propriilor 
angajaţi pentru ca aceştia să poată prelua noi responsabilităţi; 

• dacă se constată o anume stagnare sau o amplificare a rutinei, obişnuinţei, este 
posibil ca recrutarea internă să nu fie cea mai indicată metodă; 

• în cazul societăţilor cu mai multe puncte de lucru sau filiale, gradul în care sunt 
dorite sau încurajate transferurile dintr-un loc în altul constituie o problemă 
specială; 

• promovarea unui angajat mediocru într-un post superior. 
Avantajele recrutării interne: 

• societăţile cunosc mult mai bine „punctele forte” şi „punctele slabe” ale 
candidaţilor; 

• atragerea candidaţilor este mult mai uşoară; 
• selecţia este mult mai rapidă şi mai eficientă; 
• se permite obţinerea calificării specifice societăţii respective, doar prin 

recrutarea din cadrul acesteia  a unui candidat; 
• probabilitatea de a lua decizii necorespunzătoare este mult diminuată; 
• timpul aferent orientării şi îndrumării pe posturi a noilor angajaţi este mult 
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diminuat; 
• motivarea personalului creşte, iar ambianţa morală se îmbunătăţeşte; 
• recrutarea personalului este mult mai rapidă şi mai puţin costisitoare; 
• sentimentul de apartenenţă la organizaţie, de loialitate sau de ataşament faţă de 

aceasta creşte.         
Dezavantajele recrutării interne: 

• împiedică infuzia de „suflu proaspăt” şi defavorizează promovarea unor idei 
noi; 

• favorizează manifestarea principiului lui Peter, conform căruia oamenii tind să 
se ridice pe scara ierarhică până la nivelul lor de incompetenţă; 

• se poate manifesta favoritismul sau se pot declanşa numeroase conflicte sau 
stări afective determinate de modul diferit de percepere a unor fapte sau situaţii 
la promovarea angajaţilor din cadrul firmei; 

• provocarea apariţiei de posturi vacante în lanţ, aşa-numitul efect de undă a 
postului liber; 

• elaborarea unor programe adecvate de pregătire profesională care să permită 
dezvoltarea corespunzătoare a propriilor angajaţi pentru ca aceştia să îşi poată 
asuma noi responsabilităţi şi sarcini. 

Dacă se apreciază că posturile vacante nu pot fi ocupate din surse interne, 
este necesar să se acţioneze în afara societăţii de turism rural pentru a se identifica 
posibile surse externe. 

Avantajele recrutării externe a personalului pentru pensiunile turistice din 
rural: 
• permite identificarea şi atragerea unui număr mai mare de candidaţi potenţiali; 
• permite îmbunătăţirea procesului propriu-zis de recrutare datorită posibilităţii 

oferite de a compara candidaturile interne şi externe; 
• noii angajaţi pot constitui o sursă potenţială de idei şi cunoştinţe noi; 
• permite îmbogăţirea potenţialului uman intern al societăţii, eliminarea unor 

eventuale stagnări sau rutine instalate; 
• permite diminuarea cheltuielilor sau a costurilor cu pregătirea personalului; 
• încurajează un nou mod de gândire în cadrul pensiunii turistice  şi poate preveni 

sau corecta unele obligaţii contractuale de durată; 
• permite corectarea eventualelor practici discriminatorii privind angajarea sau 

îndeplinirea unor planuri privind identificarea şi atragerea unor grupuri speciale 
de candidaţi;          

• permite satisfacerea necesităţilor suplimentare de personal determinate de 
extinderea sau dezvoltarea rapidă a societăţii, fără a solicita personal 
neexperimentat. 

Dezavantajele recrutării externe: 
• identificarea, atragerea şi evaluarea candidaţilor se realizează mult mai dificil, 

doar pe baza unor referinţe sau a unor scurte interviuri; 
• riscul de a angaja candidaţi care, ulterior, nu dovedesc sau nu se pot menţine la 

potenţialul înalt pe care l-au demonstrat în timpul procesului de selecţie; 
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• costul recrutării personalului este mult mai ridicat, iar posibilităţile pensiunilor 
turistice sunt de regulă mici; 

• timpul necesar orientării, adaptării sau integrării pe posturi a noilor angajaţi este 
mult mai mare; 

• potenţialii candidaţi interni se pot simţi frustraţi în cazul angajării pe cineva din 
afara societăţii, situaţie în care scade interesul, motivarea propriilor angajaţi 
care consideră că îndeplinesc condiţiile necesare însă cărora li se reduc şansele 
de promovare. 

 
Concluzii 
În domeniul resurselor umane, din turismul rural pentru a avea succes şi mai 

ales pentru a supravieţui, firmele  de turism trebuie să soluţioneze următoarele 
aspecte: 
• identificarea calificărilor sau a aptitudinilor si alegerea candidaţilor care 

corespund cel mai bine cerinţelor posturilor nou create sau vacante; 
• identificarea şi atragerea candidaţilor competitivi folosind cele mai adecvate 

metode, surse sau medii de recrutare; 
• respectarea legislaţiei în domeniu, referitor la oportunităţi egale de angajare şi 

corectarea practicilor discriminatorii existente sau a unor dezechilibre. 
Soluţionarea favorabilă a acestor probleme reprezintă succesul întregului 

proces de asigurare cu personal, proces esenţial în economia unei societăţi 
comerciale cu profil de turism rural, având în vedere efectele unor posibile greşeli 
sau erori de angajare. 

 
 

Bibliografie  

1. Burloiu Petre, Managementul resurselor umane, Editura Lumina Lex, 
Bucureşti, 1997; 

2. Cârstea George, Asigurarea şi gestiunea resurselor materiale – marketingul 
aprovizionării, Editura Economică, Bucureşti, 2001; 

3. Golea Pompiliu, Management – abordare procesuală, Editura Muntenia & 
Leda, Constanţa, 2002; 

4. Mathis R.L., Nica P., Rusu C., Managementul resurselor umane, Editura 
Economică, Bucureşti, 1997; 

5. Mulis L.J., Management and organisational behavior, London Pitman 
Publishing, 1996; 

6. Rotaru Anton, Prodan Adriana , Managementul resurselor umane, Ediţia a II-a, 
Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2001; 

7. Sântion Filaret, Psihologie managerială, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, 
Constanţa, 1999. 

 



 

2.5. INVESTIŢIILE ÎN AGROTURISM. UN IMPERATIV AL OFERTEI 
DIN ZONA  DUNĂREANĂ 

 
Laurenţiu SIMION 

 Petruţa TUREK 
 

Problemele ceonomice şi sociale care se manifestă în spaţiul rural din 
România postrevoluţionară constituie realităţile de care trebuie ţinut seama şi în 
dezvoltarea tuturor activităţilor din mediu rural. Însă România este o ţară încadrată 
în sistemul condiţiilor economico-politice regionale din Sud-Estul Europei şi care 
încă se găseşte într-un stadiu de descentralizare. În acest context investiţiile in 
agroturism pot fi considerate în actuala etapî un impat al tranziţiei spre dezvoltarea 
rurală.   

Modalităţile de abordare în cazul unei investiţii agroturistice în mediul rural 
este considerată o problemă privită într-un context personal, dar cu multiple 
implicaţii ulterioare. Pentru acest motiv demersul alegerii noii activităţi implică, 
mai ales în proiectarea investiţiei necesită respectarea următoarelor reguli de bază1: 
o bună analiză a nevoilor şi obiectivelor, respectarea unei metode în stadiul 
efectuat.  

În acest context proiectarea investiţiei va fi nominalizată pentru o anumită 
exploataţie agricolă, respectându-se un flux, cu modeste pretenţii metodologice, 
care va începe cu o cunoaştere actuală efectivă, o proiectare şi determinare a 
cuantumului investiţional şi implicit a cunoaşterii investiţiei. 

 
Situaţia actuală şi consideraţiile alegerii gospodăriei ţărăneşti 
pentru efectuarea  studiului investiţional 
Prin tematica urmărită se pune problema unei prezentări a funcţionalităţii 

activităţilor agroturistice prin conturarea unui întreprinzător cu potenţialităţi 
agroturistice dar corelate cu elementele de implementare a acţiunilor de protejare a 
poluării mediului în zona dunăreană Giurgiu Călăraşi. În tabelul 1 este redat acest 
aspect sintetic din care reies  atât obiectivele, cât şi acţiunile, cooperările, dar şi 
posibilitatea surselor potenţiale de realizare din zona Giurgiu – Călăraşi. 

Din analiza zonei teraselor dunărene Giurgiu – Călăraşi pentru o asemenea 
proiectare de investiţii şi activităţi de servicii, a fost selectată ca exemplu o 
gospodărie din comuna Roseţi, judeţul Călăraşi. Amplasată la 2 km est de vatra 
satului, proprietarul are o suprafaţă totală de teren de 6,50 ha, din care 6,21 ha 
teren extravilan şi 0,29 ha teren ce include suprafaţa ocupată de casă şi anexe 
gospodăreşti (cca. 0,10 ha), şi continuată cu încă 0,19 ha. Casa şi anexele 
gospodăreşti sunt amplasate în partea de nord a acestei parcele, aspect ce creează o 
situaţie deosebit de favorabilă pentru receptivitatea şi atractivitatea agroturistică. 
Se mai poate preciza că proprietarul intenţionează să mai cumpere o suprafaţă de 

                                                 
1 prelucrat după Bold I., ş.a., 2003 
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cca. 0,3 ha de pământ în hotarul. Prin amplasament locuinţa se află la o distanţă de 
cca. 500m de „Schitul Crucea de leac” un apreciat obiectiv turistic religios. 

     Tabelul  1 
Matrice plan de implementare a acţiunilor pentru problema „Poluarea mediului prin 

practicarea turismului neecologic” în zona dunăreană Giurgiu – Călăraşi 

Obiectiv specific Acţiune Responsabili Cooperări 
Surse 

potenţiale 
de finanţare 

1. Crearea unei zone 
turistice de atractivitate la 
sud de Bucureşti pe 
malul Dunării 

- Amenajarea zonei turistice 
pe fluviul Dunărea 
- Realizarea unui sat de 
vacanţă  
pe malul Dunării 

Consiliile Locale 
Consiliile Judeţene 
Direcţiile de 
Sănătate Publică 

APM 
SGA 
DSP 

Buget Local 
ERDF 
PHARE 

2. Creşterea capacităţii de 
absorbţie a produselor 
agricole, piscicole şi de 
artizanat locale 

- Înfiinţarea de pensiuni 
agroturistice pe malul 
Dunării  
cu specific 
pescăresc(Oinacu,  
Malu Roşu, Comana); 
- Crearea de ferme de 
microproducţie ecologică 

Consiliile Locale 
Consiliile Judeţene 
SC Genţiana SRL 
SC Jianca SRL 

APM 
DGAIA 
DSV 
DSP 
SGA 

Buget Local 
ERDF 
SAPARD 

3. Amenajarea zonelor de 
agrement pe malul 
lacurilor şi al râurilor; 
lacul de acumulare 
Grădinari, râul Argeş, 
râul Neajlov, lacul 
Jianca, lacul de 
acumulare Mihăileşti, 
barajele Onceşti şi 
localităţi din jud. Călăraşi 

- Amenajarea unor zone de 
recreere şi agrement pe 
malul lacului de acumulare 
Grădinari, respectiv pe malul 
râului Argeş; 
- Înfiinţarea unei zone de 
agrement şi sport lângă 
Neajlov; 
- Realizarea unei pensiuni 
agroturistice cu specific 
pescăresc la lacul Jianca; 
- Amenajarea de zone 
turistice la Mihăileşti şi 
barajele Onceşti. 

Consiliile Locale 
Grădinari, Clejani, 
Vedea  
Consiliile Judeţene 
SC Jianca SRL  
Direcţiile de 
Sănătate Publică 

APM 
DGAIA 
DSV 
DSP 
SGA 

Buget Local 
ERDF 
SAPARD 
PHARE 

4. Crearea condiţiilor de 
practicare a turismului 
ecologic în zona Comana 
şi în jud. Călăraşi 

- Organizarea turismului 
specific, inclusiv ştiinţific; 
- Dotarea corespunzătoare a 
zonelor amenajate cu 
facilităţi pentru turism 
ecologic. 

Consiliul Local 
Comana şi cele din 
jud. Călăraşi 
Consiliile Judeţene 

APM 
DGAIA 
DSV 
DSP 
SGA 

Buget Local 
SAPARD 
ERDF 
 

  
Casa şi anexele gospodăreşti amplasate pe suprafaţa de 0,29 ha au 

următoarea structură:  
• Casa este în prezent neetajată cu o suprafaţă de 68,45 m2 care cuprinde trei 

dormitoare, un living şi grup sanitar, toate acestea fiind decomandate. Fundaţia 
permite în continuare etajarea construcţiei. Amplasată  la o distanţă de cca. 
15m, de DN-3B, faţada principală are un aspect plăcut, iar  arhitectural este 
specific dunărean.  

• Anexele gospodăreşti, includ o suprafaţă construită de 62,7 m2 şi sunt formate 
din 3 magazii, terasă, depozit unelte şi un alt grup sanitar. În curtea casei mai 
există o fântână cu hidrofor şi un duş (cu utilizare pe timpul verii).  

• Dotarea interioară a locuiţei este conform cerinţelor menţionate în actele 
normative, respectiv existenţa curentului electric,  alimentarea cu apă (rece şi 
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caldă), alte utilităţi sanitare, telefon, etc. Mobilarea este corespunzătoare din 
toate punctele de vedere (s-a remercat existenţa unei bucătării cu aragaz, hotă, 
frigider). 

Componenţa familiei include două persoane, respectiv proprietarul şi soţia 
acestuia. Au studii profesionale de specialitate şi sunt bine orientaţi în posibilităţile 
agroturistice din zonă. Receptivitatea faţă de activităţile agroturistice locale 
provine de la copiii stabiliţi în străinătate care a transmis cunoştinţele dobândite în 
ţările respective.  

În concluzie se poate arăta că această gospodărie corespunde cerinţelor, dar 
în prezent nu este acreditată ca gospodărie agroturistică. Prin modul de abordare a 
studiului de cercetare se doreşte efectuarea unei investiţii cu referire la extinderea 
şi modernizarea acestei gospodării cu potenţialităţi agroturistice. Deci se pune 
problema clarificării unui obiectiv agroturistic care să reprezinte zona teraselor 
dunărene Giurgiu – Călăraşi prin necesităţi cum sunt: o formulare care să 
corespundă ceriţelor tehnico-economice dar şi legislative, de perspectivă; să fie 
delimitat teritorial; să fie adoptat, adică să răspundă nevoilor identificate; o limitare 
în raport cu etapele de extindere şi modernizare existente pentru exploataţia 
agricolă cu potenţialităţi agroturistice; să fie evaluat după criterii cantitative şi 
calitative; să aibă un termen de evaluare. 

În acest context al situaţiei unei anumite variante de alegere, analiza SWOT 
poate fi de un real folos, cu referire la mediul intern şi extern exploataţiei agricole 
cu potenţialităţi agroturistice. În tabelul 2 se fac referiri necesare pentru o 
asemenea unitate agricolă unde sunt preconizate proiectări de investiţii şi de 
activităţi de servicii agroturistice.  

Tabelul 2 
Studiu de caz prin utilizarea analizei SWOT în proiectarea activităţilor agroturstice 

pentru o exploataţie agricolă (comuna Roseţi, jud. Călăraşi) 
Mediul intern Activităţi 

agroturistice Mediul extern 

Puncte tari Condiţii favorabile şi 
ospitalitate 

Concurenţa zonelor de litoral cu 
condiţii de cazare optime şi a 
existenţei în mod permanent a 

condiţiilor bune 

Riscuri 

Puncte slabe Capacitate şi modernizări 
limitate 

Cazare 

Dorinţa de cunoaştere a tradiţiilor 
locale Oportunităţi 

Puncte tari 
Meniuri locale tradiţionale 
la preţuri comparativ mai 

scăzute 

Existenţa în prepararea mesei a 
unor materii prime agricole 

(preparate) neagreate de turişti 
Riscuri 

Puncte slabe 
Nerespectarea permanentă 

a condiţiilor de igienă 
culinară 

Servirea mesei 
Utilizarea unor produse locale 

unice şi ecologice Oportunităţi 

Puncte tari 

Existenţa apelor dunărene 
care se pot satisface o 

multitudine de activităţi, 
preţuri avantajoase 

Neadaptări şi nesatisfaceri a 
cerinţelor de destindere fizică şi 

psihică 
Riscuri 

Puncte slabe 
Lipsa parţială a unor 
amenajări şi dotări 

specifice 

Activităţi de 
„loisir” Receptivitatea comunităţilor 

locale şi locuitorilor în 
dezvoltarea oricăror activităţi 

agroturistice 

Oportunităţi 
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Din sinteza pentru toate cele trei tipuri de activităţi, rezultă în primul rând o 
necesitate acută a investiţiilor dar şi a perfecţionării serviciilor prestate. 

 
Proiectarea capacităţii, cuantumul şi sursele de finanţare investiţionale  
În continuare s-a urmărit o proiectare prin extinderea capacităţilor 

agroturistice. Nominalizarea s-a făcut pentru aceiaşi exploataţie agricolă, în care s-
au urmărit succesiv capacitatea, cuantumul şi sursele de finanţare. Toate acestea au 
fost precizate prin confruntarea a ceea ce există la faţa locului, a stării de uzură, dar 
mai ales cu completările necesare. În continuare sunt redate soluţiile tehnice şi 
financiare în proiectarea noii capacităţi agroturistice. 

Capacităţile agroturistice pentru gospodăria vizată se consideră că trebuie 
extinse motiv pentru care se necesită investiţii. S-au considerat ca amplificări ale 
capacităţilor agroturistice următoarele: 
• extinderea spaţiului locuibil prin dublarea celui existent, respectiv etajarea 

casei, cu încă 60 m2 (încăperi cu destinaţie de cazare – 2 dormitoare şi living – 
şi un grup sanitar); 

• construcţia şi amenajarea unor anexe gospodăreşti necesare deservirii turiştilor 
cum sunt: parcarea auto, aleee betonată necesară parcurgerii distanţei de la 
locuinţă până la riviera braţului dunărean Borcea; 

• mobilarea încăperilor nou construite de la etajul clădirii (paturi, mese, scaune, 
fotolii, mochete, mobilă de bucătărie, etc.); 

• dotarea camerelor şi bucătăriei cu utilaje necesare (televizor, aparate aer 
condiţionat, frigider, aragaz, veselă, ustensile de bucătărie); 

• utilaje agregat de agrement şi modernizare cum sunt: barcă cu motor, centrală 
termică, etc.) 

Structura preconizată în proiectarea investiţiei este prezentată în tabelul 3. În 
acest tabel sunt redate şi preţurile estimative pe u.m. şi respectiv un calcul parţial al 
sumelor necesare pentru achiziţionarea noilor terenuri de către actualul proprietar, 
cheltuielile cu manopera şi altele cu referire la lansare, fond de rulment, marje de 
securitate, etc. La calculul extinderii construcţiei prin etajare costul total a fost 
calculat prin existenţa unor devize pentru unitatea de măsură, spaţiu construibil de 
300 euro/m2. Extinderea spaţiului respectiv şi cuantumul valoric al acestuia, nu 
sunt incluse modernizările necesare, motiv pentru care cheltuielile materialelor 
(gresie, faianţă, etc.) au fost introduse separat la cheltuielile materialelor din 
structura investiţiei. 

Cuantumul total valoric necesar realizării structurii investiţiilor prezentate 
anterior, sunt încadrate sintetic în tabelul 3 unde se pot face următoarele precizări: 
• structurarea diversităţii utilajelor, echipamentelor, formelor de construcţii, etc., 

au fost încadrate în 5 capitole conform reglementărilor din programul 
SAPARD, direcţia turism rural / agroturism; 

• suma efectivă a cheltuielilor cu investiţiile privind achiziţionarea şi extinderea 
clădirii, s-au amplificat cu 15%, acestea reprezentând sumele necesare cu 
manopera, transportul şi alte cheltuieli neprevăzute. Această cotă de cheltuieli 
nu este la un nivel mai ridicat întrucât majoritatea achiziţionărilor nu solicită 
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manoperă deosebită de instalare şi punere în funcţiune. Numai pentru lucrările 
de extindere a clădirii în preţul de 300 euro/m2 sunt incluse toate cheltuielile 
materiale, manoperă, etc.; 

• unele din aceste cheltuieli sunt considerate generatoare de activităţi noi în 
cadrul exploataţiei, cum sunt: barca cu motor pentru plimbările de agrement, 
amenajare pe malul braţului dunărean Borcea, etc. 

 
                      Tabelul 3  

Structura investiţiei de bază în proiectarea şi modernizarea gospodăriei agroturistice 
luată în studiu din comuna Roseţi, jud. Călăraşi. 

Nr. Crt. Produs UM Pret (lei) Nr. Buc. Pret Total (mii lei)
1 Constructia de etajare mp 10500000,00 60 630000,00 
2 Barca agrement cu motor 1 10000000,00 1 10000,00 
3 Aparat aer conditionat buc 15000000,00 2 30000,00 
4 Lenjerie pat  buc 2500000 2 5000 
5 Jaluzele buc 1500000 2 3000 
6 Ustensile bucatarie ansamblu 15000000 1 15000 
7 Amenajare spatiu agrement buc 5000000 1 5000 
8 Faianta mp 420000,00 10 4200,00 
9 Gresie mp 450000,00 5 2250,00 

10 Adeziv pt gresie si faianta  sac 140000,00 10 1400,00 
11 Ciment sac 81000,00 25 2025,00 
12 Nisip kg 35000,00 3000 105000,00 
13 Parcare buc/auto 2500000,00 4 10000,00 
14 Saltea relaxa buc 2280000,00 4 9120,00 
15 Galerie buc 2378810,00 3 7136,43 
16 Dulap baie buc 1784000,00 2 3568,00 
17 Linoleum mp 320000,00 60 19200,00 
18 Centrala termica buc 20111000,00 1 20111,00 
19 Piese anexe pt centrala termica ansamblu 20000000,00 1 20000,00 
20 Veioza buc 332010,00 4 1328,04 
21 Aplica buc 285000,00 3 855,00 
22 Aspirator buc 3425010,00 1 3425,01 
23 Cuptor microunde buc 2142000,00 1 2142,00 
24 Frigider buc 12969810,00 1 12969,81 
25 Televizor buc 5069210,00 2 10138,42 
26 Aragaz buc 7614810,00 1 7614,81 
27 Sifonier buc 3687000,00 4 14748,00 
28 Mobila bucatarie set 17200000,00 1 17200,00 
29 Pat simplu buc 2700000,00 2 5400,00 
30 Pat dublu buc 3400000,00 2 6800,00 
31 Masa bucatarie buc 1200000,00 1 1200,00 
32 Scaun bucatarie buc 520000,00 6 3120,00 
33 Canapea+fotolii set 34200000,00 2 68400,00 

 
Astfel un cuantum total al acestor cheltuieli nominalizate pentru situaţia 

gospodăriei Savu Pană este de cca. 1,2 miliarde lei. 
Sursele de finanţare a investiţiei proiectate pentru investiţia de 1,2 miliarde 

lei sunt orientate spre următoarele: 
• autofinanţarea (proprietarul fiind pensionar în cazul de faţă ) poate fi de 

minimum 30-35% din valoarea investiţiei care reprezintă un minim acceptabil. 
Această sumă poate fi posibil de realizat pe de o parte, prin suma de bani lichizi 
pe care îi posedă proprietarul, iar pe de altă parte prin manopera prestată de 



Laurenţiu Simion, Petruţa Turek  

 

147

147

proprietar fiind calificat în domeniul construcţiilor, cu specializarea în instalaţii 
sanitare. 

• Împrumuturile ce pot fi făcute trebuie să aibă la bază o bună strategie respectiv 
existenţa unui echilibru financiar şi economic. O îndatorare prea mare poate fi 
riscantă conducând uneori la faliment. Aceasta va evita aglomerarea 
gospodăriei cu datorii încă de la început, prin folosirea creditelor pe termen 
scurt. În cazul proiectării propuse împrumuturile pot fi de cca. 20% din 
valoarea totală a investiţiei. Pretabilitatea împrumutului este pe termen mediu. 

• Cofinanţările prin programul SAPARD, constituie forma cea mai adecvată în 
proiectarea investiţiei. Forma este şi atractivă întrucât se acordă sprijin pentru o 
politică de dezvoltare, ce variază în cazul agroturismului de la o zonă la alta. 
Condiţiile speciale impuse pentru a putea beneficia de aceste subvenţii sunt 
îndeplinite în cazul gospodăriei ţărăneşti a locuitorului Savu Pană prin: 

• necesitatea dezvoltării şi modernizării gospodăriei agroturistice existente deja; 
• pot fi respectate condiţiile unui contract de finanţare, deoarece persoana fizică 

interesată are deja un anumit nivel al disponibilităţilor lichide băneşti; 
• sumele primite pot fi înregistrabile, identificabile şi vericabile, deoarece din 

suma totală (1,2 mild.lei) un procent de 85% reprezintă de cheltuieli de 
investiţii structurate în cele 5 grupe din programul SAPARD (măsura3.4, 
tabelul 4). 

           Tabelul 4 
Cheltuieli cu investiţiile de bază pentru extinderea şi modernizarea exploataţiei 

agroturistice luată în studiu din comuna Roseţi jud. Călăraşi. 
Grupa de cheltuieli Suma (mii lei) 15% * Total 

I Constructii si instalatii 824986,00 123747,90  
II Montaj urilaj tehnologic 0,00 0,00  
III Utilaje si echipamente tehnologice si 

functionale cu montaj 29200,00 4380,00  

IV Utilaje fara montaj si mijloace de transport 9280,81 1392,12  
V Dotari 188884,71 28332,71  

TOTAL 1052351,52 157852,73 1210204,25 
Rotunjire   -10204,25 

TOTAL GENERAL   1200000,00 
*) Nivelul procentual de 15% din suma totală se considera o amplificare determinată de efectuarea cheltuielilor 
cu manopera, transportul şi a altor cheltuieli neprevăzute 

 
Ca atare, solicitarea variantei unei cofinanţări se încadrează în proiectarea 

investiţiei conform cheltuielilor eligibile sub cele două laturi admise în programul 
SAPARD, respectiv: construirea prin extinderea clădirii existente (60m2) şi 
modernizarea pe ansamblul acesteia (prin structura instalaţiilor şi dotărilor); 
dezvoltarea serviciilor în domeniul agrementului (amenajări interioare, barcă cu 
motor, etc.). Aceste cheltuieli eligibile specifice, este posibil ca în gospodăria 
ţărănească urmărită să fie derulate în maximum doi ani;  
• facilităţile fiscale cu referire la sistemul de măsuri ce pot uşura şi chiar stimula 

întreprinzătorul. Se au în vedere reglementările prin care sunt scutiţi de plata 
impozitului pe teren timp de 5 ani de la constituirea pensiunii agroturistice. 
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Eficienţa investiţiei şi recuperarea acesteia 

Analiza se bazează pe nivelurile indicatorilor calculaţi pentru fundamentarea 
investiţiei. Aceşti indicatori sunt următorii:  
• valoarea investiţiei, care este formată din totalitatea cheltuielilor, fără TVA în 

cazul de faţă pentru extinderea, modernizarea, pregătirea şi punerea în 
funcţiune a investiţiei proiectate; conform celor 5 grupe de cheltuieli această 
valoare este de cca. 1,2 miliarde lei; 

• capacitatea se exprimă în numărul locurilor de cazare şi de alimentaţie publică 
sau în m2 suprafeţe destinate altor funcţii; în acest caz capacitatea maximă este 
de 12 locuri, aşa cum reiese din calculul următor: 

Nc (nr.locuri) = 4 camere x 3 locuri cazare = 12 locuri cazare  
În calculele privind structura pragului de rentabilitate s-au avut în vedere 

mai multe variante ale capacităţilor exprimate în număr zile-turist pe an, indicator 
care semnifică gradul de ocupare a celor 4 camere. De asemenea s-au luat în 
considerare posibilitatea ocupării spaţiului numai pe o perioadă de maxim 90 zile 
pentru cazare. 

a) Luarea în considerare a investiţiei totale: 
I ( vol. total investiţie)           1200000  mii lei 

Is =  = =100000 mii lei/ loc cazare 
 Nc (nr.locuri) 12 
 

b) investiţia specifică numai pentru suprafaţa nou construită: 
630000 mii lei 

Is1 =  = 105000 mii lei / loc cazare 
 6 locuri 

Utilizând  acest indicator, în situaţia atragerii de cofinanţări prin programul 
SAPARD, nivelul investiţiei totale, calculele pot fi: 

I*
s = 1200000 : 2 / 12 = 50000 mii lei / loc cazare 

• durata de realizare a investiţiei este reprezentată prin perioada de timp de la 
începerea execuţiei până la punerea în funcţiune şi care, dat fiind posibilităţile 
financiare s-a apreciat ca fiind de 2 ani; 

• volumul încasărilor totale, respectiv veniturile din exploataţie, reprezintă 
totalitatea încasărilor exprimate în lei, ce se vor realiza după punerea în funcţiune a 
investiţiei proiectate.  

Volumul acestor venituri este constituit din încasările activităţii curente 
agroturistice, calculul pornind de la volumul serviciilor (exprimate în zile-turist), 
preţurile pe zile-turist (echivalent 16 euro/ zi-turist la un tarif complet). Aceasta 
este în funcţie de numărul zilelor de cazare şi nivelul estimat al tarifului zilnic 
pentru cele trei grupe de cheltuieli: cazare, masă, şi loisir (agrement). Pentru 
situaţia studiată se consideră că pentru zona respectivă în actuala etapă de lansare a 
agroturismului, este posibilă o solicitare de cca. 120 zile pe an pentru numai 
jumătate din capacitatea de cazare. Deci la un tarif de servicii agroturistice 
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complete de cca. 16 euro/zi / persoană, rezultă un volum total anual al încasărilor 
de 213.120.000 lei. 

90 zile x 4 locuri cazare x 16 euro x 37 mii lei / euro = 213.120.000 lei 
• volumul încasărilor valutare, reprezintă totalitatea încasărilor valutare, 

exprimate în euro, ce se vor putea realiza după punerea în funcţiune a 
obiectivului.  

Pentru calculele încasărilor valutare s-a considerat existenţa unor turişti 
străini la care: numărul de zile cazare nu pot fi decât numai jumătate din întreaga 
perioadă preconizată ( 60 zile); solicitările serviciilor pentru străini au exigenţe cu 
mult mai mari, motiv pentru care tariful serviciilor complete este de cca. 20 
euro/zi; 
• volumul cheltuielilor totale de exploatare în domeniul agroturistic, reprezintă 

totalitatea cheltuielilor exprimate în lei, ce se efectuează pentru desfăşurarea 
activităţilor de servicii agroturistice. Aceste cheltuieli, evaluate pe zi / turist / 
persoană sunt foarte variabile. S-a considerat o sumă a mediilor celor trei grupe 
de servicii: cazare 169,0 + masă 198,7 + agrement 108,33 = 476,0 mii lei/pers-
zi; 

• volumul acumulărilor totale (venitul net At) exprimă în mărime absolută, arată 
eficienţa cu care se va desfăşura activitatea, în obiectivul agroturistic 
nominalizat după punerea în funcţiune, la care se adaugă posibilele impozite. 
Deci pentru proiectarea preconizată: 
At = It – Ct + TVA = 213.120.000 – 171.360.000 = 41.760.000 lei 
Ct = 90 zile x 4 locuri x 476.0 mii lei/ pers. = 171.360.000 lei 

Pentru situaţia actuală se consideră că activităţile agroturistice nu sunt supuse 
impozitărilor. 
• Volumul profitului (P) se determină în urma diminuării încasărilor totale cu 

cheltuielile totale efectuate anual. 
P = It – Ct = 213120 – 171360 = 41760 mii lei 

• Rata capitalului investit sau a profitului ( rata rentabilităţii Rp), exprimă 
rentabilitatea obiectivului, respectiv capacitatea acestuia de a-şi acoperi 
cheltuielile din propriile încasări şi de a obţine un profit (minim 5%). Nivelul 
acestui indicator arată rezultatele financiare ale obiectivului agroturistic 
proiectat în raport cu încasările care se efectuează. Astfel:  
Rp = P / It = 41760 / 213120 x 100 = 19.59% 

• Durata de recuperare a investiţiei totale (D) se exprimă în ani şi se calculează 
pornindu-se de la profit sau de la acumulări. În cazul efectiv al locuitorului ce 
intenţionează o asemenea proiectare a investiţiei, apar discutabile şi 
interpretabile două variante: 
a) situaţia în care determinarea acestui indicator se face prin luarea în 

considerare a sumelor totale investite. În acest caz rezultă o durată de 
recuperare de 28,7 ani, calculele fiind: 

D = I / At = 1.200.000.000 : 40.000.000 = 30 ani   
b) prin luarea în considerare a cofinanţărilor obţinute prin programul SAPARD, 
durata de recuperare va fi de 14,36 ani. 
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 D* = I* / At = 600.000.000 lei : 41760.000 lei = 14,36 ani  
• gradul de acoperire al cheltuielilor financiare, arată modul în care cheltuielile 

financiare (referitor la dobânzile bancare la creditele contractate) pot fi 
acoperite prin rezultatul activităţii curente. În cazul de faţă locuitorul Savu Pană 
consideră ca soluţie că aceste credite bancare ce pot fi solicitate de la bănci 
pentru extinderea şi modernizarea proiectată în următoarea variantă: 

a) solicitarea unei cofinanţări SAPARD, situaţie în care Savu Pană poate 
solicita la bănci cca. 25% din investiţia totală ca o eşalonare a 
creditului pe termen mediu sau scurt; 

b) solicitarea de la bănci 50% din investiţia totală dar cu o eşalonare a 
acestui credit pe termen lung; 

• rata îndatorării va fi de 25% şi respectiv 50%; 
În mod efectiv pentru fundamentarea unor proiecte de investiţii şi în 

agroturism sunt propuşi şi alţi indicatori consideraţi de actualitate şi importanţă. 
Prin aceşti indicatori se poate aprecia oportunitatea şi viabilitatea unui proiect de 
investiţii în zona dunăreană, indicatori ai bonităţii economice ai gospodăriei / 
exploataţiei agroturistice, indicatori de rentabilitate. 

Din ansamblul problemelor privind eficienţa investiţiei şi recuperarea 
acesteia, reiese existenţa unei dependenţe a activităţilor agroturistice de 
provenienţa sumelor investite. Un rol important revin posibilităţilor de cofinanţare 
prin programul SAPARD, care pot amplifica, chiar dubla rentabilitatea investiţiilor 
în extinderea şi modernizarea gospodăriilor cu potenţial agroturistic, cu 
exemplificare pentru gospodăria cu potenţialităţi agroturistice din comuna Roseţi, 
jud. Călăraşi. 

 
Determinarea pragului de rentabilitate a investiţilor în agroturism. 
Rentabilitatea investiţiilor este dată de activităţile agroturistice cu referire 

asupra serviciilor de preparare a mesei şi implicit a formelor de achiziţionare şi de 
preparare a alimentelor. 

a)Lansarea şi determinarea pragului de rentabilitate a investiţiilor în 
activităţile agroturistice prin achiziţionarea în întregime sau în majoritate a  
alimentelor, este considerată în prezent o situţie de fapt. Se ia în considerare 
această problemă tocmai pentru a percepe corect situaţia actuală a acestor 
exploataţii şi mutaţiile care se produc în structurile din agricultură, cu efecte 
directe asupra dezvoltării tuturor formelor de turism rural. În tabelul 4 s-a urmărit 
o corelaţie între cheltuieli şi venituri, ca din aceasta să reiasă pragul de 
rentabilitate. Dar în conversia gospodăriei ţărăneşti în cea agroturistică un rol 
important revine achiziţionării materiilor prime cu scop alimentar, care în tabelul 4 
se referă numai la achiziţionarea acestora din afara gospodăriei. Pentru această 
provenienţă a ingredientelor s-a urmărit concomitent şi modalitatea în care 
locuitorul atrage sumele necesare pentru extinderea şi modernizarea gospodăriei, 
acestea fiind încadrate la cheltuieli fixe.  

Ca atare, locuitorul trebuie să suporte anual 41760 mii lei în cazul în care nu 
se împrumută şi 20880 mii lei în cazul accesării unui program de cofinanţare ( cum 
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este de exemplu programul SAPARD ). În structura redată în tabelul 5  
argumentăm că în acest cuantum sunt incluse şi alte cheltuieli fixe. Succesiv, 
calculele ce s-au finalizat cu determinarea profitului s-au structurat în 10 categorii 
ale posibilelor situaţii de utilizare a capacităţii turistice exprimate în zile-turist/an. 
Pe această bază s-au determinat şi veniturile (încasările) totale din exploatare 
exprimate în echivalent lei. 

Cheltuielile variabile au încadrat serviciile de cazare, masă şi agrement.  În 
contextul celor prezentate se pot face următoarele interpretări: 

Situaţia în care întreprinzătorul suportă în întregime investiţia de extindere şi 
modernizare a locuinţei, prin cumularea la fiecare grupă de număr zile-turist/an a 
cheltuielilor fixe şi variabile, iar ulterior prin compararea cu veniturile din 
serviciile agroturistice, trebuie să atragă printr-o folosire efectivă a capacităţii de 
minimum 360 zile-turist/an (90 de zile cu câte 4 locuri pe zi). Un număr inferior al 
utilizării capacităţii turistice generează pierderi, care se datoresc în special 
suportării în întregime a sumei investite de 1.2 miliarde lei. Profitul cel mai 
avantajos este  în cazul utilizării în cele 30 de zile calendaristice proiectate a 12 
locuri pe zi, ceea ce generează un profit de 83484.4 mii lei/an. Situaţia utilizării a 
numai 10 zile-turist, generează cele mai mari pierderi anuale, respectiv 40600.4 
mii lei/an. 

Situaţia în care întreprinzătorul profită de cofinanţările programului 
SAPARD şi/sau dispune parţial sau total de jumătate din suma totală necesară 
pentru investiţii situaţia este următoarea. Pragul de rentabilitate este redat prin 180 
de zile-turist/an, respectiv la 90 de zile, o ocupare cu două locuri-turist/zi. În cazul 
unui grad maxim al ocupării capacităţii de cazare de 1080 zile-turist/an, respectiv 
90 de zile X 12 locuri, profitul ce poate fi obţinut este de 104364.4 mii lei. Un grad 
al ocupării minime de numai 10 zile-turist/an, atrage o pierdere de 19720.4 mii lei. 

Ansamblul problematicii puse în discuţie, cu referire la determinarea 
gradului de rentabilitate, a sugerat ca prin aceeaşi metodologie să se cunoască 
nivelurile comparative redate în moneda EURO, de unde reiese clar o situaţie de 
rentabilitate a activităţilor agroturistice unde capacitatea anuală este asigurată cu 
peste 1080 de zile-turist/an în cazul suportării în totalitate a investiţiei de către 
întreprinzător şi respectiv cu peste 360 zile-turist/an în situaţia suportării a numai 
50% din investiţia totală. 
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În final din această situaţie se poate deduce o formă de introducere a 
activităţilor agroturistice care nu facilitează prea mult atragerea antreprenorilor 
locali. Desigur, acest sistem prin care se cumpără în majoritate materiile prime 
alimentare necesare preparării hranei pentru turişti, declanşează forme cu grad de 
rentabilitate redus.  

b). Activităţile agroturistice  şi însăşi conceptul de agroturism, presupune 
utilizarea în serviciile de preparare a mesei, utilizarea materiilor prime din 
gospodăria proprie. Această utilizare desigur poate fi într-o proporţie diferită, în 
funcţie de zona agricolă de producţie, dar şi posibilităţile propriei exploataţii 
agricole. 

În situaţia exemplificării pentru proiectarea investiţiei a fost făcută 
precizarea că locuitorul deţine o suprafaţă de 6,21 ha teren, din care 0,19 ha teren 
pretabil culturilor legumicole. La acestea în perioada imediat următoare se vor mai 
adăuga încă 0.3 ha teren arabil limitrof locuinţei ce poate amplifica suprafaţa 
posibil cultivată cu legume. 

 De aici reiese că potenţialul agricol al suprafeţei deţinute, prin producţiile 
agricole realizate poate satisface o bună parte din materiile prime necesare 
preparării mesei pentru turişti. Desigur la acestea se pot adăuga şi cantităţile de 
peşte provenite din braţul dunărean Borcea. Conform acestei situaţii s-a determinat 
structura cheltuielilor ce reprezintă gradul de rentabilitate a investiţiei dar în 
funcţie şi de activităţile agroturistice, din care în final să reiasă pragul de 
rentabilitate. 

Referitor la cheltuielile fixe acestea sunt structurate conform suportării totale 
(100%), sau parţiale (50%) a investiţiei de către întreprinzător. 

Situaţia în care întreprinzătorul suportă în întregime cheltuielile fixe, cu 
referire specială la amortismentul lucrărilor investiţionale pentru extinderea şi 
modernizarea exploataţiei, se poate constata obţinerea unui profit la utilizarea unei 
capacităţi de cca. 260 zile-turist/an. O utilizare sub acest nivel generează pierderi. 
Prin depăşirea peste 260 zile-turist/an pot fi înregistrate profituri care la 360 zile-
turist/an cumulează un profit de 10716.1 mii lei /an, iar la 1080 zile-turist/an 
profitul atinge un nivel maxim de 115688.4 mii lei/an. 

Situaţia în care întreprinzătorul suportă 50% din investiţia totală (rezultatul 
unei exemplificări prin cofinanţare SAPARD), pragul de rentabilitate se situează 
pentru o capacitate efectiv utilizată de cca. 150 zile-turist/an. O utilizare sub limita 
acestei capacităţi generează pierderi anuale. Totodată o majorare a utilizării 
capacităţii înregistrează creşteri proporţionale cu gradul efectiv de utilizare. Astfel: 
pentru o utilizare de 360 zile-turist/an se înregistrează un profit de 31596.1 mii lei; 
pentru 720 zile-turist/an un profit de 120072.3 mii lei; pentru 1080 zile-turist/an un 
profit de 136568.4 mii lei/an. 

Prin urmărirea aceloraşi fenomene, dar prin calculaţiile în EURO, rezultă 
aceleaşi praguri de rentabilitate. Astfel nivelurile profiturilor considerate praguri de 
rentabilitate se situează: în cazul suportării în întregime a contravalorii investiţiei 
prin utilizarea unei capacităţi minime a cazării rezultă 260 zile-turist/an, iar la o 
utilizare maximă de 1080 zile-turist/an un profit de 115688.4 EURO; pentru 
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suportarea parţială a cheltuielilor investiţionale, iar pragul de rentabilitate este de 
150 zile-turist/an, iar la limita maximă a ocupării capacităţii de cazare, care este la 
un nivel de 1080 zile-turist/an un profit de 136568.4 EURO. 

 
Concluzii 

Abordarea problemei revitalizării satului dunărean prin activităţile alternative 
agroturistice, presupune intervenţia unor investiţii la nivelul însăşi al gospodăriei 
ţărăneşti. Dar specificul acesteia prin studiul efectuat orientează o anumită 
proiectare şi capacitate investiţională care este indisolubil legată şi determină însăşi 
serviciile agroturistice. Toate acestea pot fi redate sub următoarea formă: 

• Identificarea gospodăriilor cu potenţial agroturistic pentru actuala etapă, este 
o problemă dificilă în zona dunăreană. Aceasta deoarece este necesară îndeplinirea 
tuturor condiţiilor geografico – naturale şi economico – sociale, în sensul obţinerii 
unor rezultate finale favorabile. Pentru acest motiv colectivul temei de cercetare a 
delimitat o gospodărie din comuna Roseţi, judeţul Călăraşi, dar şi a unor 
potenţialităţi considerate medii în aceste activităţi agroturistice ale zonei. Din 
analiza SWOT, ca bază de documentare în proiectarea activităţilor agroturistice, au 
reieşit elemente favorabile pentru principalele grupe de servicii/produse 
agroturistice cum sunt cele de cazare, masă şi agrement, dar şi o implicare a 
laturilor investiţionale. 

• Cu deosebită stringenţă este semnalată necesitatea proiectării capacităţilor 
investiţionale. În această proiectare au fost delimitate 10 variante pentru care au 
fost efectuate calcule analitice privind cuantumul investiţional şi efectul acestuia la 
nivelul unei situaţii medii gospodăreşti din zonă. Respectiv existenţa unor 
capacităţi agroturistice deja existente la care se preconizează o extindere şi 
modernizare. 

• Referitor la cuantumul investiţional, pentru o asemenea extindere a clădirii 
deja existente prin construirea a 2 camere şi o modernizare a 4 camere şi a întregii 
gospodării, se necesită o sumă de 1,2 miliarde lei. Această sumă se justifică printr-
o investiţie specifică de 100 milioane pe loc de cazare de unde reiese o durată de 
recuperare de 30 ani. În cazul în care se suportă 50% din această sumă, durata de 
recuperare va fi de 14,36 ani. Solicitarea unei cofinanţări SAPARD sau a unor 
„disponibilităţi lichide personale” ale locuitorului, implică sau nu o solicitare la 
bănci ceea ce pentru o solicitare de 50% din investiţia totală generează şi o rată a 
îndatorării de 50%. Pentru acest motiv în toate cele 10 variante de proiectare în 
capacitatea agroturistică s-au calculat o îndatorare de 100% ceea ce reprezintă 
41760 mii lei anual. Totodată o îndatorare de 50%  reprezintă 20880 mii lei anual. 

• Sursele de finanţare în proiectarea capacităţilor agroturistice sunt  
considerate esenţiale.. Ca orientări privind aceste surse de finanţare se pot lua în 
considerare următoarele situaţii: 

a) Autofinanţarea parţială sau totală care în actuala situaţie a 
gospodăriilor din zona dunăreană, poate fi de maximum 50% din suma 
cuantumului total de investiţii. Dar în această situaţie locuitorul ce posedă o 
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gospodărie cu potenţialităţi agroturistice trebuie să fie convins de perspectiva 
afacerii, deoarece acesta îşi investeşte toate acumulările personale. 

b) Împrumuturile ce se pot face prin diferitele bănci şi pentru care acelaşi 
locuitor cu potenţialităţi în activităţile agroturistice este foarte puţin receptiv, chiar 
efectiv respinge această sursă investiţională. 

c) Cofinanţările prin programul SAPARD, constituie forma cea mai 
adecvată în proiectarea investiţiei. Faptul că în prezent în zona dunăreană nu există 
nici o solicitare pentru o cofinanţare în agroturism generează reflecţii; respectiv 
locuitorului satului dunărean trebuie să i se explice avantajele unei asemenea 
cofinanţări atât prin efectele imediate dar şi cele de perspectivă (cu referire la 
proiectarea investiţiei şi a activităţilor de servicii agroturistice în perspectiva 
exigenţelor calitative după integrarea României în UE). 

• Structura cheltuielilor de cazare, au fost încadrate în cheltuieli fixe şi 
variabile. Ca principale elemente a cheltuielilor variabile cum sunt: materialele 
consumabile, utilităţile şi serviciile, care acumulează 169000lei / pers/zi. Categoria 
cheltuielilor fixe care sunt suportate în întregime de întreprinzător indiferent de 
gradul de ocupare este de 109500 lei /zi -clădire. Toate aceste tarife de cheltuieli 
pentru serviciile de cazare, numai la categoria de cheltuieli variabile, fie din nevoia 
de adaptare la o gamă de prestaţii pentru lărgirea clientelei interesate, fie pentru a 
se putea interveni asupra ofertei vânzărilor sau asupra repartiţiei clientelei (de 
exemplu, preţuri în afara perioadei considerată de sezon ). 
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2.6. PROBLEMA PREGĂTIRII PROFESIONALE ÎN TURISMUL RURAL 
 

Elisabeta R. ROŞCA 
 

Caracteristici generale ale utilizării forţei de muncă în turismul rural 
Potrivit aprecierilor OMT de la sfârşitul secolului trecut, turismul se 

situează pe primul loc în lume în ceea ce priveşte contribuţia la ocuparea forţei de 
muncă, cu aproximativ 265 mil. de locuri de muncă, estimările arătând că spre 
sfârşitul deceniului numărul acestora urmează să crească la circa 383 mil. de locuri 
de muncă, unde se realizează prestări de servicii specifice în cadrul hotelurilor şi al 
altor unităţi de cazare, restaurantelor şi altor unităţi de servire a mesei, 
transporturilor aeriene, administrării şi operării aeroporturilor, companiilor de 
închiriere auto, agenţiilor de turism, turoperatorilor, companiilor de agrement etc. 
 Personalul angajat în industria turistică reprezintă aproximativ 11% din 
totalul forţei de muncă ocupate la nivelul economiei mondiale sau 1 din 9,4 locuri 
de muncă de pe glob. Cele mai multe locuri de muncă se concentrează în 
întreprinderi mici şi în zone urbane sau rurale, adică acolo unde se creează cel mai 
mare disponibil de forţă de muncă, în special pentru tineri şi pentru populaţia 
feminină. Datorită capacităţii turismului de a crea locuri de muncă, dezvoltarea 
turistică este considerată o soluţie pentru combaterea şomajului, în zonele urbane şi 
rurale, turismul utilizând personal numeros şi o sferă largă de competenţe. 
 Relaţia dintre activitatea turistică, indiferent de forma în care se manifestă şi 
resursele umane este una complexă, de intercondiţionare, cele două concepte având 
alternativ funcţie de cauză şi efect. Astfel, dezvoltarea activităţii turistice 
reprezintă un mijloc de asimilare a forţei de muncă locale, a celei eliberate sau slab 
utilizate în alte sectoare de activitate, în timp ce lipsa unor resurse umane în zona 
(teritoriul) de referinţă reprezintă o constrângere în dezvoltarea turismului. Pe de 
altă parte, existenţa unor resurse umane corespunzătoare cantitativ şi calitativ 
activităţii turistice într-o anumită zonă este un factor care stimulează activitatea 
turistică regională. 
 Şi conceptul de marketing modern include între componentele de bază ale 
produsului turistic elementul uman, cu rol de concepere, organizare şi derulare a 
programelor turistice. 
 Turismul rural are un rol major în menţinerea populaţiei în zonele rurale şi 
în ştergerea disparităţilor regionale, în special cele legate de veniturile populaţiei. 
Această formă de turism se caracterizează prin activităţi care asimilează un volum 
mare de forţă de muncă, în cadrul unor întreprinderi mici, ceea ce facilitează 
stabilizarea veniturilor şi a forţei de muncă. Este adevărat că turismul rural 
foloseşte forţă de muncă disponibilă la nivel familial, dar în zonele unde această 
formă de turism este puternic dezvoltată, poate apărea situaţia de concurenţă 
directă între zonele turistice rurale şi destinaţiile moderne care folosesc forţă de 
muncă ieftină. 
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 Datorită rolului economic al turismului în zonele rurale şi soluţiilor pe care 
le oferă în combaterea şomajului se impune tratarea strategică a acestei activităţi, 
alocarea de investiţii pentru creşterea nivelului de educare şi formare profesională. 
 Ca factor mobilizator al forţei de muncă în zonele de destinaţie, turismul 
oferă unele avantaje, determinate de [6, p. 209]: 
• abundenţa de efecte directe şi derivate pentru întreaga economie; 
• potenţial de asimilare a forţei de muncă mai ridicat decât în industrie; 
• un număr mare de locuri de muncă pentru începători, pentru tineri aflaţi la 

începutul carierei, pentru populaţia feminină şi o mare diversitate de meserii 
specifice turismului; 

• locuri de muncă sezoniere sau în part-time pentru persoanele aflate încă în 
procesul de formare profesională sau având unele responsabilităţi familiale; 

• generator de locuri de muncă în zone cu niveluri mari ale ratei şomajului 
(centre urbane, comunităţi rurale); 

• capacitatea de a stimula crearea de noi locuri de muncă în diferite regiuni, prin 
investiţii în infrastructură; 

• predominanţa locurilor de muncă în întreprinderi mici şi mijlocii (cum sunt cele 
din turismul rural), care sunt motorul principal al economiei de piaţă. 

Nivelul şi structura forţei de muncă în turismul rural sunt determinate de 
caracteristicile cererii pentru produsul turistic rural. Între factorii care influenţează 
cererea pentru produsul turistic rural includem: durata concediilor, dimensiunea 
timpului liber, programarea vacanţelor, mărimea veniturilor etc. Aceşti factori 
determină segmente diverse de cerere turistică pentru turismul rural şi agroturism 
şi anume [4, p. 27]: 
• un segment de cerere format din persoane care provin din zonele turistice 

respective şi care, având nostalgia locurilor natale, revin pentru a reintra în 
atmosfera obiceiurilor satului, în preocupările şi realizările localnicilor. De 
multe ori acest segment de cerere se adresează rudelor sau prietenilor şi nu în 
mod obligatoriu structurilor de primire turistice omologate în zonele rurale. 

• un segment de cerere care se adresează copiilor şi tinerilor în formare, care 
vizitează zonele rurale pentru noutatea şi originalitatea activităţilor specifice 
acestor spaţii. În această situaţie apar o serie de dificultăţi în satisfacerea acestei 
categorii de cerere, atât în ceea ce priveşte serviciile turistice de bază (cazare şi 
alimentaţie), cât mai ales a celor de agrement. 

• un segment de cerere al cărui purtător este orăşeanul, care fie că are sau nu 
origini rurale este plictisit de ritmul citadin, obosit de blocuri şi autostrăzi. 
Acesta doreşte să beneficieze de aer curat, departe de zgomot şi praf, să se 
poată bucura de un regim alimentar sănătos. Pentru acesta serviciile 
agroturistice şi de turism rural trebuie să fie clasice, în conformitate cu oferta 
propusă, dar nu lipsite de originalitate şi varietate. 

Cererea turistică în spaţiile rurale poate să varieze şi în funcţie de 
posibilităţile financiare ale acesteia, putând fi formată din turişti cu venituri 
ridicate, care plictisiţi de turismul de tip industrial doresc să încerce ceva nou, 
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considerat uneori o „aventură”. Ca exemplu în acest sens poate fi considerată 
staţiunea Grindenwald, unul dintre cele patru mari centre de atracţie turistică din 
Elveţia. Grindenwald este un sat cu 3.500 locuitori, vizitat anual de peste un milion 
de turişti (mari vedete de cinema, aristocraţia Europei etc.). Această categorie de 
clientelă, obişnuită cu hoteluri ce dispun de servicii şi oferte de programe 
excepţionale, solicită programe în gospodăriile ţăranilor din Grindenwald, seri 
organizate în ferme şi chiar cazări. Numărul de solicitări în acest sens, considerate 
iniţial ca extravagante, este în creştere şi confirmă atracţia pe care condiţiile nu 
prea sofisticate o exercită asupra acestei categorii de clientelă. În acest caz, când 
cererea turistică este ridicată, sofisticată şi diversă, problema pregătirii profesionale 
în turismul rural, a diversităţii serviciilor şi profesiunilor este cu adevărat acută. Un 
alt exemplu de produs turistic care s-a dezvoltat după modelul satelor de vacanţă 
este Club Mediterranée. Deşi la ora actuală este departe de a oferi ceea se numeşte 
în mod curent produs turistic rural, obiectivele de început erau acelea de a oferi un 
adăpost rudimentar şi relativ ieftin, posibilitatea practicării sporturilor „naturale” şi 
a unui turism adecvat tendinţei sociale etc.[7, p. 164]. 

Şi mai probabil este ca agroturismul şi turismul rural să fie practicate de o 
categorie de clientelă cu venituri mici, persoane care nu îşi pot permite un 
concediu într-o staţiune clasică şi apelează la produse turistice mai ieftine şi mai 
accesibile. Această categorie este numeroasă şi dispersată în majoritatea zonelor 
agroturistice din România sau din alte ţări cu tradiţie în practicarea acestei forme 
de turism. 
 

Caracteristicile profesiunilor în turism 
În general, profesiunile în turism trebuie să fie adaptate exigenţelor celor din 

domeniul serviciilor publice. Conform standardelor Biroului Internaţional al 
Muncii, caracteristicile generale ale profesiunilor din turism, în special ale 
profesiunilor din domeniul hotelier sunt [6, p. 210]: 
• nivel scăzut de tehnicitate, caracteristic unor funcţii de bază din domeniile 

hotelăriei şi restauraţiei; 
• mare mobilitate a forţei de muncă. Chiar dacă intensitatea activităţii turistice ar 

fi relativ constantă (chiar şi în condiţii de lipsă de sezonalitate), în turism există 
frecvent fluctuaţii ale gradului de antrenare a forţei de muncă, ceea ce necesită 
utilizarea personalului suplimentar ocazional. Activitatea turistică are caracter 
sezonier, ceea ce îi obligă pe organizatorii de turism la măsuri operative, cum ar 
fi detaşarea personalului necesar în anumite staţiuni (vara pe litoral, iarna la 
munte), utilizarea forţei de muncă sezoniere, mai puţin calificate, ceea ce 
determină, pe lângă fluctuaţii inerente de personal şi un nivel scăzut al 
serviciilor oferite turiştilor. Deşi în turismul rural este utilizată, cu precădere, 
forţa de muncă disponibilă în familie, în zonele rurale intens vizitate, problema 
mobilităţii forţei de muncă este la fel de acută ca şi în hotelăria clasică. 

• munca în contratimp faţă de programul obişnuit de muncă (weekend-uri, 
sărbători, concedii etc.) creează mari dificultăţi în recrutarea forţei de muncă, în 
special a celei tinere. În turism, săptămâna de lucru s-a extins la şase zile, iar în 
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cazul managerilor (în special la bărbaţi), durata săptămânii de lucru este de şase 
zile şi jumătate. În turismul rural, întrucât serviciile specifice se oferă în chiar 
gospodăria proprie, de cele mai multe ori, membrii familiilor sunt în 
permanenţă în preajma turiştilor şi la dispoziţia acestora, astfel încât, în acest 
sector durata săptămânii de lucru poate fi considerată şapte zile. 

• dimensiunea zilei de muncă şi întreruperea zilei de muncă. În turism, munca 
implică angajarea întregului timp disponibil de pe parcursul unei zile, existând 
consecinţe negative pe plan familial şi social, care determină perturbări în 
continuitatea în muncă a personalului angajat. În turismul rural şi, mai ales, în 
agroturism acest aspect negativ este în mare parte atenuat de faptul că, în multe 
cazuri, locul de muncă este acelaşi cu domiciliul, ceea ce reduce consecinţele 
duratei zilei de muncă. 

• oboseala fizică şi psihică. Majoritatea activităţilor din hotelărie şi restauraţie 
sunt generatoare de eforturi fizice, oboseală nervoasă, în special în perioadele 
de vârf de sezon. Această caracteristică este specifică şi turismului rural, unde 
numărul personalului angajat în satisfacerea nevoilor turiştilor este redus şi, de 
multe ori, cu o pregătire de specialitate insuficientă. 

• constrângeri psihologice. Personalul care intră în contact cu clientela turistică 
trebuie să aibă suficientă stăpânire de sine, bună dispoziţie şi răbdare. 
Comportamentul acestuia nu trebuie să jignească sau să indispună clientela 
turistică. Personalul trebuie să aibă o prezenţă fizică agreabilă, să cunoască mai 
multe limbi străine, să posede cunoştinţe de psihologie, să abordeze clientela 
turistică cu tact. Aceste calităţi îi supun pe lucrătorii din turism unor 
constrângeri şi presiuni de natură psihologică, care determină unele modificări 
ale intervalului de timp destinat calificării forţei de muncă în domeniul 
turismului. 

Şi în sectorul turismului rural există o nevoie acută de forţă de muncă bine 
pregătită profesional, care să răspundă satisfăcător unei cereri de servicii specifice. 

 
Posibilităţi de pregătire profesională în domeniul turismului rural în 
România 
Deşi în România învăţământul în domeniul turismului rural este încă într-o 

fază incipientă de dezvoltare, totuşi, în profil regional, poate fi amintit, efortul 
Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi-CEFIDEC Vatra-
Dornei pentru pregătirea cadrelor necesare turismului rural. CEFIDEC Vatra-
Dornei este o instituţie publică, descentralizată, cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurii şi Dezvoltării Rurale, înfiinţată prin 
H.G. României Nr. 888/1994, specializată în problematica specifică agriculturii şi 
dezvoltării rurale montane. CEFIDEC este prima instituţie la nivel naţional, care 
are drept obiectiv formarea formatorilor pentru specificul montan, creată pentru a 
sprijini dezvoltarea satelor din zona de munte, dezvoltarea gospodăriei ţărăneşti şi 
a mediului rural montan, în general. 

Obiectivele activităţii CEFIDEC se referă la [5, p. 164]: 
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• formarea specialiştilor în domeniile agriculturii montane, a cadrelor care 
instruiesc şi acordă consultanţă agricultorilor din zona montană, realizează 
instruirea în domeniul economiei şi al habitatului specific montan, asigură 
instruirea în domeniul introducerii progresului tehnico-economic şi social în 
zona montană, cu predilecţie în gospodăriile ţărăneşti, asigură informarea 
agricultorilor şi răspândirea cunoştinţelor despre specificitatea montană şi 
protecţia mediului, în interiorul zonei montane şi în extramontan; 

• elaborarea de programe inovatoare şi proiecte privind dezvoltarea economică şi 
socială în zona montană, în special în mediul rural; 

• colaborarea cu alte instituţii specializate în cercetarea ştiinţifică în domeniul 
dezvoltării agriculturii şi economiei rural-montane. 

Pentru realizarea corespunzătoare a activităţilor prezentate în hotărârea de 
înfiinţare, CEFIDEC Vatra-Dornei a parcurs mai multe etape de organizare şi 
anume: 
• etapa 1: acţiuni premergătoare pentru începerea activităţii; 
• etapa 2: proiectarea programelor de formare; 
• etapa 3: realizarea programelor de formare; 
• etapa 4: diversificarea activităţilor realizate în centru prin implicarea 

specialiştilor în diferite programe cu finanţare externă. 
CEFIDEC organizează următoarele cursuri de formare: 

• cursuri de tip A, care se adresează specialiştilor din reţeaua Ministerului 
Agriculturii, Pădurii şi Dezvoltării Rurale, inclusiv centrelor agricole şi 
urmăresc pregătirea într-o nouă ocupaţie cerută de piaţa muncii în România, 
aceea de consilier pentru dezvoltare rurală în zona montană. Această ocupaţie 
este activitatea specialistului cu studii superioare care posedă cunoştinţe 
teoretice şi abilităţi practice în domeniul economiei şi mediului montan, care îl 
fac capabil să se implice în procesul de dezvoltare rurală. Competenţele 
dobândite ca urmare a formării profesionale în acest domeniu îi permite 
activitatea în structurile Ministerului Agriculturii, Pădurii şi Dezvoltării Rurale, 
la primării, bănci, organizaţii profesionale etc. 

• cursuri de tip B, care se adresează factorilor de decizie cu responsabilităţi 
privind dezvoltarea rurală, din reţeaua Ministerului Agriculturii, Pădurii şi 
Dezvoltării Rurale, din cadrul Direcţiei Generale pentru Agricultură şi 
Alimentaţie, din cele 28 de judeţe cu zonă montană din România şi pentru alte 
instituţii interesate, la cerere; 

• cursuri de tip C, care se adresează agricultorilor din zona montană, organizate 
la cerere. 

De asemenea, la cerere se organizează cursuri speciale pentru cadre de 
conducere, specialişti şi alţi factori interesaţi în dezvoltarea rurală în zonele de 
munte. Programele de instruire sunt orientate spre următoarele domenii: economie, 
agroturism, sociologie, producţie vegetală, zootehnie, industrializarea produselor 
agroalimentare, arhitectură, construcţii şi habitat montan, silvicultură şi protecţia 
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mediului montan, management şi marketing, legislaţie, informatică, limbi 
moderne. 

La nivel de ţară există şi alţi organizatori de cursuri de formare profesională 
în domenii legate de turismul rural şi anume: 
• THR-Tourism, Hotel &Restaurant Consulting Group, care organizează cursuri 

de formare managerială în domeniul Managementului activităţii pensiunilor 
turistice rurale şi agroturistice.  

• ANTREC în parteneriat cu THR organizează cursuri de calificare profesională 
în meseriile de lucrător pensiune turistică şi administrator pensiune turistică. La 
terminarea cursurilor se eliberează un Certificat de calificare sau de absolvire 
recunoscut pe plan internaţional care acordă dreptul de a practica meseria în 
care s-a făcut pregătirea sau a conduce pensiunea turistică din mediul urban sau 
rural. 

• Centrul Naţional de Învăţământ Turistic-CNIT, care organizează cursuri de 
iniţiere, calificare, specializare în meserii specifice turismului, ca şi cursuri de 
formare managerială în domeniu; 

• Şcoala Naţională de Formare Managerială în Turism, organizată de către 
ANTREC şi Dima Consulting Group, în localitatea Bran, la 19 iulie 2001, ca 
primă şcoală de management în turism rural. 

Calificarea personalului în domeniul turismului este o problemă majoră a 
acestui sector de activitate, întrucât, pe de o parte, condiţionează calitatea 
serviciilor turistice oferite, iar pe de altă parte necesită un volum ridicat de fonduri. 

 
Sistemul de indicatori ai forţei de muncă în turism 

Activitatea turistică este considerată un sector mare consumator de forţă de 
muncă şi superior altor sectoare în ceea ce priveşte posibilităţile de a crea locuri de 
muncă. Cuantificarea forţei de muncă care asigură derularea prestaţiilor turistice 
este dificilă datorită faptului că acestea se realizează de personal angajat în unităţi 
ce aparţin sectorului turistic (întreprinderi de cazare, de alimentaţie, de agrement-
divertisment etc.), acesta formând forţa de muncă angajată direct în prestaţiile 
turistice, dar şi de personalul ce îşi desfăşoară activitatea în ramurile conexe, care 
deserveşte atât turiştii, cât şi populaţia rezidentă (întreprinderi de transport în 
comun, întreprinderi comerciale etc.), acesta alcătuind forţa de muncă angajată 
indirect în prestaţiile turistice. 

Dimensionarea personalului angajat direct în sectorul turistic depinde de o 
serie de factori, dintre care importanţi sunt următorii: 
• nivelul general de dezvoltare economică şi socială în profil regional şi local, 

caracterizat prin grad ridicat de dependenţă intersectorială, care asigură condiţii 
de creare în lanţ a locurilor de muncă prin efect multiplicator; 

• nivelul şi dinamica forţei de muncă deja angajate în sectorul turistic; 
• orientările strategice privind dezvoltarea turistică a unei ţări (de exemplu, 

orientarea investiţiilor turistice spre dotări care utilizează intensiv forţa de 
muncă). 
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Intensitatea acţiunii acestor factori contribuie la formarea premiselor pentru 
creşterea volumului forţei de muncă angajate direct sau indirect în turism. 

Analiza economică a forţei de muncă angajate în turism trebuie să aibă în 
vedere aspecte specifice ale resurselor de muncă în sector şi anume: 
• caracteristicile profesiilor din industria turistică; 
• formarea profesională a forţei de muncă; 
• costurile formării forţei de muncă pentru turism; 
• caracterul sezonier al forţei de muncă în turism şi căile reducerii lui. 

Cuantificarea şi caracterizarea forţei de muncă din acest domeniu presupune 
stabilirea volumului, structurii, dinamicii, mişcării şi utilizării forţei de muncă [3, 
p. 374]. 
 Indicatorii care caracterizează dimensiunea resurselor umane în turism, pe 
diferite nivele organizatorice sunt: populaţia activă ocupată în sectorul turistic, 
numărul mediu al salariaţilor, numărul mediu al personalului operativ, numărul 
şomerilor, numărul persoanelor care urmează cursuri de calificare şi recalificare, 
populaţia ocupată în sectorul turistic pe categorii socio-profesionale şi grupe de 
vârstă, numărul mediu al pensionarilor din sectorul turistic etc. 
 Dacă în legătură cu populaţia activă ocupată în sectorul turistic, evidenţa 
statistică oferă date certe, pe forme de turism, cum ar fi turismul rural, aceste date 
pot fi cunoscute numai parţial, prin cercetări statistice selective. 
 Resursele umane de care dispune un agent economic la un moment dat se 
exprimă prin numărul salariaţilor, care din punct de vedere statistic este un 
indicator de stoc şi pentru a fi reprezentativ într-o perioadă de timp, ca şi util în 
analizele de corelaţie cu indicatorii de flux (de exemplu, cifra de afaceri, profit, 
valoarea fondurilor fixe etc.) se determină ca număr mediu pentru o anumită 
perioadă. Numărul mediul de salariaţi angajaţi în firma turistică se determină 
diferit, pentru personalul operativ şi pentru celelalte categorii de salariaţi (de 
exemplu, personal de conducere, administrativ-funcţionăresc etc.), datorită 
fluctuaţiei mai reduse pentru cea de a doua categorie. 
 Numărul mediu de personal operativ ( PO ) se calculează ca medie aritmetică 
a numărului personalului operativ aflat în evidenţa unităţii în fiecare zi a perioadei 
pentru care se face calculul, după relaţia: 

 
z

i

n
PO

PO ∑=           (1) 

unde: 
POi reprezintă numărul personalului operativ din ziua i (pentru zile libere şi 
sărbători se consideră numărul existent în ultima zi lucrătoare premergătoare); 
nz reprezintă numărul zilelor calendaristice ale perioadei. 
 Numărul mediu de personal operativ este un indicator care poate fi calculat 
şi la nivelul pensiunii turistice rurale, caracterizând existentul de forţă de muncă în 
unitatea turistică, într-o anumită perioadă de timp. Întrucât, de regulă, pensiunile 
turistice rurale sunt unităţi turistice de dimensiuni mici, numărul mediu al 
personalului de conducere, administrativ-funcţionăresc este mai puţin important, 
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această categorie de personal fiind în număr restrâns. De regulă, calculul numărului 
mediu de salariaţi se face pentru cel puţin o lună, iar pentru perioade mai mari se 
calculează ca medie a mediilor lunare. Astfel, numărul mediu al personalului 
operativ ocupat în activitatea turistică (respectiv angajat în pensiuni turistice 
rurale) se determină după relaţia: 
 

 
3

IIIIII
TRIM

POPOPOPO ++
=        (2) 

unde: 
IIIIII POPOPO ,,  reprezintă numărul mediu de personal operativ în luna I, a IIa şi a 

IIIa a trimestrului. 
 Pentru caracterizarea structurii forţei de muncă ocupate în turism este 
necesară gruparea personalului după diferite criterii, cum sunt: formele de turism 
(urban, rural, montan, de litoral etc.), categorii socio-profesionale, vârstă, sex, 
vechime în activitate, sezonalitate etc. Gruparea şi calculul mărimilor relative de 
structură sunt utile pentru determinarea corelaţiilor şi proporţiilor intra şi 
intercriteriale. 
 Analiza de structură a forţei de muncă se face pe baza determinării 
greutăţilor specifice a grupelor formate după diferite criterii în total ( T

xg ), după 
modelul general: 
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unde: 
n reprezintă numărul grupelor în care este împărţit volumul total al indicatorului; 

iT  reprezintă volumul indicatorului în grupa i; 

∑
=

n

i
iT

1

 reprezintă volumul total al indicatorului. 

 Pentru analiza corelaţiei dintre două sau mai multe criterii de grupare (de 
exemplu, analiza corelaţiei dintre repartiţia salariaţilor în funcţie de forma de 
proprietate a unităţilor de cazare turistică şi tipul unităţilor de cazare, analiza 
corelaţiei dintre repartiţia salariaţilor în funcţie de forma de proprietate, tipul şi 
respectiv categoria unităţilor de cazare, analiza corelaţiei dintre repartiţia 
salariaţilor pe sexe şi categorii socio-profesionale etc.) pot fi folosite metoda 
regresiei, metoda corelaţiei, metoda analizei varianţei (ANOVA) etc. 
 Dinamica forţei de muncă ocupate în activitatea turistică se obţine 
comparând nivelul indicatorilor care caracterizează forţa de muncă (numărul mediu 
de salariaţi, fondul de timp de muncă) din perioada curentă cu o perioadă 
anterioară, folosind indicii ( )0/1I  sau modificările absolute ( )0/1D . Dacă dinamica 
numărului de salariaţi din întreprinderea turistică se stabileşte la nivel de grupă, 
atunci se calculează ca indice individual, folosind relaţia: 
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unde: 
01

, ii TT  reprezintă numărul salariaţilor din grupa i în perioada 0 şi 1. 
 La nivel de agent economic, dinamica numărului de salariaţi se determină ca 
indice de grup, pe baza relaţiei: 
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unde: 
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0 , reprezintă numărul total al salariaţilor în perioadele 0 şi 1. 

 Modificarea absolută a numărului de salariaţi se calculează după relaţia: 
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 Corelarea analizei dinamicii forţei de muncă ocupate în unităţile turistice cu 
dinamica încasărilor sau desfacerilor din prestaţiile turistice presupune urmărirea 
raportului de mărime în care se află cei doi indici. Pentru a asigura o activitate 
turistică constant eficientă, întreprinderile trebuie să urmărească devansarea 
indicelui forţei de muncă de către indicele cifrei de afaceri, conform relaţiei: 
 TCa II 0/10/1 ≥           (7) 
 Măsura în care această corelaţie este respectată este dată de indicele 
dinamicii relative şi respectiv de economia sau risipa relativă de forţă de muncă. 
 Indicele dinamicii relative se calculează după relaţia: 
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şi se urmăreşte obţinerea unei valori subunitare. 
 Economia sau risipa relativă se calculează după relaţia: 
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 reprezintă numărul de salariaţi admisibil în condiţiile 

menţinerii productivităţii muncii din perioada de bază. Respectarea corelaţiei 
presupune realizarea unei valori negative, adică realizarea de economii la forţa de 
muncă prin creşterea productivităţii muncii. 
 Dacă în analiză se urmăreşte determinarea influenţei unei grupe de personal 
turistic (grupă de vârstă, grupă de vechime în activitate, nivel de calificare etc.) 
asupra dinamicii forţei de muncă totale, indicele grupei se exprimă ca un produs de 
doi indici care arată influenţa modificării structurii şi respectiv influenţa 
modificării volumului total. 
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 Caracterizarea mişcării forţei de muncă în pensiunile turistice presupune 
cunoaşterea următoarelor elemente: 
• personalul existent la începutul perioadei analizate; 
• intrările (angajările) de personal în cursul perioadei analizate; 
• ieşirile (plecările) de personal în cursul perioadei analizate, pe cauze: 

transfer, demisie, concedieri etc. 
• personalul existent la sfârşitul perioadei analizate. 

Pe baza acestor date se calculează indicatori specifici mişcării forţei de 
muncă şi anume: 
• coeficientul intrărilor, care se determină ca raport între numărul 

personalului intrat în cursul perioadei şi numărul mediu al personalului; 
• coeficientul ieşirilor, care se determină ca raport între numărul personalului 

ieşit, indiferent de cauză şi numărul mediu al personalului; 
• coeficientul fluctuaţiei, care se determină ca raport între numărul 

personalului plecat din proprie iniţiativă sau concediat şi numărul mediu al 
personalului; 

• coeficientul mişcării generale, care se determină ca raport între suma 
intrărilor şi ieşirilor şi numărul mediu al personalului. 

Determinarea indicatorilor mişcării forţei de muncă în dinamică, pe categorii 
socio-profesionale şi pe meserii, pe compartimente ale pensiunilor turistice şi 
activităţi permite identificarea locurilor de muncă, a profesiilor şi meseriilor cu 
grad mare de fluctuaţie, determinarea cauzelor acesteia şi fundamentarea măsurilor 
de reducere, stabilirea indicilor de sezonalitate a utilizării forţei de muncă în turism 
etc. 

Analiza forţei de muncă poate fi completată cu calculul şi analiza 
indicatorilor utilizării timpului de lucru, stabiliţi pe baza „Balanţei utilizării 
timpului de lucru”, ca şi cu analiza indicatorilor productivităţii muncii. 

Pentru caracterizarea ocupării forţei de muncă în turism se evaluează 
repartiţia locurilor de muncă în sectorul turistic pe tipuri de întreprinderi, evoluţia 
în timp a acesteia, se evaluează greutatea specifică a sectorului turistic în 
antrenarea de necesităţi de muncă în raport cu forţa de muncă activă sau angajată 
în cadrul economiei naţionale, evoluţia în timp a forţei de muncă pentru 
desprinderea caracterului sezonier al utilizării forţei de muncă sau în spaţiu (de la o 
zonă turistică la alta), evidenţiindu-se disparităţile în repartizarea geografică a 
locurilor de muncă. 

Pot fi calculaţi următorii indicatori ai ocupării forţei de muncă în turism [2, 
p. 45]: 
• indicatorii repartiţiei, evoluţiei şi dinamicii necesarului de forţă de muncă în 

turism, ca raport între numărul de locuri de muncă în hoteluri, restaurante sau în 
alte activităţi turistice şi numărul total de locuri de muncă/forţă de muncă 
activă/forţă de muncă angajată. În turismul rural, acest indicator se poate 
calcula ca raport între numărul de locuri de muncă în activitatea de cazare, 
respectiv de alimentaţie, de agrement etc. şi numărul total de locuri de muncă în 
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pensiunile turistice rurale. Pentru caracterizarea evoluţiei în timp se calculează 
indicele dinamicii necesarului de forţă de muncă în pensiunile turistice rurale în 
perioada 0-i. 

• indicatorul importanţei turismului ca furnizor de locuri de muncă, ce măsoară 
aportul turismului la ocuparea forţei de muncă. Indicatorul se calculează ca 
raport între personalul care lucrează în turism şi numărul de locuri de muncă 
totale/forţa de muncă activă/forţa de muncă angajată. În turismul rural, 
indicatorul poate fi calculat ca raport între personalul cuprins în această formă 
de turism şi numărul total de locuri de muncă din turism. Dinamica se exprimă 
prin raportul dintre forţa de muncă ce lucrează în turismul rural în perioada i, 
faţă de perioada 0. 

• indicatorul utilizării temporare a forţei de muncă în turism. Sezonalitatea 
cererii turistice determină şi caracterul sezonier al utilizării forţei de muncă. 
Nivelul şi dinamica acestui fenomen se caracterizează prin aprecierea gradului 
de sezonalitate a locurilor de muncă, calculat ca raport între numărul locurilor 
de muncă provizorii în turismul rural şi personalul care lucrează permanent în 
turismul rural. Evoluţia în timp se calculează prin indicatorul dinamicii 
numărului de locuri de muncă provizorii calculat pentru perioada 0-i. 

Pentru ca aceşti indicatori să fie construiţi corect este necesar să se elaboreze 
o metodologie unică şi riguroasă de identificare a activităţilor specifice turismului 
rural, având în vedere faptul că turismul, în general, este un sector cu activităţi 
eterogene, iar utilizarea unor bunuri şi servicii se face atât de către turişti, cât şi de 
către populaţia rezidentă. 
 Utilizarea eficientă a resurselor umane presupune elaborarea unor strategii 
de dezvoltare la nivel macroeconomic prin care să se planifice folosirea resurselor 
pentru activitatea turistică.  
 Planificarea resurselor umane în turism şi industria ospitalităţii la nivel 
macroeconomic, nivel care implică o comunitate, regiune sau un orizont 
transnaţional este un subiect destul de neglijat în literatura de specialitate. Cele mai 
multe cercetări în domeniul de referinţă se bazează pe analiza tendinţelor de 
evoluţie a angajării, a efectelor politicilor pe piaţa forţei de muncă, pe relaţiile care 
se stabilesc în industria ospitalităţii. 
 Planificarea resurselor de muncă turistice la nivel macroeconomic se 
confruntă cu numeroase dificultăţi. Domeniul este fragmentat şi multisectorial; 
există numeroase organizaţii, atât în sectorul privat şi cât şi în sectorul public, care 
sunt interesate în planificarea forţei de muncă în turism. Totodată, nu există o 
autoritate care să coordoneze planificarea în industria turistică, considerată a fi 
formată, în special din întreprinderi mici şi mijlocii, cu mai puţin de zece angajaţi. 
 În general, metodologia planificării forţei de muncă se bazează pe 
extrapolarea liniară a trendului. Unii analişti consideră că această metodologie este 
prea simplistă, pentru a asigura o informaţie suficient de corectă în luarea 
deciziilor. Se consideră că tehnica avansată, progresul economic, schimbările în 
societate determină schimbări neanticipate şi induc o prea mare incertitudine în 
folosirea unor prognoze liniare pentru planificarea forţei de muncă. 
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 Unii cercetători au identificat patru etape în metodologia de planificare a 
resurselor umane şi anume [1, p. 74]: evaluarea utilizării actuale a resurselor de 
muncă în turism şi identificarea oricăror probleme sau necesităţi; proiectarea 
necesarului de resurse umane viitoare prin estimarea numărului de personal cerut 
pe fiecare categorie de angajare şi determinarea calificării pentru fiecare categorie 
de locuri de muncă; evaluarea disponibilităţilor de resurse umane în viitor; 
formularea programelor de educaţie şi pregătire profesională pentru asigurarea 
resurselor umane calificate. 
 La ora actuală analiştii se concentrează pe identificarea efectelor planificării 
resurselor de muncă asupra pieţei forţei de muncă şi consideră că domeniile de 
analiză sunt: cererea şi oferta de forţă de muncă, structura angajării, nivelul de 
salarizare şi condiţiile de muncă, mobilitatea forţei de muncă, politicile de angajare 
şi instituţiile care le formulează şi le controlează, politicile de educaţie şi de 
pregătire profesională şi instituţiile care le formulează şi le controlează, 
oportunităţile de angajare ale populaţiei locale, recrutarea forţei de muncă şi 
oportunităţile de carieră. Aceste aspecte sunt acute şi în domeniul turismului, iar 
analiza lor poate fi particularizată pentru forţa de muncă în turismul rural, care deşi 
este un segment îngust al pieţei forţei de muncă, prin amploarea fenomenului în 
numeroase ţări, ridică probleme tot mai pertinente. 
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2.7. FORME ŞI MODALITĂŢI DE PETRECERE A TIMPULUI 
TURIŞTILOR  ÎN SPAŢIUL RURAL 

 
Valentin NIŢĂ 

Gina Ionela BUTNARU 
 
Timpul liber – concepte şi delimitări 
Timpul liber, cu importantul său rol de transformare a personalităţii umane 

(deci şi a  individului în calitatea sa de turist, cât şi a individului ca non-turist) 
devine tot mai mult o condiţie a evoluţiei lui în societate, de unde necesitatea 
creşterii acestuia. 

Personalităţi ale vremii au încercat definiţii ale  timpului liber. 
Astfel, Aristotel precizează că: „Timpul liber nu înseamnă sfârşitul timpului 

de muncă, ci dimpotrivă, timpul de muncă urmează timpului liber. Acesta trebuie 
consacrat artei, ştiinţei şi mai ales filosofiei” [81,4]. 

Tot Aristotel, a făcut un pas mai departe prin conturarea laturii calitative a 
modului de petrecere a timpului liber: „Capacitatea de a utiliza corect timpul liber 
este temeiul întregii vieţi omeneşti. Natura ne cere nu numai să muncim bine, ci şi 
să trândăvim la fel”[16,1]. 

Vederile lui Aristotel sunt opuse ideilor lui Sebastian de Grazzia, pentru 
care „Odihna şi timpul liber sunt două lumi separate” [17,1]. 

Desigur că, este alegerea noastră dacă suntem sau nu de acord cu aceste idei, 
însă un lucru este sigur în zilele noastre: „Oamenii îşi doresc un timp liber cât mai 
mare, pe care să îl poată petrece cât mai diversificat” [17,1]. 

Timpul liber nu trebuie să devină o cauză a eliminărilor activităţilor creative 
prin pasivitatea comunicaţiilor de masă, care transformă procesul activ al 
cunoaşterii într-un act de receptare pasivă, inoculând activităţii mentale stări de 
somnolenţă, în absenţa unui ideal al timpului liber. 

Practicarea turismului este strâns legată de timpul liber de care dispun 
persoanele. În această viziune turismul „se referă la orice activitate în afara 
timpului (productiv) de muncă, caracterizată printr-o deplasare şi un sejur în mediu 
diferit de cel cotidian pentru a utiliza în mod liber acest timp”- definiţie dată de 
Institutul de Cercetări sociologice din Leuven Belgia. Nu în toate cazurile şi nu 
întregul timp este folosit întotdeauna pentru activităţi asimilate turismului în 
general şi agroturismului în special. Se impun unele delimitări. 

Având în vedere toate aceste componente, timpul liber poate fi definit în 
următoarea manieră:” timpul liber cuprinde ansamblul activităţilor asupra cărora 
un individ sau un grup decid în mod liber, fie pentru odihnă, destindere sau 
dezvoltare proprie, fie pentru dezvoltarea sa fizică şi intelectuală, şi/sau eventual 
pentru participarea activă la viaţa socială dacă activităţile sale profesionale, 
familiale sau sociale îi permit acest lucru” [2,27]. 
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Timp liber disponibil 
 
 

Timp de muncă       Timp liber  
                (în sens larg) 
 
 
 
                                  Timp liber propriu-zis                      Timp liber restricţionat 

 (pentru necesităţi de bază:  
 somn, hrană, activităţi casnice etc.) 

 
 
 
 
 
   Odihnă                                Destindere                  Dezvoltare 
divertisment 
 
 
 
                                             Recreere 
 
 
 
       În aer liber       Altfel decât în aer liber 
Figura 1. Timpul liber şi structura lui [27,2] 

 
Recreerea se referă la ansamblul comportamentelor presupuse voluntare, 

orientate spre satisfacerea necesităţilor proprii de destindere. Dacă prin turism se 
obţin satisfacţiile solicitate de dorinţa de recreere, nu întotdeauna recreerea 
înseamnă şi turism. De fapt dorinţa de destindere (care înglobează şi recreerea), 
poate fi satisfăcută şi altfel decât prin activităţi specifice turismului: sport, repaus, 
citit, urmărirea programelor TV, a spectacolelor, etc.  Unele din acestea se 
desfăşoară în cadrul propriei reşedinţe, altele în afara ei. La acestea din urmă se 
referă recreerea. Deosebirile faţă de turism constau în deplasările la distanţe mici, 
sejururile mult mai scurte, obiectivele mult mai limitate. În unele situaţii este greu 
de delimitat graniţa între aceste criterii pentru a clarifica care activităţi sunt şi care 
nu turistice, şi care dintre acestea fac parte din categoria timpului liber. 

 
Turism – vacanţe - timp liber 
Faţă de aceste consideraţii am putea defini turismul ca un „ fenomen extra 

regional legat de timpul liber, care implică deplasarea şi sejurul în alte locuri, 
fără distincţii de distanţă sau durată” [3,32]. 

Chiar dacă unii specialişti stabilesc unele limite (minim 24 de ore şi cel mult 
4 luni ), este destul de dificil uneori de a argumenta că sejururi mai scurte sau mai 
lungi nu fac parte din turism. 
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Timpul liber şi implicit turismul sunt strâns legate de vacanţe. Acestea        
„caracterizează suspendarea, pentru o durată mai lungă sau mai puţin lungă, a 
ocupaţiilor zilnice” – Dictionnaire International Touristique.  Şi în acest caz va 
trebui făcută distincţie între vacanţele proprii activităţilor turistice şi vacanţe 
generate de anumite întreruperi legale ale timpului de muncă. 

Biroul Central Statistic al Ţărilor de Jos defineşte vacanţele ca fiind „ o 
perioadă de cinci zile sau mai mult, petrecută în afara domiciliului şi în altă parte 
decât în familie, la rude, sau  cunoştiinţe, comportând minim 4 nopţi consecutive şi 
având ca scop obiective recreative” [3,33]. Această variantă are insuficienţele ei 
dar este practic acceptată în Comunitatea Economică Europeană. 

În zilele noastre, timpul liber devine din ce în ce mai mult o problemă pentru 
turişti, deoarece aceştia doresc să îl utilizeze cât mai mult pentru dezvoltarea fizică, 
psihică, morală, culturală, şi în acest sens dimensiunea lui depinde într-o mare 
măsură de dimensiunea timpului de muncă, de cerinţele societăţii şi de bugetul de 
venituri alocate desfăşurării unor activităţi destinate destinderii şi recreerii. 
Destinderea se referă la satisfacerea necesităţilor de odihnă şi de eliberare a 
oboselii nervoase şi fizice care rezultă din condiţii de muncă şi viaţă. 

 
Timpul liber în spaţiul rural 
Timpul liber poate fi petrecut în spaţii diferite atât urbane cât şi rurale. 
În legătură cu cea de a doua latură, modul de petrecere a timpului liber în 

spaţii şi zone agroturistice, trebuie să genereze activităţi instructive precum: 
mulsul vacii, cositul pajiştii, păscutul oii, închegatul brânzei, semănatul câmpului; 
activităţi plăcute, cum ar fi: şezătorile; şi activităţi formative şi pasionante: vizite la 
muzee, spectacole, care contribuie la lărgirea ariei de cunoaştere umană. 

Ritmul rapid în care au loc schimbările de natură socială, economică, tehnică 
şi culturală, necesită adaptări pe măsură ale omului, iar analiza modalităţilor de 
folosire a timpului liber în spaţiul rural, trebuie făcută în mai multe ipostaze şi 
anume: 
• Timp liber pentru satisfacerea nevoilor fiziologice: servirea mesei, somn, 

îngrijire personală; 
• Timp liber pentru activităţi de genul „ îngrijirea copiilor sau a animalelor de 

companie”; 
• Timp liber pentru activităţi recreative: practicarea sporturilor, vizionarea unor 

emisiuni transmise la televizor, cititul unor cărţi sau reviste, plimbări în aer 
liber, precum şi alte activităţi de genul celor culturale: vizită la muzee, case 
memoriale, spectacole în case de cultură sau în teatre de vară. 

Timpul liber al turiştilor în spaţii agroturistice, are rolul de a transforma 
personalitatea celor care provin din spaţii urbane, şi devine tot mai mult o 
necesitate şi o condiţie pentru satisfacerea nevoii de cunoaştere a tradiţiilor şi 
obiceiurilor acestor locuri.  

În funcţie de aceste ipostaze, trebuie avute în vedere deschiderea unor 
perspective de organizare a vieţii în zone rurale, a împrejurimilor acestora, a altor 
zone de agrement, inclusiv rezolvarea unor aspecte legate de transport, 
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aprovizionare, amenajare ( de cele mai multe ori, turistul cazat în locuinţele 
oamenilor din aceste zone, este pus în situaţia de a folosi bucătăria şi baia la comun 
cu proprietarul ). Considerăm că în aceste situaţii ar trebui luate măsuri, în sensul 
construirii unor vile agroturistice, care să fie folosite numai de către turişti. 

De asemenea, modalităţile de petrecere a timpului turiştilor în spaţii 
agroturistice, pot fi active sau pasive, dependente de felul muncii prestate de 
individul care practică această formă de turism, de nivelul de instruire, de tipul de 
locuinţă ( la bloc sau într-o casă individuală ), deţinerea unui autoturism, stare 
civilă, numărul şi vârsta copiilor, disponibilul bănesc, starea sănătăţii. 

Practicarea turismului în general şi a agroturismului în special, poate fi 
considerată ca fiind o formă superioară de organizare a timpului liber. 

În elaborarea prognozelor agroturistice, în construirea sau crearea produselor 
agroturistice, touroperatorul, va trebui să aibă în vedere în primul rând pe cei 
pentru care pregăteşte aceste pachete de servicii, motivaţia acestora, opiniile 
actuale ale consumatorilor de turism rural, înainte de cumpărare dar şi post 
consum, precum şi relaţia timp liber – distanţă şi timp liber – venituri alocate 
petrecerii timpului liber. 

Datorită marii varietăţi de situaţii întâlnite, comportamentul persoanei turist 
suportă un proces de diferenţiere în funcţie de spaţiu şi de timp, de vârstă şi sex, de 
mediu şi cultură, de profesie şi ocupaţie, de grupul şi categoria socială căreia îi 
aparţine. 

Activităţile specifice turismului rural, mişcarea fizică, curiozitatea şi nevoia 
comună de cunoaştere, călătoriile, ieşirea din cotidian, adaptarea la mediul imediat, 
şi multe altele, reprezintă tot atâtea solicitări şi bucurii, eforturi şi clipe de relaxare 
ale turistului timpurilor noastre. 
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2.8. SPECIFICITATEA TURISMULUI RURAL DUPĂ FORMELE DE 
RELIEF ÎN CARE SE PRACTICĂ 

 
 Ion TALABĂ 

 
Introducere 
La nivelul  conştiinţei publice cât şi în unele materiale şi surse bibliografice 

se încearcă a se creiona ideea după care turismul rural s-ar practica cu succes şi ar 
fi specific doar în zonele montane. Aceste aprecieri se bazează în principal pe de o 
parte pe calitatea factorilor naturali de atracţie turistică din arealul montan, iar pe 
de altă parte a ideilor mai mult sau mai puţin preconcepute ale oamenilor care ard 
de dorinţa de a urca tot mai sus, la altitudini cât mai înalte şi de a trăi măcar în 
vacanţă într-un altfel de  peisaj, altul decât cel în care îşi au reşedinţa. 

Este adevărat şi faptul că muntele în general a reprezentat pentru locuitorii 
din zona de deal şi de câmpie, o oarecare magie şi un refugiu pentru  securitatea lor 
fizică, cu adânci rădăcini în istorie. 

Dorinţa omului de a zbura, de a urca tot mai mult în altitudine  îl stăpâneşte  
încă din copilărie şi este firească. De aceea, atunci când avem în faţă un deal, un 
pisc, o stâncă, un munte, apare şi dorinţa de a urca acele înălţimi şi de a vedea ce se 
află de cealălaltă parte a lor, deci dincolo de universul vizualităţii sale. Această 
frământare a omului este naturală pentru  simplu motiv că tot ce este cunoscut se 
află sub un oarecare control, iar ce nu se cunoaşte poate prezenta locuri de unde 
pot proveni anumite  riscuri. 

Dar indiferent care ar fi motivele favorabile pe care le-ar prezenta muntele, 
totuşi este mult forţată nota şi realitatea faptică atunci când  i se atribuie doar 
acestui spaţiu calitatea de a dispune de condiţii favorabile dezvoltării turismului 
rural, inclusiv sub forma sa de agroturism. 

 
Puncte de vedere  pro şi contra  
În prezent atât lumea ştiinţifică cât şi cea practică compusă din mii de 

întreprinzători particulari este împărţită în două şi anume una care acceptă că 
muntele în general este spaţiul în care turismul rural prin exigenţele pe care acesta 
le impune  şi prin cerinţele pe care le are,  reprezintă locul ideal de manifestare, iar 
alţii care vin  şi cu argumente convingătoare prin care şi zona de deal şi de câmpie 
oferă astfel de condiţii. 

Desigur, că nu putem nici generaliza şi nici accepta  în totalitate punctele de 
vedere prin care: 

a) zonele montane, oricâte calităţi ar avea, nu pot fi singurele posesoare şi 
păstrătoare al unor tezaure naturale de  o nobleţe şi o frumuseţe aparte. Nici chiar 
dacă am avea în  vedere calitatea   factorilor ecologici nu putem să supralicităm 
calitatea zonelor montane; 

b) zonele de deal şi de câmpie în anumite puncte şi în spaţiul aferent unor 
localităţi, prezintă unele obiective de mare interes turistic care reţin atenţia multor 
oameni, asupra cărora exercită o puternică forţă de atracţie cum ar fi monumente 
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istorice şi de  arhitectură( castre, cetăţi, castele, conace, biserici, case etc.), 
interesante   locuri cu rol de agrement (râuri, lunci, iazuri, păduri, livezi şi vii, 
arbori seculari, rezervaţii floristice şi faunistice etc.); 

c) comunităţile locale aferente cătunelor, satelor şi comunelor din zonele de 
deal şi de câmpie sunt păstrătoare şi purtătoare a unor interesante tezaure 
folclorice, tradiţii şi obiceiuri vechi, puncte muzeistice, ca şi a unei ospitalităţi 
native, dublate de o nevoie acută de venituri, care obligă la atitudini binevoitoare 
faţă de turişti; 

d) motivaţiile care  îi determină pe turiştii potenţiali să participe la călătorii 
sunt dintre cele mai diverse. Astfel sunt unii oameni de ştiinţă care  pe bună 
dreptate afirmă că „sunt tot atâtea motivaţii, care îi determină pe oameni să 
călătorească câţi turişti sunt”. 

Dacă acceptăm acest punct de vedere şi nu vedem de ce nu – atunci ne dăm 
seama că sunt unii turişti care doresc muntele deoarece prin formele denivelate de 
relief, aerul mai răcoros şi mai purificat, verdele mai intens al peisajului, calităţi 
care le produc anumite satisfacţii, există însă şi o altă categorie care doresc liniştea 
pădurilor, a lacurilor a  siturilor istorice, a celor culturale etc., care sunt cu o 
prezenţă mai vie în zona de deal şi de câmpie. În  plus sunt destui turişti care fie 
datorită sănătăţii, vârstei, veniturilor etc. preferă distanţele mici în defavoarea celor 
mari ale deplasărilor, impuse de realizarea actelor turistice. 

Uneori starea de sănătate a unor turişti îi determină pe  aceştia  să efectueze   
cure de struguri, cireşe, prune, produse care cu predilecţie se găsesc  în zona de 
deal şi câmpie. În plus în a doua parte a lunii  martie şi luna aprilie un farmec 
aparte îl prezintă pomii înfloriţi din curţile sătenilor sau din livezi, care prin colorit, 
parfumul pe care-l degajă  şi prin zumzetul albinelor, creează acea forţă de atracţie 
ce nu poate fi ostoită decât prin turism. 

De aceea, trebuie să acceptăm realitatea faptică prin care turismul rural se 
poate dezvolta şi practica cu bune rezultate în toate cele trei forme de relief reţinute 
şi anume: munte, deal şi câmpie  cu  nuanţele şi cu notele lor specifice. 

 
Elemente de specificitate ce pot imprima anumite nuanţări formelor de 
turism rural ce se practică în cele trei forme de relief 
O analiză a tuturor elementelor pe care fiecare din  aceste forme de relief – 

munte, deal şi câmpie – le prezintă turiştilor pentru ai incita la călătorie,  ne scoate 
în evidenţă anumite specificităţi ce îşi pun pecetea pe formele de turism  ce pot fi 
practicate. 

Astfel, în turismul rural  montan, formele principale de practicare sunt: 
drumeţiile, odihna, cura balneară (în localităţi cu factori specifici), turismul de 
vânătoare şi pescuit, turismul pastoral (adresat prin excelenţă  turiştilor români        
şi celor din ţările din estul Europei), turismul speologic, alpinismul, turismul etno-
folcloric etc. 

Aceste forme de turism au condiţii dintre cele mai bune   de realizare în 
arealul montan. 
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Astfel, drumeţiile se practică de regulă pe cele  mai frumoase trasee,  în 
cuprinsul cărora sunt interesante obiective de atracţie turistică. Efectele benefice 
ale drumeţiei asupra stării de sănătate a turiştilor sunt fapte demonstrate şi  
cunoscute, motiv pentru care această formă de turism se bucură de o largă 
apreciere. În plus drumeţiile reprezintă la ora actuală cea mai ieftină formă de 
practicare a turismului.  

Turismul de odihnă are în zona montană cele mai favorabile condiţii de 
practicare. 

Astfel, odihna sub multiplele sale aspecte are efecte deosebite asupra stării 
de sănătate a oamenilor, lucruri demonstrate şi mult apreciate. 

În comparaţie cu turismul de odihnă, cel balnear poate fi practicat numai în 
acele localităţi în care există factori naturali de cură (ape minerale şi termale, 
nămoluri, mofete de bioxid de carbon şi de sulf etc) şi unde există atât tradiţii cât şi 
unele amenajări specifice. Această formă de turism în arealul montan poate fi 
practicată cu succes. 

Turismul de vânătoare şi pescuit are o veche tradiţie în zona montană 
deoarece aici atât din punct de vedere al numărului cât şi al structurii efectivelor de 
animale şi speciile de peşte sunt reprezentative. Specificul acestor forme de turism, 
care prin agrementul şi bucuriile pe care le produc participanţilor – fac ca numărul 
turiştilor să crească continuu, iar veniturile rezultate din urma acestora să fie 
substanţiale. 

Zonelor de deal le sunt specifice în special: turismul de odihnă, cultural-
istoric, vânătoare şi pescuit, viticol, pomicol, apicol, agrement în păduri etc. Toate 
aceste forme pot fi practicate în zona de deal, deoarece în acest areal, turiştii găsesc 
elemente optime de specificitate ce le susţin. 

Pentru zonele de câmpie, specifice sunt formele de turism de odihnă, 
cultural-istoric, viti-pomicol, pescuit, forestier, de cură helio marină pentru acele 
localităţi rurale aşezate pe malul mării etc. 

Atracţia şi distribuţia spaţială a turiştilor pe cele trei forme  de relief se face 
în funcţie de specificitatea şi originalitatea elementelor pe care le posedă, ca şi de 
preferinţele şi exigenţele turiştilor. Aceasta cu atât mai mult cu cât în turism se 
operează numai cu elemente de mare originalitate şi valoare. Numai ce este 
original şi valoros, devine atractiv pentru turişti, lucrurile comune şi lipsite de 
valoare nu stârnesc interesul nimănui, cu atât mai puţin în turism care se practică 
pe bani şi pe timp consumat. 

 
 Elemente ce ar putea fi luate în calcul în decizia de a prefera o formă 
sau alta de turism rural structural montan, de deal sau de câmpie. 
Ca şi în alte domenii de activitate, şi în turism problema avantajelor 

comparative este metoda cea mai simplă ce stă la îndemâna oricărui turist. 
Utilizând cu decenţă informaţiile primite prin surse bibliografice şi materiale 

publicitare, prin mijloace mass-media sau din comunicare directă cu practicanţi ai 
acestor forme de turism, potenţialii turişti acumulează destule date care să le 
permită a le corobora cu propriile lor motivaţii. 
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Această analiză poate fi complexă în măsura în care se are în vedere un 
sistem adecvat de indicatori statistici cum ar fi de pildă: indicatori fizici, adică ai 
resurselor turistice, indicatori ai infrastructurii generale şi specifice, indicatori 
legaţi de resursele de muncă, indicatori ecologici, de mediu, indicatorii calităţii 
serviciilor. 

De pildă, indicatorii resurselor turistice, care sunt indicatori fizici ne pot 
oferi informaţii asupra elementelor de ordin natural şi antropic ce favorizează 
dezvoltarea turismului în anumite zone rurale cum ar fi monumentele naturii, 
numărul muzeelor, pârtii de schi, poteci turistice marcate, favorabile practicării 
drumeţiilor etc. 

Indicatorii infrastructurii generale şi a celei specifice au o importanţă 
deosebită în alegerea destinaţiei turistice. 

Aşa cum se cunoaşte, teoria celor "3A" are o deosebită importanţă în turism. 
Aceasta arată că pentru a se putea dezvolta – deci practica turismul – într-un 
anumit punct sau zonă, trebuiesc îndeplinite trei condiţii şi anume: de atracţie, 
accesibilitate şi amenajare. În acest cadru elementele de infrastructură joacă un rol 
important atât în condiţiile oferite pentru facilitarea accesibilităţii în zonă cât şi în 
amenajarea turistică şi în agrementarea actului turistic. 

Problema infrastructurii poate fi însă privită şi în contextul celei agreate de 
Uniunea Europeană care o împarte în 11 categorii principale, cu peste 100 de 
subclase cum ar fi: transport, comunicaţii, furnizori de energie, aprovizionare cu 
apă, mediu, sănătate, dotări urbane şi rurale speciale, dotări pentru sport şi turism, 
dotări sociale, dotări culturale, mediul natural. 

Referitor la indicatorii de mediu şi de ecologie, aici intră în calcul cei legaţi 
de calitatea aerului, apei şi a solului, cei aferenţi  calităţii alimentelor utilizate în 
hrana turiştilor etc. 

Indicatorii resurselor umane în special cei legaţi de calitatea elementului 
uman atras în activitate, au o importanţă deosebită. De regulă, aceştia sunt 
influenţati de o serie de restricţii cum ar fi: caracterul sezonier al activităţii, nivelul 
cel mai scăzut al salariilor comparativ cu celelalte domenii de activitate, barajul 
lingvistic impus de cunoaşterea unor limbi străine, nivelul mai redus al 
productivităţii muncii etc. Atunci când vorbim despre personalul uman atras în 
activitate, avem în vedere nu numai pe cei care deservesc bazele de cazare, 
alimentaţie publică şi transport ci şi pe cel din zona agrementului respectiv: 
monitorii de schi, salvamontişti, ghizi, instructori sportivi şi culturali, cei de la 
pârtiile de schi şi de la mijlocele de transport pe cablu etc. 

Putem aprecia că elementul hotărâtor în calitatea serviciilor turistice din 
rural este oferit de personalul antrenat în activitate. 

Sigur că indicatorii calităţii exprimă mult mai multe elemente cum ar fi: 
densitatea şi originalitatea obiectivelor de atracţie turistică, numărul şi structura 
bazelor materiale de cazare, masă şi agrement, calitatea amfitrionilor etc. Toate 
aceste elemente se regăsesc în satisfacţiile exprimate de turişti după un sejur sau un 
week-end petrecut în ruralul montan de deal sau de câmpie. 
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Sistemul de indicatori utilizat exprimă de fapt oferta turistică din rural, care 
în final se regăseşte în structura: resurselor atrase, deci a elementelor componente 
ale produsului turistic care include inclusiv calitatea elementelor de agrementare a 
timpului turiştilor precum şi în cea a satisfacţiilor oferite. 

Această structurare a ofertei turistice din ruralul montan de deal sau de 
câmpie ne ajută în final la ierarhizarea factorilor de atracţie. 

Astfel, factorii naturali cu efecte asupra declanşării actelor turistice în rural 
pot fi reprezentaţi de existenţa unor peisaje deosebite, a unor stânci, chei, peşteri, 
lacuri naturale etc. 

Factorii de ordin antropic – deci apăruţi ca urmare a intervenţiei omului, pot 
fi constituiţi din 

a) Construcţii cu caracter cultural-istoric: castele, palate, conace boiereşti, 
muzee, case memoriale, colecţii, etc. 

b) Construcţii cu caracter economic şi social: baraje ale lacurilor de 
acumulare, viaducte, poduri deosebite (exemplu cel a lui Anghel Saligny de peste 
Dunăre), unităţi economice cu caracter de unicat cum ar fi fabrici pentru produse 
ecologice din lapte, de pâine, padocuri pentru cai – la herghelii, construcţii pentru 
vânat şi vânătoare etc. 

c) Construcţii cu caracter turistic: baze de cazare, gastronomie, agrement, 
transport pe cablu etc. 

d) Construcţii sau obiective cu caracter artistic de mare originalitate  cum ar 
fi porţile de lemn din Maramureş şi Bucovina, Cimitirul Vesel din Săpânţa etc. 

Pentru condiţiile actuale dar mai cu seamă pentru cele de perspectivă, o 
importanţă deosebită o ocupă factorii ecologici şi de mediu ce ţin în principal de 
calitatea mediului ambiant, de calitatea produselor utilizate în construcţiile cu 
funcţionalitate turistică, în cea a produselor alimentare încorporate în hrana 
turiştilor, a modului cum acestea sunt preparate, a igienei ambientale în general, 
inclusiv a ustensilelor pentru preparatul şi servitul mesei cât şi a igienei 
personalului antrenat în activitate. 
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2.9. VALOFICAREA SUPEROARĂ A VINURILOR ROMÂNEŞTI 
PRIN INTERMEDIUL  TURISMULUI RURAL  

 
Corneliu Emil MUSTEAŢĂ 

 
Introducere 
Dacă e să fie un început, o să-l citez pe Alexandru cel Mare care a afirmat:  
,,Când sorbiţi din cupe vinul, amintiţi-vă că beţi din sângele viţei de vie, 

puterea pământului şi eternitatea soarelui”. Bătrânul B.P.Haşdeu la rândul său 
afirma:,,Românii au fost pururea, fără nici o întrerupere, o naţiune eminamente 
vitivinicolă. Legiunile lui Traian n-au introdus pentru prima oară cultura viţei de 
vie la noi, ci au găsit-o încetăţenită cu mult mai dinainte şi peste tot la poalele 
Carpaţilor noştrii”. 

După o legendă rusă, nu mărul a fost interzis în Rai, ci un butuc de viţă de 
vie. 

La traci divinitatea care patrona cultul vieţii de vie şi al vinului a fost 
Sabazios, care a fost adoptat ulterior de greci şi i-au schimbat numele în Dionisos, 
zeu adoptat şi la Roma în mod oficial  în anul 496 î.e.n.( anul 285 al Romei). Zeul 
a fost numit apoi Bacchus, iar cultul său îl înlocuia pe al vechiul Liber Pater, zeul 
viţei şi al vinului la vechii latini. Marele Herodot elogia vinul astfel: ,,Vinul este 
cel mai frumos dar pe care natura l-a dat omenirii ca băutură divină”. Şi alţi antici 
celebri s-au alăturat în elogii aduse vinului. Euripide menţiona: ,,Pâinea şi vinul 
sunt cele mai preţioase produse pentru omenire”.Aristofan afirma : ,,Zeii au fost 
buni cu noi, tocmai prin acest dar rar-vinul”, iar Cato cel Bătrân sublinia şi el: 
,,Soarele e vinul şi calitatea lui”. Homer la răndul său scria: ,,Vinul e o licoare 
nobilă”, Petroniu la fel:,,Vinul este viaţă ! Ehei, aşadar , vinul trăieşte mai mult ca 
păcătosul de om”. Platon scria :Vinul este leacul bătrâneţii”.  

 
Tradiţii şi actualitate în cultura viţei de vie 
România se poate lăuda cu 37 de podgorii, 172 centre viticole şi un număr 

mare de plaiuri viticole. Toate aceste unităţi naturale se grupează în 8 mari regiuni 
viticole, la definirea cărora sunt luate în considerare criterii ecologo-geografice, în 
strânsă colaborare cu aspecte tradiţionale legate de provinciile istorice ale ţării 
noastre. 
1. Podgoriile şi centrele viticole din regiunea podişului Transilvaniei (Târnave, 

Alba-Iulia, Aiud, Sebeş-Apold, Lechinţa, Centrul viticol Dej); 
2. Podgoriile şi centrele viticole din regiunea dealurilor Crişanei şi Maramureşului  

(Miniş, Diosig, Valea lui Mihai , Silvaniei, Centrul viticol Halmeu, Centru 
viticol Seini); 

3. Podgoriile din regiunea dealurilor Moldovei (Cotnari, Podgoria Iaşi, Huşi, 
Colinele Tutovei, Dealurile Bujorului, Nicoreşti, Iveşti, Covurlui, Zeletin, 
Panciu, Centrul viticol Răcăciuni, Odobeşti, Coteşti); 
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4. Podgoriile şi centrele viticole din regiunea dealurilor Munteniei şi Olteniei 
(Dealurilor Buzăului, Dealul Mare, Ştefăneşti-Argeş, Drăgăşani, Sâmbureşti, 
Craiovei, Severinului, Centrul viticol Târgu-Jiu); 

5. Podgoriile şi centrele viticole din Banat (Centrul viticol Teremia, Centrul 
viticol Recaş şi Tirol, Centrul viticol Silagiu, Centrul viticol Moldova Nouă); 

6. Podgoriile şi centrele viticole din Dobrogea (Murfatlar, Sarica-Niculiţel, Istrian 
–Babadag, Ostrov, Centrele viticole Mangalia, Chirnogeni şi Hârşova); 

7. Podgoriile şi centrele viticole situate pe terasele Dunării (Greaca, Centrul 
viticol Giurgiu, Centrul viticol Zimnicea, Centrul viticol  Feteşti ); 

8. Podgoriile şi centrele viticole situate pe nisipuri şi alte regiuni favorabile din 
sudul ţării (Dacilor, Calafat, Sadova-Corabia, Centrul viticol Drăgăneşti-Olt, 
Centrele viticole Furculeşti şi Mavrodin.). 
Vinul este o băutură obţinută exclusiv prin fermentare alcoolică, completă sau 

parţială a strugurilor proaspeţi, zdrobiţi sau nezdrobiţi, sau a mustului de struguri. 
Existenţa unei game sortimentale foarte variate de vinuri determină o clasificare a 
lor în funcţie de unele caracteristici : 

a) după natura plantei din care provin avem vinuri obţinute din viţă nobilă, 
vinuri obţinute din hibrizi direct producători; 

b) după culoare avem vinuri albe,vinuri roze şi vinuri roşii ; 
c) după aromă avem vinuri aromate şi nearomate ; 
d) după gradul de dulceaţă avem vinuri seci, demiseci,demidulce şi dulce ; 
e) după tăria alcoolică avem vinuri slabe şi vinuri tari ; 
f) după modul de comportare la consum avem vinuri liniştite şi vinuri care 

degajă bule de CO2 ; 
g) după aspect avem vinuri limpezi şi vinuri turlburi ; 
h) după categoria de calitate avem vin de consum curent (vin de masă, vin de 

masă superior), vin de calitate superioară, vin de calitate superioară cu 
denumire de origine (vin cu denumire de origine controlată (DOC), vin cu 
denumire de origine controlată şi cu trepte de calitate (DOOC), etc. 
Producţia mondială de vin este de circa 350 milioane de hl, unde Romînia 

ocupa un loc 8 atît ca suprafaţă viticolă cât şi ca producţie de vin.Spania este pe 
primul loc la suprafaţa viticolă iar la producţia de vin pe primul loc este Italia 
urmată foarte aproape de Franţa. Cu un consum pe cap de locuitor de peste 50 de 
litri sunt ţări ca Franţa,Portugalia, Itala, Argentina, Spania. România este în 
categoria ţărilor cu un consum mediu pe cap de locuitor anual între 3o-39,9 litri 
împreună cu Ungaria şi Austria. La export ţara noastră ocupa destul de recent locul 
10-11 pe plan mondial,sau 10% din producţia de vin.  

Despre calitatea vinurilor  româneşti şi felul cum au fost ele memorate de 
papilele gustative ale lui Pop Simion cităm: ,, Rieslingul îţi dă un uşor gust de fir 
de iarbă tânăr şi strivit între dinţi, Feteasca Albă- unul de pământ reavăn, 
Cabernetul- un abia perceptibil gust de lapte, Grasa aduce a nucă, Feteasca Neagră 
a mură, e un exerciţiu de preţiozitate şi rafinament, Pinot Noir, ale cărui licori 
redau fructul şi aştern catifele te însoţesc cu parfum de fină scriitură, intimă şi 
suavă, ca o femeie în penumbră şi în rochie de velur, cu decolteu pronunţat, 
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Merlotul este uşor, agreabil, băubil şi suportă mese cât de abundente, Cabernetul 
Sauvignon este port-drapelul vinurilor româneşti, robust şi suplu. Este chiar 
civilizaţia vinului’’. Păstorel Teodoreanu elogia astfel virtuţile şi calităţile vinului 
românesc: ,,Aşa cum mirosul petrolului circulă toată Valea Prahovei, buchetul 
Cotnarilor înmiresmează toată Moldova”şi în continuare afirma ,,Şi se potrivea 
vinul cel roş acestei gustoase mâncări moldoveneşti cu sărutarea cea dintâi pe gura 
miresei”. Marele poet Ovidiu, pe cînd era exilat pe meleagurile noastre afirma: 
,,vinurile din părţile acestea şi femeile noastre cu trup de viespe, gură de miere şi 
iubire de arşiţă au îmblânzit până şi popoarele năvălitoare care s-au aciuat pe aici”.  
 

Turismul rural şi vinul 
Pentru promovarea turismului în general, şi în particular a turismului rural, 

este mai mult decât recomandabil de a se servi la mese turiştilor, alături de 
produsele culinare şi un vin corespunzător acestora. Constantin Florea în al său ,, 
Îndrumar pentru unităţile de alimentaţie publică” prezentă o clasificare a soiurilor 
pure de vinuri româneşti împreună cu o listă de meniuri lângă care sunt  
recomandate şi tipul de vin ce se poate asorta respectivelor preparate culinare, pe 
tipuri de grupuri de turişti, pe ţara de provienenţă, pe anotimpuri, la dejun şi la 
cină, mese festive etc. Aceste recomandări pot fi extrapolate la nivelul fiecărei 
regiuni a ţării care practică turismul rural şi se poate adapta funcţie de vinurile 
produse în podgoriile din zonă. 

Recomandăm ca vinul să fie inclus în planul meniu, şi să se servească un 
pahar din partea casei. La fiecare pensiune turistică să existe un mic stoc de vinuri 
de calitate şi de şampanie  sau vin spumant pentru servirea eventualilor clienţi. La 
dejun sau la cină, unde se servesc preparate grătar, este chiar recomandabil un vin 
bun însoţit cu o apă minerală adecvată şpriţului la o temperatură corespunzătoare. 
Pentru vacanţele de iarnă este chiar bine venit servirea clienţilor cu vin fiert sau cu 
o ţuică fiartă după ce se întorc înfriguraţi de la sky sau de la săniuş. În general, la 
pensiunile turistice, cu mici excepţii, se mai practică cazare cu sau fără masă şi cu 
vinul clientului. Mai trebuie schimbată în mentalitatea acestor posesori de pensiuni 
agroturistice pentru a înţelege că nu toţi clienţii sunt adepţii produselor lactate, 
însoţite de nelipsita mămăliguţă. În scopul dezvoltării turismului rural şi nu numai,  
Ministerul Turismului a iniţiat şi a promovat o serie de  produse turistice tip 
,,drumul vinului „ pe intinerarii tematic stabilite în zone viticole renumite pentru 
produsele vitivinicole, cu degustări de vin vechi  şi mese adecvate acestui scop în 
crame de renume. Au început şi organizarea diferitelor festivaluri ale vinului în 
diferite zone ale ţării, unde se promovează diferite sortimente de vinuri româneşti 
şi nu numai. Între aceste pensiuni agroturistice, dacă este să luăm ca model 
celebrul Hanu-Ancuţei, totuşi, fără să exagerăm perspectivele, se va iniţia o 
concurenţă pentru atragerea şi menţinerea clientelei turistice şi vor trebui să se 
adapteze din mers. Se vor informa din timp şi se vor aproviziona cu unele 
sortimente de vin pentru ca sezonul turistic să nu-i găsească nepregătiţi. Mai multe 
probleme vor fi cu cerinţele privind integrarea în Uniunea Europeană când nu vor 
putea fi comercializate decât anumite sortimente de vin, îmbuteliate cu dop de 
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plută, de o anumită calitate, ceea ce va defavoriza clar mulţi producători viticoli 
autohtoni care nu-şi vor mai putea desface vinurile vrac către pensiuni şi centre de 
vânzare.  
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2.10. CONDIŢII IGIENICO-SANITARE ÎN CADRUL UNITĂŢILOR 
AGROTURISTICE ŞI ROLUL LOR  ÎN PROTECŢIA TURIŞTILOR 

 
Gina Ionela BUTNARU  

 
Igiena în unităţile agroturistice 
Respectarea normelor igienico-sanitare constituie un element de bază în 

asigurarea unui înalt nivel de servire, în special în agroturism. Pentru desfăşurarea 
procesului de producţie şi servire în condiţii igienico-sanitare, unităţile 
agroturistice sunt prevăzute cu spaţii de producţie, desfacere, depozitare şi anexe. 

Fluxul tehnologic trebuie astfel organizat încât vesela întrebuinţată să nu fie 
preluată (debarasată) prin ghişeul de distribuire a preparatelor către salonul de 
servire. Vesela pentru servire şi vesela de bucătărie trebuie spălate separat, în spaţii 
unde nu se execută operaţii de preparare. Vesela curată pentru servire trebuie 
păstrată în rafturi prevăzute cu perdele din pânză sau tifon, iar vesela de bucătărie 
pe rastele speciale sau dulapuri închise. 

În toate unităţile agroturistice se va asigura o ventilaţie normală atât în 
încăperile destinate producţiei, cât şi în sălile de servire. 

Pereţii bucătăriilor, camerelor de spălat vesela, celor pentru curăţat legume, 
ai oficiului pentru distribuirea alimentelor vor fi căptuşiţi cu plăci de faianţă şi vor 
fi vopsiţi în ulei.  

Deşeurile rezultate din procesul de producţie şi servire se depozitează în 
containere metalice închise, care se evacuiază imediat ce s-au umplut. 

Deşeurile predominant organice, biodegradabile se colectează astfel încât: 
orice risc sau disconfort creat de mirosuri, insecte, rozătoare să fie evitat; pe cât 
posibil să nu se amestece cu alte tipuri de deşeuri; să se colecteze deşeuri fără 
substanţe poluante. 

Curăţenia în unităţile agroturistice se efectuiază fie în timpul nopţii, după 
închiderea unităţii, fie a doua zi dimineaţă, înainte de deschidere. Prin curăţare se 
înţelege îndepărtarea mecanică (manuală şi/sau automată) a oricăror forme de 
deşeuri, detrituşuri, praf sau depuneri de materiale nefolositoare, rezultate în urma 
activităţilor umane, în unitatea de folosinţă agroturistică.  

Prima operaţie în efectuarea curăţeniei zilnice constă în aerisirea sălilor de 
servire prin deschiderea ferestrelor şi uşilor, apoi se trece la curăţenia pardoselii şi 
a mobilierului, utilizând ştergătorul umezit cu un detergent anionic. 

Mobilierul tapisat cu ţesături textile se curăţă cu aspiratorul de praf, iar cel 
tapisat cu materiale plastice, de tipul dermatinei sau a scaiului, se spală cu apă 
caldă în care s-a dizolvat un detergent, apoi se clăteşte tot cu apă caldă. 

Spălarea se va face cu cârpe moi din ţesătură de bumbac. Mobilierul din 
lemn se şterge de praf cu cârpe din bumbac uscate. Tocurile de la uşi, ferestrele, 
lambriurile exterioare din lemn, se curăţă cu benzină şi se lustruiesc cu pastă de 
lustruit mobila.  

Covoarele şi mochetele se curăţă prin folosirea zilnică a aspiratorului de 
praf. Acesta trebuie prevăzut cu două filtre, pentru impiedicarea diseminării 
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prafului bacterian. Covoarele şi mochetele se curăţă cu detergent adecvat, periodic 
sau când sunt vizibil murdare. Măturatul uscat este interzis. 

Pereţii şi plafoanele, dacă sunt finisate cu materiale lavabile, se curăţă cu 
dergent anionic, periodic şi când sunt vizibil murdărite. În cazul finisajelor 
nelavabile, curăţarea se face cu aspiratorul de praf. 

Spălarea şi ştergerea geamurilor de la uşi şi de la ferestre se efectuiază zilnic 
şi ori de câte ori se prăfuiesc sau se murdăresc, iar spălarea perdelei se face 
periodic, în aşa fel încât să fie permanent curate. 

Curăţenia grupurilor sanitare se asigură în orice unitate agroturistică de 
personalul special angajat, care se va ocupa de efectuarea şi menţinerea curăţeniei, 
de existenţa hârtiei igienice, a tabletelor dezodorizante la WC-urile pentru bărbaţi, 
la ghiuvete se va avea grijă să fie săpun de toaletă, prosoape de hârtie şi un coş 
pentru prosoapele folsite şi sticlă cu spirt. Va trebui să existe în permanenţă o 
soluţie pentru dezinfectarea WC-ului, perii speciale pentru WC, bureţi din material 
plastic, soluţii plăcut mirositoare, cârpe de şters etc. 

Cada de baie se spală şi se dezinfectează cu praf de curăţat conţinând o 
substanţă clorigenă sau cu detergent anionic lichid, urmat de o dezinfecţie cu o 
substanţă clorigenă.. Operaţiunile se fac zilnic şi după fiecare client 

Cabina  pentru duş: pereţii şi cada se curăţă şi se dezinfectează zilnic cu praf 
de curăţat conţinând o substanţă clorigenă. Operaţiunile se fac zilnic şi după fiecare 
client. Perdelele de la băi şi duşuri se spală o dată pe săptămâna. 

Chiuveta va avea suprafaţa intactă şi nu va fi prevăzută cu scurgător de lemn 
şi nu se admit tuburi din cauciuc care să prelungească robinetele. Chiuveta se 
curăţă şi se dezinfectează zilnic cu praf de curăţat, inclusiv interiorul robinetului, 
folosind o perie subţire. 

Săpunul şi dispozitivele pentru distribuirea  săpunului: săpunul solid se 
păstrează uscat într-o savonieră care să permită scurgerea apei sau suspendat cu 
dispozitiv magnetic. Este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru 
săpun pulbere, săpun lichid sau fulgi de săpun, savonierele şi distribuitoarele de 
perete se curăţă şi se clătesc cu apă fierbinte înainte de reumplere. 

Alte obiecte, cum ar fi: telefonul, vazele de flori, scrumierele, etc. se curăţă 
cu detergent anionic, zilnic. 

Echipamentele şi materialele pentru curăţenie: cârpele, bureţii, periile, 
ştergătoarele se  spală zilnic cu detergenţi anionici şi se clătesc cu apă fierbinte, se 
usucă şi se depozitează uscate. 

 
Păstrarea alimentelor 
Unităţile agroturistice trebuie să asigure păstrarea alimentelor în camere sau 

compartimente special amenajate pentru anumite categorii de produse şi anume: 
produse uscate (cereale, făinoase, zahăr, produse ambalate etc.), lapte şi produse 
lactate, carne, peşte, derivatele acestora, legume, fructe proaspete şi conservate etc. 
În depozite şi încăperi destinate păstrării produselor alimentare se va asigura o 
ventilaţie permanentă şi corespunzătoare; se va împiedica accesul insectelor şi 
rozătoarelor. 
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Este oprită depozitarea în aceeaşi încăpere frigorifică sau în acelaşi 
compartiment al agregatelor, a alimentelor alterate, cu miros pătrunzător sau miros 
caracteristic (peşte, brânzeturi) împreună cu produsele alimentare care prind cu 
uşurinţă mirosuri străine (lapte, smântână, unt, grăsimi etc.). De asemenea se 
interzice depozitarea în camere frigorifice a subproduselor animale (oase, copite, 
maţe), ustensilele, echipament de lucru etc. Nu se admite păstrarea mâncărurilor 
gătite în încăperi calde sau în vase descoperite, precum şi amestecarea 
mâncărurilor neconsumate cu cele proaspăt preparate.   

Unităţile agroturistice sunt obligate să păstreze timp de 36 de ore o probă din 
fiecare fel de mâncare gătită sau servită. 

 
Desfacerea mărfurilor 
Materiile prime şi mărfurile necesare procesului de producţie şi de desfacere 

se recepţionează foarte atent din punct de vedere al calităţii şi prospeţimii lor. 
Expunerea preparatelor de bufet se face în vitrine frigorifice închise, în 

vederea adăpostirii acestora de insecte, de praf şi pentru a evita alterarea. În unităţi 
şi în sala de servire se poate organiza expunerea deschisă de preparate reci, care se 
servesc direct de către consumatori sau sunt servite de către lucrători, din 
cărucioare, platouri cu obligaţia de a se respecta durata de expunere a preparatelor 
(să nu depaşească două ore în sezonul friguros şi 30-40 minute în sezonul cald). 

 
Deratizarea 
Şoarecii şi şobolanii prezintă un pericol mare pentru producţia de preparate 

culinare şi alte produse alimentare, atât datorită faptului că mănâncă alimente, în 
cantităţi deloc neglijabile, cât şi faptului că sunt vectori pentru mai multe boli. 

Măsurile de prevenire sunt economice, lipsite de pericol, şi în cazul unei 
aplicări corecte foarte eficiente: 
• împiedicarea rozătoarelor de a pătrunde în încăperile unităţii şi în subsoluri; 
• înlăturarea posibilităţilor de hrănire; 
• lipsirea rozătoarelor de adăpost; 
• stropirea cu substanţe chimice. 

 
Dezinsecţia 
Insectele atacă produsele alimentare, provocând pagube economice 

importante şi totodată pot transmite boli infecto-contagioase (febră tifoidă, 
toxiinfecţii alimentare etc.). Principalele insecte care provoacă pierderi sunt: 
gândacii, gargăriţele, moliile, muştele etc. 

Principalele măsuri de prevenire şi combatere sunt: 
• Împiedicarea  pătrunderii insectelor în spaţiile de producţie, depozite de 

carne, anexe etc. 
• Curăţenie strictă la fiecare loc de muncă şi anexă; 
• Reglarea condiţiilor de mediu (temperatură, umiditate şi aerisire); 
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• Controlul exigent al materiilor prime şi a materialelor auxiliare, al 
depozitelor pentru a nu se introduce ouă sau larve de insecte. 

 
Igiena personalului 
Periodic, respectiv lunar, personalul din agroturism trebuie să se prezinte la 

controlul medical, iar rezultatele acestuia se consemnează în carnetul medical pe 
care trebuie să-l aibă fiecare angajat. 

Şeful de unitate este obligat să controleze zilnic întregul personal cu privire 
la ţinută, igiena personală şi starea sănătăţii. 

Echipamentul sanitar de protecţie a produselor alimentare este obligatoriu 
să-l poarte fiecare lucrător care vine în contact cu aceste produse în diferite faze ale 
circuitului acestora (transport, producţie, depozitare, desfacere), în scopul de a le 
proteja de contaminare. 

 
Norme generale de protecţia muncii 
Normele de protecţia muncii fac parte integrantă din procesul de producţie şi 

au ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de muncă, prevenirea accidentelor şi 
a îmbolnăvirilor profesionale. Lucrătorii trebuie să respecte normele de tehnica 
securităţii muncii la fiecare compartiment de lucru, să le însuşească temeinic, 
participând la toate instructajele ce se fac în unitate şi să semneze fişa de instructaj 
individual. 

Maşinile, utilajele şi ustensilele vor fi verificate înainte de folosirea lor spre 
a constata dacă sunt în perfectă stare de funcţionare. Se va verifica dacă au fost 
luate măsuri de siguranţă conform prescripţiilor şi dacă dispozitivele de siguranţă 
au fost instalate la utilaje şi instalaţiile din procesul de producţie. 

La terminarea lucrului, lucrătorii trebuie să aşeze mărfurile în rafturi, 
ustensilele în sertare, în tejghele şi în depozite de mână, iar produsele alimentare 
alterabile să fie introduse în spaţiile frigorifice. Ei mai trebuie să cureţe, să greseze 
motoarele şi utilajele după ce acestea au fost oprite şi decuplate de la sursa 
electrică; să închidă toate robinetele de presiune şi să scoată de sub tensiune 
utilajele, întrerupând curentul; să strângă toate deşeurile, să le transporte şi să le 
depoziteze la locurile stabilite; să efectuieze curăţenie perfectă la locul de muncă. 

Postul de prim ajutor se amenajează la toate locurile de muncă. El va fi dotat 
cu un dulăpior prevăzut cu toate materialele acordării primului ajutor. 

 
Efectele asigurării condiţiilor de igienă asupra unităţilor agroturistice 

 Desigur, când vorbim de condiţii de igienă, avem tendinţa de a privi acest 
aspect numai prin prisma consumatorului şi în special al protecţiei lui privind 
sănătatea. 
 Însă pentru a-i asigura acestuia o protecţie cât mai sigură privind igiena 
atunci când serveşte masa într-o unitate cu specific, trebuie să luăm în considerare 
şi tipurile de cheltuieli ale agentului economic care este responsabil cu sănătatea 
consumatorului. 
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 Activitatea din cadru unei unităţi agroturistice, este o activitate complexă, 
care implică diferite tipuri de cheltuieli, după cum urmează: 
• Cheltuieli cu mobilierul şi dotarea sălii de servire; 
• Cheltuieli cu spălarea şi sterilizarea utilajul tehnologic pentru servire; 
• Cheltuieli cu spălarea, apretarea şi călcarea inventarul textil din dotarea unităţii; 

Inventarul textil poate fi din damasc sau din ţesături în amestec. Stabilirea 
necesarului de inventar textil se face conform normativelor de dotare, în funcţie 
de profilul unităţii şi de capacitatea spaţiului de servire, reprezentată prin 
numărul de locuri la mese.  

• Cheltuieli cu spălarea şi sterilizarea inventarului pentru servire (veselă); 
• Cheltuieli cu spălarea şi sterilizarea veselei din sticlă; 
• Cheltuieli cu dotarea şi funcţionarea secţiei pentru desfacerea mărfurilor 

alimentare ca atare şi preparate din producţia internă. Pentru buna sa 
funcţionare această secţie trebuie să fie dotată cu: 

- Vitrină frigorifică pentru expunerea şi păstrarea produselor alimentare pe 
grupe şi caracteristici; 

- Dulapuri frigorifice în secţie, pentru păstrarea rezervei de alimente în 
condiţii igienice; 

- Masă de lucru, prevăzută cu cântar şi greutăţi, ustensile de tăiat, divizat, 
răzuit, planşete de lucru pentru porţionat mezeluri; 

- Vesela de porţelan şi metalică, necesară montării şi servirii comenzilor; 
- Coşuri (panere) pentru produse de panificaţie; 
- Spălător cu două cuve, pentru spălarea legumelor; 
- Chiuvetă cu apă curentă, pentru spălat pe mâini. 

• Cheltuieli pentru dotarea şi funcţionarea barului care trebuie să fie dotat cu: 
- Tejghea bar cu instalaţie de apă; 
- Cameră frigorifică pentru păstrarea şi răcirea băuturilor; 
- Magazie de mâna, prevăzută cu rafturi pentru păstrarea băuturilor de 

consum curent; 
- Sortimente de pahare, pentru servirea băuturilor; 
- Cilindrii special gradaţi, pentru măsurarea băuturilor în procesul servirii; 
- Rafturi de expunere a tuturor băuturilor ce se servesc în secţie; 
- Ustensilele barmanului pentru debusonarea sticlelor, pentru tăiat lămâi; 
- Expressou de cafea, montat pe tejgheaua bar, prevăzut cu 2-3 aparate de 

cafea şi cu dozator de măsurat conform gramajului. 
• Cheltuieli cu salarizarea, igiena şi protecţia personalului necesar bunei 

funcţionări a unităţii agroturistice.  
• Cheltuieli cu ţinuta vestimentară ( uniforma ) a lucrătorilor din procesul de 

producţie, care in principal  este formată din: 
- halat (bluză albă) croială specială; 
- pantalon (fustă) alb sau stofă pepită gri; 
- bonetă (coif) sau batic alb; 
- ciorapi albi; 
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- încălţăminte cu talpă specială, aderentă la pardoseală; 
- unghiile taiate scurt; 
- părul bine acoperit; 

Se interzice în timpul serviciului: 
- ţinuta neglijentă, încălţăminte deteriorată sau cu talpa alunecoasă; 
- broşe, medalioane, lănţişoare clipsuri, bijuterii la mână, bolduri la ţinută, 

obiecte care incomodează pe lucrător şi pot cădea în preparat în timpul 
procesului de producţie. 

• Cheltuieli cu ţinuta lucrătorilor din procesul servirii (ospătar, ajutor, vânzător); 
• Cheltuieli cu ustensilele de uz gospodăresc: 

- perie haine; 
- perie pantofi; 
- cremă pantofi; 
- trusă cu ace, aţă, nasturi, batiste, ciorapi; 
- unghieră-forfecuţă; 
- apă de gură (spray). 

• Cheltuieli cu igiena unităţii: containere utilizate pentru depozitarea materialelor 
rezultate în urma producţiei, aspirator pentru curătat praful, detergenţi pentru 
spălat faianţa şi gresia, pastă de lustruit mobila, detergenţi pentru spălarea 
geamurilor, detergenţi pentru spălarea grupurilor sanitare, tablete dezodorizante 
la WC-urile pentru bărbaţi. 

• Cheltuieli cu păstrarea şi depozitarea alimentelor: Unităţile agroturistice sunt 
obligate să păstreze timp de 36 ore o probă din fiecare fel de mâncare gătită sau 
servită. 

• Cheltuieli cu desfacerea mărfurilor:  Materiile prime şi mărfurile necesare 
procesului de producţie şi de desfacere, se recepţionează foarte atent din punct 
de vedere al calităţii şi prospeţimii lor. 

• Cheltuieli cu deratizarea spaţiilor de depozitare. 
• Cheltuieli cu dezinsecţia spaţiilor. 
• Alte cheltuieli cum ar fi: cu energia electrică şi termică, apă-canal, telefon, 

întreţinere şi reparaţie, alte materiale consumabile. 
Dacă unul din aceste segmente suferă modificări, în sensul că implică costuri 

prea mari cu achiziţia materialului necesar asigurării unei funcţionalităţi normale la 
nivelul standardelor aferente, consecinţa este una singură: „ neasigurarea securităţii 
alimentare a consumatorului, având ca rezultat apariţia unor boli cu efect dăunător 
asupra organismului uman. 

Ce se întâmplă în situaţia în care, un client fidel sau unul ocazional al unei 
unităţi agroturistice, în urma servirii mesei, constată că se simte rău, acesta trebuie 
să se adreseze medicului specialist, care îi stabileşte diagnosticul. 

Cauzele apariţiei unui astfel de eveniment pot fi: 
• Servirea de alimente necurăţate sau nespălate; 
• Lipsa de igienă personală a consumatorului ( spălarea mâiniloe înainte de a 

mânca); 
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• Lipsa igienei personale a bucătarilor, care în timp ce prepară mâncarea, merg la 
toaletă şi uită să se mai spele pe mâini; 

• Spaţii de depozitare neadecvate, atât pentru alimente cât şi pentru veselă 
(şobolanii şi gândacii circulă fără nici un fel de reţinere peste acestea); 

• Nesterilizarea veselei sau a sticlăriei, înainte de a servi masa clienţilor; 
• Materialul textil nu a fost curăţat prin fierberea, apretarea şi călcarea lui, iar în 

momentul când clientul a intrat în contact cu acestea s-a contaminat cu 
bacteriile respective; 

• Încrucişarea căilor de acces în unitatea de alimentaţie publică. 
Deşi se ştie că principalele căi de contaminare cu aceste bacterii ucigătoare, 

sunt cele menţionate mai sus, totuşi oamenii nu respectă aceste reguli elementare.  
Iată că, pe lângă cauze vor exista şi o serie de consecinţe, ale apariţiei unor 

evenimente nefavorabile: 
• Pierderea din imagine a unităţii agroturistice respective, prin publicitate 

negativă făcută prin radio sau TV, datorită mediatizării evenimentului; 
• Închiderea unităţii pentru o anumită perioadă, câteva săptămâni sau luni, pentru 

deratizare, dezinsecţie, curăţenie şi reamenajare; 
• În situaţia în care autorităţile stabilesc reamenajarea spaţiului, acest lucru 

implică din partea agentului economic respectiv, cheltuieli foarte mari cu 
zugrăvitul, evacuarea şi curăţenia; 

• Pierderea de clienţi, datorită faptului că aceştia sunt foarte sensibili, şi refuză să 
mai viziteze, o astfel de unitate agroturistică; 

• Lipsa încasărilor şi în acelaşi timp lipsa profitului, şi de ce nu, înregistrarea 
unor pierderi datorită cheltuielilor foarte mari care apar. 

Pentru a evita astfel de consecinţe negative atât pentru consumator cât şi 
pentru agentul economic, trebuie să respectăm condiţiile de igienă elementară, 
indiferent care este nivelul cheltuielilor la care se ridică acestea, deoarece : „ 
sănătătea şi viaţa oamenilor este mai presus de orice” 
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2.11.  IAS 1 - PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE LA O 
SOCIETATE CU PROFIL DE TURISM 

 
Adina PUIŞOR 

                                
 

Tranziţia României la economia de piaţă necesită profunde reforme 
economice, printre care şi un nou sistem contabil pentru agenţii economici care să 
răspundă noilor cerinţe impuse acestora. 

Se intenţionează perfecţionarea sistemului contabil actual prin obligarea 
anumitor categorii de agenţi economici de a efectua raportări după standardele 
internaţionale de contabilitate. În acest sens există un acord cu Banca Mondială 
privind perfecţionarea sistemului contabil din România. 
       Informaţiile obţinute din înregistratrea  şi prelucrarea datelor privind 
operaţiile economice si financiare ce au loc la nivelul agenţilor economici, inclusiv 
cei cu profil de turism, sunt sintetizate şi raportate cu ajutorul situaţiilor financiare. 
Ca atare bilanţul, cu componentele sale, este  un document de sinteză contabilă 
care prezintă situaţia patrimoniului economic şi juridic la un moment dat [1], 
precum şi rezultatele obţinute. Bilanţul poate fi considerat un document de sinteză 
care completează tabloul de bord economic şi financiar al unui agent ecomomic.  
       Privit ca un instrument informaţional, el constituie o baza de date a 
resurselor umane comparabilă cu contabilitatea analitică din punct de vedere al  
eficienţei tehnice, care poate fi utilizată în dialog cu firmele de turism. Privit  ca un 
instrument tehnic, acesta  identifică problemele sociale cu care se confruntă 
unitatea patrimonială [4]. 
 Bilanţul contabil, precum şi situaţiile de sinteză anuale oferă informaţii 
terţilor şi satisface nevoile de informare a acţionarilor întreprinderii  privind 
activitatea  desfaşurată de agentul economic în exerciţiul financiar încheiat.  

Situaţiile financiare cu scop general trebuie să ofere o imagine fidelă a 
rezultatelor şi poziţiei financiare a unei societăţi la sfârşitul exerciţiului financiar, 
oferind informaţii utile unei categorii largi de utilizatori [2]. În funcţie de natura şi 
dimensiunea evenimentelor ce au loc între data bilanţului şi data la care sunt 
semnate situaţiile financiare, aceste tranzacţii pot fi, de asemenea, incluse în 
situaţiile financiare sau prezentate în notele la situaţiile financiare. Utilizatorii vor 
fi interesaţi să aibă acces la aceste informaţii deoarece deciziile pe care le iau cu 
privire la societatea respectivă sunt afectate de acestea.  

 
Principii contabile  

 Principiile general admise ale contabilităţii sunt supuse obiectivelor  
fundamentale ale acesteia, potrivit cărora situaţiile financiare de sinteză trebuie să  
redea o imagine fidelă şi completă a patrimoniului şi rezultatelor [3]. 
 înregistrate de unitatăţile economice, inclusiv pentru cele din domeniul turistic. În 
acest sens, menţionăm: 
• principiul prudenţei, care presupune recunoaşterea numai a profiturilor 
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• realizate şi înregistrarea obligaţiilor şi pierderilor previzibile, chiar dacă apar 
între data încheierii exerciţiului şi data întocmirii bilanţului; 

• principiul independenţei exerciţiului, in accepţiunea căruia recunoaşterea 
cheltuielilor şi veniturilor perioadei se va face pe baza contabilităţii de 
angajamente; consecinţa directă a aplicării acestui principiu este conectarea 
cheltielilor la veniturile realizate în cursul respectivei perioade; 

• principiul intangibilităţii, potrivit căruia bilanţul de deschidere al unui 
exerciţiu trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere a exerciţiului precedent, 
cu excepţia aplicării IAS 8; 

• principiul necompensării, conform căruia valorile elementelor de activ nu pot 
fi compensate cu valorile elementelor de pasiv, respectiv veniturile cu 
cheltuielile, cu excepţia compensărilor admise de Standardele Internaţionale de 
Contabilitate – de exemplu, compensarea dintre creanţele şi datoriile privind 
impozitul amânat, prevazută de IAS 12 “Impozitul pe profit”. 

Apar şi o serie de principii noi, inspirate din Standardele Internaţionale de 
Contabilitate, din care o parte se regăsesc şi în Directivele europene, dintre acestea 
urmând a le menţiona pe cele mai importante: 
• principiul prevalenţei economicului asupra juridicului, conform căruia 

infomaţiile din situaţiile financiare trebuie să reflecte realitatea economică, nu 
numai forma juridică; 

• principiul importanţei relative, potrivit căruia orice element care are o valoare 
semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare; o 
informaţie este semnificativă, dacă omiterea sa din situaţiile financiare ar 
influenţa deciziile utilizatorilor; 

• principiul evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv, conform căruia 
valoarea fiecărui element individual din bilanţ, de activ şi pasiv va fi 
determinată separat. 
IAS 1 cere prezentarea tuturor politicilor contabile semnificative care sunt 

utilizate la întocmirea situaţiilor financiare. De asemenea, indică unele principii 
care stau la baza tuturor aspectelor privind politica contabilă: 
• principiul continuităţii activităţii – situaţiile financiare trebuie întocmite 

pornind de la presupunerea că entitatea îşi va continua activitatea în viitor (mai 
puţin dacă acest lucru este în mod clar neadecvat, şi în această situaţie trebuie 
prezentate motivele pentru care entitatea nu poate să-şi continue activitatea pe 
baza principiului continuităţii activităţii). 

• principiul consecvenţei – modul de prezentare şi clasificare a diferitelor 
elemente din situaţiile financiare trebuie menţinut de la o perioadă la alta.  

• contabilitatea de angajamente – tranzacţiile şi evenimentele trebuie 
recunoscute atunci când acestea se produc (şi nu atunci când se primeşte sau se 
plăteşte numerarul) şi raportate în perioadele aferente.  

• pragul de semnificaţie – un element este semnificativ şi trebuie prezentat dacă 
poate influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor 
financiare. 
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• cumularea / compensarea – fiecare element semnificativ trebuie prezentat în 
mod separat în situaţiile financiare: elementele semnificative nu trebuie 
cumulate sau compensate.  

 
1. Bilanţ – distincţia curent / imobilizat (termen lung) 
În conformitate cu IAS 1 [5], întreprinderile trebuie să determine, pe baza 

naturii operaţiunilor pe care le desfăşoară, dacă să prezinte sau nu în bilanţ activele 
curente, activele imobilizate, datoriile curente şi cele pe termen lung, clasificate 
separat. Cu toate acestea, volumul de Reglementări contabile armonizate cu 
directiva a IV-a a CEE şi cu IAS cere ca acestea să fie clasificate şi raportate 
separat în bilanţ.   

Trebuie notat faptul că, dacă există active sau datorii ce combină sume 
aşteptate a fi recuperate sau achitate atât înainte cât şi după 12 luni de la data 
bilanţului, valorile ce se aşteaptă a fi recuperate sau achitate după mai mult de 12 
luni trebuie prezentate. 

  
Active curente 
În conformitate cu IAS 1 un activ este clasificat ca activ curent atunci când 

[6]: 
• se aşteaptă a fi realizat, sau este deţinut pentru consum sau vânzare, pe 

parcursul ciclului de exploatare normal al întreprinderii; sau 
•  este deţinut, în principal, în scopul comercializării sau pe termen scurt şi se   

aşteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului; sau  
• reprezintă numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este 

restricţionată. 
Ciclul de exploatare al unei întreprinderi reprezintă perioada de timp dintre 

momentul achiziţiei materiilor prime utilizate într-un proces de producţie şi 
momentul finalizării acestui proces în numerar.  

În practică, toate stocurile, plăţile în avans pentru stocuri şi creanţele 
comerciale sunt, în mod normal, incluse în categoria activelor curente, chiar dacă 
nu se preconizează a fi realizate în termen de 12 luni de la data bilanţului. Dacă 
există creanţe şi stocuri ce nu se aşteaptă a fi realizate în termen de 12 luni de la 
data bilanţului, valoarea acestora trebuie prezentată separat. Aceasta este relevantă, 
de exemplu, în cazul stocurilor de vinuri şi băuturi spirtoase, pentru care procesul 
de maturare este de lungă durată.  

Aşa cum s-a menţionat mai sus, numerarul sau echivalentele de numerar a 
căror utilizare nu este restricţionată trebuie tratate ca active curente. Numerarul şi 
echivalentele de numerar a căror utilizare este restricţionată trebuie tratate ca active 
imobilizate.  

 
2. Tratamentul contabil  
Principiul de bază este că activele curente trebuie evaluate, în mod normal, 

la minimul dintre cost şi valoarea realizabilă netă.  
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Activele imobilizate sunt, în mod normal, înregistrate la cost sau la valoarea 
reevaluată minus orice amortizare cumulată sau provizioane pentru depreciere. 
Amortizarea implică extinderea costului capitalului (sau a valorii reevaluate) a 
unui activ minus valoarea lui reziduală pe durata estimată de viaţă utilă [5].  
 

Momentul recunoaşterii  
Recunoaşterea iniţială are loc atunci când:  
• este probabil că vor fi generate de sau către întreprindere beneficii economice 

viitoare asociate activului (sau datoriei); şi  
• costul activului (sau datoriei) poate fi evaluat cu o certitudine rezonabilă.  

 
 Situaţii financiare  
IAS 1 cere prezentarea următoarelor situaţii financiare [6]: 

• Bilanţ; 
• Cont de profit şi pierdere; 
• Situaţia modificărilor capitalurilor proprii; 
• Situaţia fluxurilor de numerar; şi  
• Note explicative 
• Structura bilanţului, a contului de profit şi pierdere şi a situaţiei modificărilor 

capitalurilor proprii este reglementată de IAS 1şi de volumul de Reglementări 
contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE şi cu IAS-urile [7]. Situaţia 
fluxurilor de numerar este reglementată de IAS 7.  

• În situaţiile financiare trebuie prezentate cifre comparative pentru toate 
informaţiile numerice, mai puţin în cazul în care un IAS permite neprezentarea 
lor.  

 
Bilanţul  
Informaţii ce trebuie prezentate în bilanţ  

IAS 1 prescrie minimul de elemente care trebuie să apară în bilanţ. Acestea sunt:  
(a) imobilizări corporale 
(b) active necorporale  
(c) active financiare, mai puţin valorile de la punctele (d), (f) şi (g) 
(d) investiţii contabilizate utilizându-se metoda punerii în echivalenţă  
(e) stocuri 
(f) creanţe comerciale şi similare  
(g) numerar şi echivalente de numerar  
(h) datorii comerciale şi similare 
(i) datorii şi active fiscale în conformitate cu IAS 12 
(j) provizioane 
(k) datorii pe termen lung purtătoare de dobândă 
(l) interes minoritar (numai pentru situaţii financiare ale grupului) 
(m) capital emis şi rezerve.  
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Cont de profit şi pierdere  
Informaţii ce trebuie prezentate în contul de profit şi pierdere  

IAS 1 cere ca cel puţin următoarele elemente-rânduri să fie incluse în contul de 
profit şi pierdere: 
(a) venitul; 
(b) rezultatele din activitatea de exploatare;  
(c) costurile de finanţare;  
(d) partea din profituri şi pierderi aferentă întreprinderilor asociate şi asocierilor 

în participaţie contabilizată prin metoda punerii în echivalenţă;   
(e) cheltuielile fiscale; 
(f) profitul sau pierderea din activităţile curente;  
(g) elemente extraordinare; 
(h) interesul minoritar; 
(i) profitul net sau pierderea netă a perioadei.  
Alte elemente-rânduri, titluri şi subtotaluri pot să fie incluse în contul de profit şi 
pierdere dacă este necesar să se explice elementele de performanţă ale 
întreprinderii.  
Conformitatea cu formatul contului de profit şi pierdere stabilit în volumul de 
Reglementări contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE şi cu IAS va asigura 
în mod normal satisfacerea acestor cerinţe.  
 

Informaţii ce trebuie prezentate fie în contul de profit şi pierdere, fie în note  
IAS 1 cere ca o întreprindere să prezinte fie în contul de profit şi pierdere, 

fie în note o analiză a cheltuielilor utilizând o clasificare bazată fie pe natura 
cheltuielilor, fie pe destinaţia lor în cadrul întreprinderii. Volumul de Reglementări 
contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE şi cu IAS cere ca această analiză să 
se facă în funcţie de natura cheltuielilor şi să fie inclusă în contul de profit şi 
pierdere. Conformitatea cu prevederile volumului de Reglementări contabile 
armonizate cu directiva a IV-a a CEE şi cu IAS va satisface în mod normal 
cerinţele IAS.  

În note pot fi prezentate detalii suplimentare. De exemplu, art. 5.62 din 
Reglementările contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE şi cu IAS [8] cere 
prezentarea următoarelor valori din contul de profit şi pierdere:  
• chirii şi cheltuieli generate de contractele de leasing operaţional; 
• onorarii de audit; 
• profiturile şi pierderile generate de vânzarea sau cedarea imobilizărilor 

corporale. 
 

Situaţia modificărilor capitalurilor proprii 
Informaţii ce trebuie prezentate în situaţia modificărilor capitalurilor 

proprii  
Atât IAS 1, cât şi Reglementările contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE şi 
cu IAS cer, ca minim, includerea în situaţia modificărilor capitalurilor proprii a 
următoarelor elemente-rânduri: 
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(a) profitul net sau pierderea netă a perioadei; 
(b) fiecare element de câştig sau pierdere recunoscut în mod direct în 

capitalurile proprii (permis în mod specific de alte IAS);  
(c) efectul cumulativ al modificărilor politicii contabile şi corecţia erorilor 

fundamentale (abordate de IAS 8).  
 

Informaţii ce trebuie prezentate fie în situaţia modificărilor capitalurilor 
proprii, fie în note.  

În plus, în situaţia modificărilor capitalurilor proprii sau în note trebuie 
prezentate următoarele:   
(d) tranzacţiile de capital cu proprietarii sau distribuţiile către aceştia; 
(e) soldul profitului cumulat sau pierderii cumulate la începutul şi la sfârşitul 

perioadei şi modificările pe parcursul perioadei; şi 
(f) o reconciliere între valoarea contabilă a fiecărei clase de capitaluri proprii, 

prime de capital şi fiecare rezervă la începutul şi sfârşitul perioadei, cu 
prezentarea separată a fiecărei modificări apărute.   
Aceste cerinţe pot fi satisfăcute prin utilizarea unui format pe coloane pentru 

situaţia modificărilor capitalurilor proprii, astfel încât să fie posibilă o reconciliere 
între soldurile iniţiale şi cele finale pentru fiecare element de capitaluri proprii.  

Pentru reconcilierea capitalului acţionarilor cifrele agregate corespunzătoare 
punctelor (d), (e) şi (f) trebuie să satisfacă de asemenea cerinţele din 
Reglementările contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE şi cu IAS. 
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