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ENVIRONMENTAL MARKETING - MANAGEMENT OF 
COMPANIES TOURISM 

 
MANAGEMENTUL MARKETINGULUI ECOLOGIC AL 

FIRMELOR DE TURISM 
 

Corina MATEI GHERMAN, Victor GHERMAN 
dr.ec., lector asociat FEAA, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Romania 

dpl.ing., I.S.C., Iaşi, Romania 
 
Abstract 

Environmental management marketing in tourism is a complex concept with an 
integrated approach and a sustainable development priority for profitable companies in 
the tourism and for environmental protection. This concept is based on sustainable 
development and environmental development objectives of the company, because an 
ecological management and marketing will manage potential environmental pollution 
events not only through compliance with environmental values but together with the local 
community. 
 
Keywords: management, marketing, environment, strategy, risk. 
 
Metodă şi metodologie 

Pentru această cercetare am folosit literatura de specialitate internă şi 
iternaţională, reviste şi articole ştiinţifice, obserrvaţia directă, interviul cu 
managerii firmelor de turism selectate pentru cercetare din ţară (România) 
şi din străinătate (Europa şi Asia). 

Scopul acestei cercetări este cunoaşterea problematicii 
managementului marketingului ecologic ca un sistem integrat pentru o 
firmă de turism, pentru producerea unor produe şi servicii ecologice pentru 
turişti şi a avantajelor competitive de piaţă pe care le pot obţine firmele în 
urma acestor procese. 
 
Introducere 

Creşterea performanţelor individuale şi colective necesare unor 
răspunsuri adecvate la provocările viitorului, sunt strâns legate şi de 
calitatea mediului în care omul, firmele de turism  îşi desfăşoară 
activitatea. Toţi dorim un mediu curat, prietenos, ospitalier care să ne 
aducă un plus la calitatea vieţii, atribute pe care natura ni le oferă gratuit, 
însă, noi, oamenii, am acordat până în prezent prea puţină consideraţie 
acestor valori şi progresiv am ajuns într-o stare de „conflict” cu natura. 
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Preocupările pentru ocrotirea mediului au apărut după anul 1960 în 
S.U.A, apoi în Europa iar astăzi problemele ecologice au căpătat o 
dimensiune globală. 
 
Conceptul de management marketing ecologic sustenabil în firma de 
turism 

În întreaga lume turismul continuă să se dezvolte. Şi în România a 
crescut în 2011 cu 17% faţă de 2010. Această dezvoltare trebuie să fie 
sustenabilă, căutându-se o soluţie de compatibilitate între dezvoltarea 
economică în general şi protecţia mediului ca o tendinţă de dezvoltare a 
societăţii contemporane. Creşterea economică în acest context ar trebui să 
fie una raţională, să nu stimuleze supraconsumul şi risipa inutilă a 
resurselor terei, prin strategii sustenabile pe termen lung şi protecţia 
mediului prin restrângerea progresivă şi  minimală, acelor sectoare 
economice generatoare de poluare. 
 

Figura nr.1 
 

Schema generală a managementului marketigului ecologic a unei firme de 
turism 

 

 
Nu considerăm că între dezvoltarea economică şi protecţia mediului 

ar fi o contradicţie. Ambele sunt necesare. Conform Raportului Brunthland 
[ONU] dezvoltarea sustenabilă este aceea care răspunde cererii prezente, 
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fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface 
necesităţile. 
 
Abordarea managementului marketingului ecologic în firma de turism 

Abordarea managementului marketingului ecologic în firma de 
turism este una strategică şi integrată datorită mai multor motive: 

1. Managementul marketingului ecologic, necesită persoane cu 
pregătire complexă: specialişti în ecologie, ingineri tehnologi, 
ecoomişti, marketeri,etc., luând în considerare tot lanţul 
productiv, de la proiectarea ecologică până la reciclarea 
deşeurilor rezultate din ultima fază a ciclului de viaţă al 
produsului ecologic, convinşi fiind că natura trebuie protejată în 
folosul şi spre binele turiştilor. Toate fenomenele din natură sunt 
într-un raport de interdependenţă, raport care trebuie păstrat şi 
nu tuburat; 

2. Identificarea problemelor mediului ambiant în fiecare locaţie, 
activităţi legate de activitatea firmei de turism şi de 
comportamentul ecologic al turiştilor în raport cu mediul; 

3. Găsirea unor componente operaţionale în cadrul firmei care să 
orienteze deciziile strategice în activitatea firmei de turism spre 
respectul faţă de mediu, ca o misiune a firmei; 

4. Managementul marketingului ecologic trebuie orientat pe o 
dezvoltare sustenabilă, cu respect pentru folosirea raţională a 
resurselor pentru generaţiile prezente fără a prejudicia acelaşi 
drept al generaţiilor viitoare, folosind conceptul ecologic al 
calităţii totale; 

5. Managementul marketingului ecologic trebuie să folosească 
conceptul de management al mediului verde şi trecerea la 
conceptul de management marketing ecologic integrat; 

6. Activitatea de management marketing ecologic trebuie să aibă şi 
o componentă socială, cu avantaje de ordin ecologic pentru 
comunitatea unde îşi desfăşoară activitatea firma de turism şi 
avantaje reale de confort ecologic, de colaborare şi economie 
reciprocă; 

7. Managemetul marketingului ecologic se bazează pe schimbări 
radicale faţă de cel proiectat în prezent, orientat exclusiv pentru 
obţinerea de profituri cât mai mari, el este unul de performanţă, 
novator şi creativ. 
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Serviciile turistice nu au cunoscut inovaţii importante în ultima 
perioadă, ci doar mici îmbunătăţiri ale sistemului (pachetului turistic) care 
şi aşa funcţiona destul de bine. Rezultatul este că produsele/serviciile 
firmei de turism oferite clientului au devenit treptat „o marfă” scumpă 
pentru unii clienţi. Această evoluţie putea fi prognozată de experţi şi de 
teoria economică specifică.  

Un segment de firme de turism (cazul firmei F1) din Regiunea de 
Dezvoltare Nord Est, merge pe ideea de a-şi consolida economic „ceea ce 
au câştigat în trecut”, cale care conduce spre un declin lent şi descendent. 

Al doilea segment de firme folosesc „distrugerea creatoare” 
formulată de Schumpeter, prin înlocuirea produselor sau serviciilor 
turistice cu altele noi, utilizând şi sistemul informaţional. Aceştia sunt 
inovatorii „din afara” sistemului cum e cazul investiţiilor în sectorul 
turismului recuperator balnear. 

Al treilea segment de firme, devin inovatoare pentru a putea face 
fa�ă schimbărilor sociale, tehnologice, economice, concurenţei globale dar 
şi aşteptărilor clienţilor. 

Însă nici o firmă de turism din Zona Ecoomică Nord Est nu a investit 
suficient în inovare, pentru a se transforma într-o firmă de succes la nivel 
naţional. Vorbind de inovare în turism, în termeni de produse şi servicii 
turistice, de tehnologie, ecologie, marketing şi relaţii cu turiştii, ajungem la 
concluzia că masa critică o formează turiştii din clasa de mijloc, mereu în 
extensie numerică şi care pot declanşa imediat o reacţie de răspuns la 
oferta turistică adecvată aşteptărilor lor. Dar firmele de turism nu sunt 
pregătite pentru această ofertă. Eficienţa după părerea noastră, trebuie să 
rezulte şi din administrarea din exterior a firmelor de turism de către firme 
specializate, prin sociere între ele, deoarece, individual, nu pot să lupte 
împotriva riscului. 
 
Dimensiunea ecologică în managementul marketingului firmei de 
turism 

Ecologia este o ştiinţă a viitorului. Posibilităţilor epuizării resurselor 
materiale, a presiunii opiniei publice şi a organizaţiilor ecologice non-
guvernamentale, li se adaugă şi noua dimensiune a turismului ecologic care  
determină managementul marketingului sa ia în calculul deciziei 
manageriale dimensiunea ecologică a firmei de turism. 

Acest concep integrat trebuie să se bazeze pe patru direcţii 
principale: 
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a) profitabilitatea firmei de turism; 
b) prioritatea ocrotirii mediului; 
c) continuitatea dezvoltării firmei; 
d) bunăstarea comunităţilor aflate în vecinătatea firmei. 

Dimensiunea ecologică în managementul marketingului firmei de 
turism trebuie să ţină seama de câteva elemente principale: 

 Integrarea mediului –resurse + frumuseţile naturale ale locului 
(ofertele locului puse la dispoziţia turistului) în activitatea 
economică a firmei de turism, în sensul că mediul să nu fie 
considerat o resursă naturală gratuită, ci considerat ca o valoare, 
o materie primă aducătoare de profit, ca cea care leagă oferta 
turistică de consumatori, ca un pol al dezvoltării durabile. 
Resurele calitative ale mediului (frumuseţe, reconfortare,peisaje, 
coline, păduri, râuri,etc.) sunt resurse pe care mediul le oferă 
gratuit, creatoare de profit pentru firmă şi trebuie cuantificate 
valoric prin mixul de marketing ecologic; 

 Etichetarea ecologică a produselor turistice. Dezvoltarea 
firmelor de turism fără a respecta principiile ecologice ar aduce 
daune grave mediului.De exemplu, dacă statele în curs de 
dezvoltare aplică tehnologiile postbelice cu efecte distrugătoare 
pentru mediu, ar conduce rapid la epuizarea resurselor naturale 
şi la adevărate catastrofe ecologice. Un exemplu ar fi acceptarea 
statelor în curs de dezvoltare să folosească tehnologiile secolului 
XX, consecinţele ar fi foarte grave pentru mediu; 

 Consumul mondial de energie care creşte cu 500%; 
 Creşterea polurării cu bioxid de carbon şi sulf, ca urmare, 

efecrtul de seră ce ar conduce la distigerea vieţii pe pământ. 
Dimensiunea ecologică şi conceptul dezvoltării sustenabile este 

MEDIUL. Aceasta este şi dimensiunea ecologică a managementului 
marketingului strategic al firmelor de turism. 

Managementul marketingului ecologic presupune accesul la 
tehnologiile verzi, la transferul de tehnologii ecologice, la Know-haw, 
acces la informare, la programe de cercetare ecologică în parteneriate, la 
accesul creditelor pentru turismul ecologic, la investiţii în resursele din 
sistem etc. 

Managementul marketingului ecologic operează cu clienţi care au o 
mare mobilitate geografică, dar ei nu trebuie să fie poluatori, ci doar 
consumatori ai „frumuseţilor mediului”. 
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În deciziile de dezvoltare sustenabilă a managementului 
marketingului ecologic, trebuie introduse câteva principii  [Welford R., 
Prescott K., 1996]. 

1. Misiunea şi priorităţile firmei cuprinse în managementul 
marketingului ecologic ca element esenţial în dezvoltarea 
sustenabilă şi responsabilitate faţă de mediu; 

2. Management integrat care să cuprindă strategii, programe,acţiuni 
şi implementare pe toate nivelele; 

3. Performanţă, inovare, creativitate continuă în dezvoltarea unor 
tehnologii şi produse ecologice; 

4. Managementul strategic ecologic de tip preventiv ce evaluează 
anticipat orice activitate a firmei ce ar putea afecta negativ 
mediul; 

5. Educarea angajaţilor de a lucra în sensul protejării mediului; 
6. Responsabilizarea turiştilor prin orice mijloace de a respecta 

mediul. 
Firmele trebuie să respecte şi normele europene de protecţie a 

mediului, să măsoare performanţele ecologice, să aibă activităţi proprii de 
audit ecologic şi diagnosticare.În acest sens, firmele de turism cu 
management integrat, trebuie să aibă un plan strategic de mediu, care să 
cuprindă: 

 analiza şi diagnostic al activităţii din perspectiva protecţiei 
mediului care să cuprindă măsuri şi costuri; 

 alcătuirea planului strategic al firmei de turism care trebuie să 
cuprindă principiile dezvoltării sustenabile; 

 auditul ecologic care constă în controlul modului în care firma a 
tanspus în practică măsurile ecologice prevăzute pentru o 
anumită perioadă. 

Reglementările Uniunii Europene în ceea ce priveşte managementul 
ecologic sau eco-management a fost publicat în anul 1992 şi se adresează 
firmelor care urmează să-şi construiască afacerile pe responsabilitatea 
ecologică şi să-şi dezvolte programe de reciclare şi pentru produsele 
ecologice. 

Reciclarea materialelor plastice în firmele de turism din România s-a 
dezvoltat constant şi într-o gamă variată, prin colaboraea cu firmele 
specializate. Cum varietatea materialelor plastice cu care operează firma de 
turism este mare, deşi aparent ele par identice, se pot asocia în grupe de 
materiale diferite cu structură moleculară diferită, reciclarea depinde de 
procesul de separare pe fiecare grupă. 
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După procesul de reciclare, materialele plastice îşi schimbă 
proprietăţile mecanice. Reciclarea materialelor plastice de către firma de 
turism este o mare provocare deoarece acţiunea este una de protejare a 
mediului şi aducătoare de valoare. Sunt  vizate peturile utilizate îndeosebi 
pentru diferitele băuturi deoarece au o rezistenţă foarte mare. Reciclarea 
maselor plastice din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este o mare 
responsabilitate pentru firma de turism. 

Din punct de vedere social, reciclarea materialelor plastice contribuie 
la conservarea resurselor naturale de ţiţei şi gaze naturale de care România 
are mare nevoie pentru economia naţională, reducând dependenţa de 
import. Plasticul are o putere colorifică mare,aproape de cea a cărbunelui, 
poate fi utilizat ca şi combustibil. 

Din studiul efectuat în zona economică Nord Est printre managerii 
celor mai reprezentative firme de turism privind reciclarea materialelor 
plastice cu care operează în procesul de producţie, răspunsurile au fost 
următoarele: 

Figura nr.1 
 

Reciclarea materialelor plastice a firmelor de turism 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

RMS
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 44% reciclează materialele plastice prin firme specializate (RMS); 
 26% adună selectiv materialele plastice şi le valorifică prin 

firmele colectoare (SMR); 
 17% evită folosirea ambalajelor din materiale plastice (EAMP); 
 13% nu au preocupări pentru valorificarea materialelor plastice 

(NPVP). 
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După cum rezultă din studiu efectuat unele firme de turism manifestă 
reţinere în privinţa reciclării materialelor rezultate din procesul de 
producţie pentru a nu mări costul ofertei turistice. 

 
Managementul marketingului crizelor ecologice în firma de turism 

Criza apare atunci când se produce un fenomen cu efect major în 
poluarea mediului.  Acest aspect este relevant în cazul firmelor a căror 
activitate poate în anumite condiţii să producă efecte dezastruoase asupra 
mediului. Cazul exploziei centralei atomice de la Cernobâl şi cea de la 
Fucushima, eşuarea unor petroliere, accidente la platformele marine de 
foraj, poluarea unor râuri, lacuri etc. În toate aceste cazuri, cu impact major 
asupra mediului şi a sănătăţii umane, managementul crizei este deosebit de 
important.  

O criză ecologică, reprezintă o provocare pentru orice firmă 
indiferent de mărimea ei. Putem defini criza şi după formulările chineze: 
„O criză ete un pericol dar şi o oportunitate. După ce pericolul a trecut, 
firma are oportunitatea de a deveni mai puternică, ca urmare a surmentării 
unor dificultăţi care au zguduit-o din rădăcini”. 

Managementul marketingului crizelor ecologice are la bază câteva 
principii: 

 principiul haosului; 
 timpul „se comprimă” sub acţiunea presiunilor externe, devenind 

un activ strategic vital; 
 lipsa controlului asupra fenomenului şi a informaţiilor; 
 firma devine un obiect de „analiză” a mass-media, a publicului, 

pierzând din imagine şi atractivitate. 
În contextul crizei, firma trebuie să gestioneze cu prioritate percepţia 

reală asupra crizei, a consumatorilor direcţi, a produselor, a serviciilor 
firmei şi a contacta experţii străini cu notorietate pentru a-şi exprima 
punctul de vedere asupra crizei. 

Managementul marketingului crizei trebuie să cuprindă câteva faze: 
 definirea exactă a crizei, dimensiunea şi implicaţiile ei; 
 precizarea obiectivelor de management marketing; 
 stabilirea unui comitet de criză; 
 relaţiile cu sistemele de informare; 
 soluţionarea efectivă a crizei; 
 managementul post-criză. 
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Managementul marketingului post criză în firma de turism 
Managementul marketingului post criză are ca obiectiv principal 

elimiarea efectelor negative, recâştigarea încrederii clienţilor şi măsuri de 
prevenire a unor crize similare.  

Din cercetarea efectuată în Regiunea Nord-Est, din România, în 
privinţa existenţei unor măsuri de prevenire a crizei ecologice, rezultă că: 

 
Figura nr.2 

 
Măsuri de prevenirea unor crize ecologice.Procentul firmelor analizate 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

A

B

C

 
 

 47% au cuprinse măsuri de prevenire a unor crize ecologice 
legate de activitatea firmei (A); 

 34% au contracte cu firme specializate pentru intervenţii în cazul 
producerii unei crize ecologice (B); 

 19% nu au preocupări în ceea ce priveşte managementul crizelor 
ecologice, considerându-le aproape imposibile ca formă de 
manifestare (C). 

În mediul în care îşi desfăşoară activitatea firma de turism 
compoziţia aerului joacă un rol important. Ministerul Sănătăţii din 
România, prin STAS 12574/87 şi prin Legea Protecţiei Mediului Ambiant, 
defineşte calitatea aerului căutată de turişti, prin concentraţiile maxime 
admisibile (CMA) măsurabile în mg/m3 ale substanţelor poluante pe care le 
conţine la un moment dat. 
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Tabelul nr.1 
 

Valori ale concentranţiei aerului admisibile prin STAS 12574/87 
 

Valori mediu 
mg/ m3 aer 

Valori 
anuale 

Valori 
zilnice 

La interval de jumătate 
de oră 

SO2 0,060 0,25 0,75 
NO2 0,040 0,10 0,30 
CO - 2,00 6,00 

Particole în 
suspensie 

 
0,075 0,15 0,50 

Depuneri de 
particole solide 
– g/m2 pe lună 
calen -daristică

 
 

17,000 

 
 
- 

 
 
- 

Sursa: Florea C. G., Horaicu C., Protecţia Mediului în Uniunea Europeană, 
Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2010. 

 
În cazul când aerului este poluat  avem surse naturale şi surse 

artificiale de poluare. Poluanţii se împart şi ei în următoarele categorii: 
 

Figura nr.3. 
Categorii de poluanţi ai aerului în mediul firmei de turism 
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Figura nr.4 
Poluarea aerului de către Centalele Termice 

 

 
 

Un exemplu de poluare ar fi cele noua butoaie cu o substanţă chimică 
periculoasă găsite aruncate de-o parte şi de alta a şoselei, într-o comuna la 
graniţa dintre Judeţele Iaşi şi Vaslui. Butoaiele erau împrăştiate în şanţurile care 
marginesc DN24 şi nimeni nu ştia cum au ajuns acolo. Specialiştii au intrat în 
alertă maximă, nu aveau date despre conţinutul recipientelor şi se temeau ca 
înăuntru s-ar putea afla o substanţă inflamabilă.Cum recipientele metalice erau 
parţial distruse, pericolul era mai mare. Cercetarile au arătat că era vorba despre 
un reziduu petrolier, o substanţă care nu poate sări în aer, însa este dăunătoare 
pentru mediu. 

 
Figura nr.5. 

Poluare rezultată din funcţionarea unei fabrici care produce ulei 
comestibil 
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Prin activitatea desfăşurată, această fabrică de ulei amplsată în 
Regiunea Nord Est crează disconfort. Zi şi noapte sunt eliminate reziduuri: 
fum dens, funingine, coji de floarea-soarelui, mici particule uleioase, care 
se depun pe hainele spălate, pe acoperişuri, pe plante, pe alee şi ulterior 
ajung în case. Poluarea aerului cu praf, abur şi aer greu de respirat (urât 
mirositor), poluare fonică, vibraţii ale solului ce provin de la motoarele 
ventilatoarelor amplificate de tubulatură  fiind incompatibile cu sănătatea 
mediului şi a omului.  

Figura nr.6 
 

Poluare rezultată în urma funcţionării unui combinat chimic din 
Regiunea Nord Est 

 

 
 

Aerul este greu de respirat. Din cauza amoniacului degajat oamenii 
nu mai pot ieşi din case. Iar situaţia este agravată şi de ceaţa densă care 
menţine la sol substanţa periculoasă. 

Aerul nepoluat trebuie să aibă următoarea compoziţie: 
 

Tabelul nr.2 
 

Compoziţia aerului nepoluat 
 

Componmentă Concentraţie ppm3 

Azot 780,800 
Oxigen 209,500 
Argon     9,300 
Dioxid de carbon 315,000 
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Neon   18,000 
Heliu     5,200 
Metan     1,000 
Kripton     1,000 
Hidrogen     0,500 
Xenon     0,080 
Dioxid de azot     0,020 
Ozon     0,010 

 
Compoziţia aerului care înconjoară pământul, este alcătuit din: 79% 

azot, 20% oxigen,0.036% bioxid de carbon, 0,964 %  alte gaze. 
 

Figura nr.7 
 

0%

50%

100%

0 2 4 6 8

Compoziţia     aerului

 
 

Prin compararea valorilor măsurate la un moment dat, cu cele 
admisibile, ne dăm seama dacă aerul este poluat sau nu. În repaus la un 
turist trece prin plămâni o cantitate de 500 m2 de aer, volum care creşte în 
cazul unui efort fizic. În 24 de ore, în mediu, turistul respiră 15-25 m3 de 
aer. Deci, un turist inhalează în medie 15 kg de aer. Din aceste date rezultă 
importanţa pentru sănătatea şi compoziţia aerului.  

Există şi firme în managementul cărora a fost introdusă şi o 
componentă ecologică cum ar fi fabrica de ciment Bicaz, înfiinţată în anul 
1951 care în urmă cu câţiva ani polua întreaga zonă turistică cuprinsă între 
Oraşul Bicaz şi Staţiunea Lacul Roşu, distrugând o mare parte din 
vegetaţie. Prin modernizarea şi extinderea realizata în anul 2009 au făcut 
investiţii pentru protecţia mediului în valoarea totala de aproximativ 15 
milioane de Euro reducând cantitatea de praf eliberat în atmosferă, rezultat 
din procesul de fabricare a cimentului şi emisiile de gaze de ardere nocive. 
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În prezent, acestea se situeaza sub limitele legale după cum reiese din 
figurile următoare: 

Figura nr.8 
 

 

 
 
 

Figura nr.9 

 

  Sursa:www.heidelbergcement.ro 
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Figura nr.10 
 

 
 

Figura nr.11 
 

 

              Sursa:www.heidelbergcement.ro 
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Respectând principiile dezvoltării durabile, au făcut eforturi pentru 
conservarea resurselor neregenerabile (minerale şi combustibili fosili).  

 
Cuantificarea riscurilor 

Definiţia general acceptată defineşte riscul ca fiind un produs dintre 
probabilitatea producerii unui eveniment advers şi totalul consecinţelor 
acestuia. 

Riscurile ecologice dacă nu sunt luate în calcul produc anumite  
pierderi şi în diferite proporţii, după amploarea fenomenului. De exemplu o 
acumulare de apă (iaz) pentru decantare în amonte, aproape  de o 
crescătorie de păstrăvi ce se află în vale şi în apropierea unei locaţii 
turistice. 

La cuantificarea riscului se ia ca ipoteză de calcul: 
 metoda riscului ; 
 metoda arborelui evenimentului; 
 metoda de analiză a criticalităţii măsurilor de cedare a efectelor 

acestora  (Failure Mode,Efects and Criticality Analizis – 
FEMECA). Se stabileşte indicele de gravitate IG: 
 

IG = CM  x PC x DC         (1) 
unde: 
       CM – ponderea defectării componentei în devansarea avariei; 
        PC – indice ce exprimă probabilitatea de defectare a componentei; 
        DC – posibilitatea în care defectarea componentei poate fi detectată în 
vans. 
 Fiecare dintre cei trei indici li se atribuie câte o valoare de la 1 la 5. 
 Indicele de gravitate (IG) ne permite o ierarhizare a posibilităţii 
apariţiei riscului şi permite stabilirea măsurilor prioritare pentru 
combaterea riscului. 
 Măsurara probabilităţii de rupere a iazului pe baza arborelui 
evenimentului, se bazează pe adunarea tuturor probabilităţilor parţiale de 
rupere din arborele evenimentelor adverse, plecând de la bază spre vârf. 
 Probabilitatea de apariţie a evenimentelor pe un nivel imediat 
superior este dată de:     

 suma manifestărilor (evenimentelor) independente şi sunt legate 
prin operatoru logic SAU; 

 produsul probabilităţii evenimentelor când ele sunt condiţionate 
şi legate de operatorul SI; 
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La acumulările de apă (iaz etc) intervin şi alte elemente ca: 
lungimea lor, cantitatea de apă acumulată, garda la nivelul digului, drenajul 
etc. 

Probabilităţile anuale (P) a evenimentelor primare iniţiatoare, se 
calculează pentru o secţiune transversală caracteristică, considerată 
segment de bază şi se determină pentru întregul  dig ca formula: 

 
P(dig) = 1 - [P (segment)]n       (2) 

unde: 
P(dig)               – probabilitatea anuală de apariţie a unui eveniment primar 
iniţiator pentru întregul dig; 
     n               -  raportul dintre lungimea digului şi lungimea segmentului de 
bază; 
P (segment)  - probabilitatea anuală de apariţie a unui eveniment primar 
iniţiator pentru segmentul de 
                        bază;  
 
Consecinţele ruperii se calculează cu relaţia: 
 

        C =   βΣiCGiPei αi                           (3) 
unde: 

C     -  consecinţele ruperii; 
 β     - coeficientul global de corecţie şi exprimă capacitatea firmei 
turistice de a interveni pentru  
            închiderea breşei; 
CGi - indicele de gravitate a categoriei de consecinţe i; 
Pei     - probabilitatea de producere efectivă a categoriei de consecinţe i; 

 αi    - coeficientul de corecţie, ce exprimă eficienţa măsurilor de 
limitare a efectelor potenţiale pentru categoria de consecinţe i (cazul 
Barajului de la Bicaz, judeţul Neamţ). 

În evaluarea riscului ce pleacă de la probabilitatea de rupere (baraje), 
începe de la măsura globală a consecinţelor producerii evenimentului, 
mtodă propusă de Prof.dr.ing. Dan Stemarin: 

 
                                                       R   =   PrC                                      (4) 

unde: 
        Pr – probabilitatea anuală de rupere; 
        C – măsura globală a consecinţelor ruperii şi se calculează cu formula 
3. 
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România dispune de mai multe acumulări de ape, iazuri pentru  
agrement şi pescuit, dar oraşele sunt protejate de diguri, împotriva 
inundaţiilor sau a acumulărilor de ape. În România, iazul de decantare se 
clasifică în patru categorii de importanţă, după crierii de risc: 

A – de importanţă excepţională; 
B -  de importanţă deosebită; 
C -  de importanţă normală; 
D – de importanţă redusă. 
 

Indicele de risc se defineşte cu formula: 
 

RB = PC x CA         (5) 
unde: 

       PC  - probabilitatea anuală de respingere; 
       CA – consecinţele ruperii. 

Probabilitatea anuală de rupere se calculează cu formula: 
 
                                              1 
                             PC =                                                      (6) 
                                         (α BA x  βCB)   

unde: 
        BA  - subindice determinat în funcţie de caracteristicile iazului de 
decantare şi amplasament; 
        CB  - subindice ce determină starea generală a iazului de decantare; 
        α β  - coeficienţi de pondere: α = 0,4 ÷  0,8 iar β = 0,7 ÷ 1. 

 BA  şi   CB se calculează cu relaţia 6. 
Încadrarea barajelor sau iazurilor de decantare în categorii de risc, 

serverveşte managementului firmei de turism amplasate în zone cu risc de 
poluare, la luarea măurilor de prevenire a riscului, prin măsuri prevăzute în 
planul de management ecologic. 

Managementul marketingului ecologic mai cuprinde: aplicarea 
continuă a măsurilor de identificare a hazardului, anticiparea hazardului, 
consecinţele pentru firma de turism, costurile de combatere şi revenire la 
starea iniţială de dinaintea producerii fenomenului. 

Managementul riscului trebuie să se bazeze pe crearea în cadrul 
firmei de turism a unei structuri care să se ocupe cu această problematică, 
organizarea unei echipe de intervenţie, efectuarea analizei de risc, 
integrarea managementului riscului în managementul ecologic integrat al 
firmei de turism 
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Concluzii 
România ca ţară membră a Uniunii Europene are obligaţia de a aplica 

prevederile acquis-ului comunitar prin includerea în legislaţia naţională a 
măsurilor de protecţie a mediului. 

Fiecare cetăţean, indiferent  unde se deplasează, efectuează un act 
turitic, iar deplaările în scopurile turistice sunt efectuate pentru a  căuta 
unele locuri ale naturii deosebite, cu aer curat, un motiv pentru care 
operatorii din turism trebuie să ofere şi să respecte aceste condiţii. 

Din aceste considerente şi nu numai, managementul marketingului 
firmelor de turism trebuie să aibă o componentă ecologică, să fie unul 
integrat, extinzându-se pe toate fazele de producţie – de la materii prime, 
prin tehnologie ecologică la produse ecologice, deşeuri recuperabile şi 
reciclabile care să reintre în procesul de producţie sub formă de materie 
primă aducătoare de profit. 

Managementul marketingului strategic ecologic în turism să fie unul 
sustenabil, să prevadă creşterea produselor ecologice în mod raţional, fără 
a exercita presiuni asupra resurselor naturale care sunt şi al generaţiilor 
viitoare. Ţinta trebuie să fie transformarea firmelor de turism în firme 
ecologice de turism, unde turistul să se simtă reântors la natura pură, 
primitoare, frumoasă şi darnică. Şi resursa umană din firma de turism 
trebuie să aibă o educaţie ecologică şi să ocrotească mediul. 

Protecţia mediului din aria turistică trebuie făcută în parteneriat cu 
turiştii, cu mediul, cu comunitatea locală beneficiind de avantaje toate 
părţile implicate. 

Turistul nu trebie să fie un poluator, cum se mai întâmplă astăzi, el 
tebuie să fie un turist ecologic convins, educat, cu un spirit deosebit pentru 
natura, care-i oferă o nouă calitate vieţii sale. 

Firma turistică prin managementul ecologic integrat trebuie să 
cunoască foarte bine riscurile de mediu din propria sa activitate. Trebuie să 
le cunoască, să gestioneze probabilitatea de a se manifesta, să evalueze 
posibilele pierderi şi costurile de combatere. Un „eveniment poluator”, în 
apropierea unei firme de turism îndepărtează turiştii, diminuează imaginea 
firmei, scade competitivitatea şi îi reduce profitul prognozat. 

Managementul marketingului ecologic este un concept complex de 
metode, tehnici şi măsuri care au menirea să evite poluarea mediului şi a 
riscurilor potenţiale de poluare. 
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Abstract 

In the world everything changes. Speed of change is dizzying pace. Economy, 
social relations, trade, market, customers are affected and are changing. In this race of 
change enter the tourism too, who wants a new coat. Who to carve? Obviously, managers 
of tourism companies.  
Keywords: change, innovation, marketing management, target, implementation 
 
Metodă şi metodologie 

Pentru acest studiu am folosit cercetarea documentară şi exploratorie, am urmărit 
diferitele abordări ce fac referire la factorii care definesc managementul schimbării în 
firma de turism. 

 
Introducere 

Managerii din domeniul turistic trebuie să găsească primii, prin 
inovare, o haină nouă pentru activitatea lor, în realitatea românească a 
anilor 2012, când economia se confruntă probleme, când se fac sacrificii 
majore şi se resimt riscurile şi consecinţele datoriilor suverane ale ţărilor 
europene care vin iar să dijmuiască economia României şi a populaţiei. 

Aceste simptome se simt şi în turismul românesc. Vechile metode 
şi practici de a face turism, nu mai pot răspunde provocărilor la care sunt 
nevoite astăzi să facă faţă, capacităţile din turism  nu sunt folosite la 
capacitate din lipsa turiştilor, preţurile sunt prea mari în comparaţie cu ce 
se oferă, tehnologii învechite, servire defectoasă, idei puţine, inovaţia 
aproape lipseşte. Am prezentat doar câteva puncte slabe ale turismului din 
România. 

Din cercetările intreprise, am observat la manageri o frică de 
schimbare „mă mulţumesc cu afacerea mea”, au spus unii, „sigur trebuie să 
schimb ceva” au răspuns alţii, dar sincer mi-au spus „nu prea ştiu cum să 
fac o shimbare”. Aceasta a fost motivaţia de a cerceta şi a scrie acest 
articol, pentru a aduce în prim plan practici şi reguli pentru managementul 
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marketingului schimbării privită ca ştiinţă, bine definită (relaţiile 
publice,tehnicile de dialog, ştiinţa de marketing, tehnici de preţ, de cost şi 
de risc).  
 
Schimbarea ca proces de management-marketing în activitatea de 
turism 

Schimbarea ca proces de management-marketing în activitatea de 
turism sau managementul schimbării ca ştiinţă, necesită cunoaşterea unor 
reguli şi principii care trebuie cunoscute de manageri. Înainte de a proiecta 
schimbarea în turism, managerul trebuie să plece de la definirea cât mai 
exactă a stării actuale în care se află firma de turism. În urma analizei se 
defineşte cu exactitate care va fi calea ce trebuie urmată în viitor. Odată 
stabilită decizia de schimbare în firmă, se stabilesc etapele schimbării şi 
asigurarea resurselor financiare pentru susţinerea şi implementarea 
schimbării. De exemplu, pentru o firmă care doreşte să facă turism la Polul 
Nord etapele procesul ar putea fi: 

 asigurarea resursei umane calificată pentru excursiile în locuri 
geroase, înzăpezite, fără căi de comunicaţii, zone 
periculoase,etc; 

 identificarea segmentului de turişti care operează pentru acest 
gen de turism; 

 asigurarea logisticii necesare pentru efectuarea efectivă a 
activităţii de turism în zone polare (mijloace de transport, rute de 
parcurs, sistemele de locuit, deplasările pe schiuri, sănii trase de 
câini sau reni, pescuit oceanic,etc); 

 data când se poate începe efectiv prima acţiune cu turiştii. 
În acelaşi timp, trebuie să identificăm categoria de personal din 

firma de turism afectate de schimbarea profilului de activitate şi manifestă 
ostilitate faţă de schimbare şi compartimentele unde putem găsi sprijin 
suplimentar pentru implementare proceslui de schimbare. Următorul pas, 
evaluarea forţelor care se opun schimbării şi a celor care susţin schimbarea, 
pentru a stabili aceea masă critică care să declanşeze susţinerea schimbării 
şi să traseze drumul critic până la obţinerea obiectivului propus prin 
schimbare. 

Prin drumul critic putem identifica care sunt activităţile critice ce 
nu dispun de rezervă de timp pentru realizare, cărora managerii firmelor de 
turism trebuie prin acţiunea de control să acorde prioritatea zero, căci fără 
depăşirea lor, procesul de implementare nu se poate desfăşura.  



Change as a business marketing - management process in tourism activity 

  31 

Urmează alte etape în managementul schimbării, legate de definirea 
indicatorilor cantitativi şi calitativi şi etapele de evaluare şi control pentru 
a-i da posibilitatea managerului care conduce procesul de schimbare, că 
totul se desfăşoară în condiţiile proiectate şi că schimbarea evoluează spre 
ţinta fixată, conform figurii nr.1. 

Evitarea parcurgerii acestor etape în managementul schimbării, 
poate compromite întreg procesul de schimbare. Asta ne explică de ce 
foarte multe acţiuni de schimbare, bine gândite şi proiectate, nu au avut 
succes în faza de implementare, deoarece situaţia reală a firmei de turism 
de la care trebuia să plece schimbarea nu este analizată şi prezentată 
explicit, în detaliu, tuturor angajaţilor pentru a evita coagularea unei 
opoziţii. Acestei opoziţii dacă i se va explica corect necesitatea schimbării 
se poate debloca prin motivaţii personale : nu va pierde locul de muncă, îşi 
va păstra poziţia ierarhică etc. Începerea procesului de implementare nu 
este recomandată a se face, până ce în interiorul firmei nu s-a creat o masă 
critică care să declanşeze susţinerea şi să asigure reuşita schimbării. 

Figura nr.1 
 

Etapele principale ale managementului schimbării în firma de 
turism 

 

 
 

Un studiu efectuat pe 250 de managerii din Regiunea de Dezvoltare 
Nord–Est, răspunsurile au fost după cum am sistematizat în figura nr. 2. 
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Figura nr.2 
Opinii exprimate faţă de schimbare 
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 47% şi-au propus o schimbare în firmă fără a o începe efectiv 
(A); 

 32% consideră că nu este cazul să efectueze o schimbare (B); 
 13% au implementat schimbare fără să o finalizeze (C); 
 9% consideră că pentru firma lor nu este necesară o schimbare 

(D). 
Din răspunsurile la chestionar, rezultă că doar 13% au început 

procesul de schimbare, ceea ce justifică lipsa performanţei şi a inovării în 
firmele de turism. Inerţia la schimbare este foarte mare şi ea se localizează 
la nivelul factorilor de decizie. 

Discuţia prealabilă a schimbării este necesară îndeosebi pentru 
categoriile de persoane a căror interese nu se regăsesc în schimbarea 
propusă şi cărora trebuie să li se dea răspunsuri satisfăcătoare la aşteptările 
lor vis-a-vis de schimbare. 

Din aceste considerente, managerii care conduc procesul de 
schimbare trebuie să aibă cunoştinţe solide teoretice şi practice în 
management, marketing, comunicare, dialog şi relaţii publice. 

Firmele de turism să-şi asigure şi fluxul de capital necesar 
schimbării din activitatea proprie, fără a recurge la credite bancare a căror 
dobânzi reduc profitul. 

Referindu-ne la firmele de turism, din întreaga lume, în anul 2012, 
acestea au credite de 2000 de miliarde de dolari, pe care trebuie să le 
refinanţeze, iar în regiunea Europa, Orientul Mijlociu şi Africa 
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(EMEA),[Raportul PwC,2011] trebuiesc refinanţate cu 250 de miliarde de 
dolari. Acest aspect va duce la lipsa capitalului de pe piaţa de capital iar 
managementul firmelor, inclusiv al celor de turism româneşti se vor orienta 
pentru competiţia de a obţine creditele necesare, în condiţii dezavantajoase.  

Din aceste motive folosirea creditelor de volum mare, trebuie să fie 
prudentă, de evitare a riscurilor determinate îndeosebi de creşterea 
dobânzilor, a modificării ratelor de schimb valutar. 

Situaţia actuală economică a clientului, incapacitatea unor manageri 
de a gestiona corect informaţiile legate de lichiditatea firmei şi gradul ei de 
îndatorare, poate face diferenţa pe piaţa concurenţială a turismului. 

Managerii firmelor economice şi a celor din turism în situaţii de 
criză economică (nivelul Uniunii Europene şi nu numai) au nevoie de 
capital, de împrumut pentru a-şi finanţa costul schimbării în actualul 
context financiar, informaţie financiară de calitate, pe lângă celelalte 
informaţii din mediul extern necesare fundamentării deciziei de schimbare. 

Figura nr.3 
 

Etape necesare în asigurarea creditelor de refinanţare pentru 
firma de turism 

 

 
 

Esenţială în găsirea creditelor este obţinerea informaţiilor corecte 
despre băncile dispuse să acorde creditul, dobânda percepută, termenul de 
rambursare, volumul creditelor. Evaluarea incorectă de către manageri a 
balanţei de venituri şi cheltuieli, conduce la imposibilitatea de a rambursa 
creditul la termenele stabilite, la reeşalonări de plată şi în final conduce la 
intrarea firmei în incapacitate de plată. 

România se află la mijlocul topului mondial, conform indecelui de 
globalizare calculat de firma Ernst Young pentru anul 2011, care măsoară 
performanţa celor mai mari 60 de economii la nivel internaţional, luând în 
considerare 20 de indicatori care evaluează aspectele cheie ale integrării 
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transfrontaliere ale activităţilor economice în care intră şi turismul. Aceşti 
60 de indicatori luaţi în consideraţie sunt grupaţi în cinci categorii: 

 deschiderea către activităţi de comerţ; 
 mişcările de capital; 
 mobilitatea forţei de muncă; 
 schimbul de idei şi tehnologii; 
 integrarea culturală. 

România prin declanşarea schimbării spre modernizare a reuşit să 
se afle în acest top inaintea unor ţări precum Japonia sau China, măsuri 
care i-au permis ca în 2011 să obţină peste 2,5 % creştere economică, cea 
mai mare pe timp de criză, unde criza datoriilor suverane sufocă economia 
şi limitează activitatea firmelor de turism din România. 

În următorii ani, în ţările emergente în tranziţie din Uniunea 
Europeană, Belarus, Bulgaria, Cehia, Georgia, Ungaria, Polonia, România, 
Slovacia, Ucraina vor creşte anual cheltuielile de consum cu 95 miliarde de 
dolari cumulat până în 2016, potrivit raportului Master Card Worlwide. 
Aceşti consumatori vor influenţa creşterea economiei globale în următorii 
cinci ani şi vor determina schimbarea deplasării de consum de la Vest către 
Est şi vor genera între anii 2012-2016, în medie, un plus de 1,2 trilioane de 
dolari americani pe an, din cheltuelile de consum, în economia globală, în 
timp ce pieţele de consum dezvoltate, vor adăuga doar 700 miliarde de 
dolari. Şi turismul se va dezvolta dinspre Vest spre Est, unde nu este 
valorificat suficient potenţialul turistic al acestei zone. 

În aceste condiţii de schimbări radicale în economia globală, de 
deplasare a unor centre de decizie economică, considerate cândva tabu, 
aduc complicaţii şi implicaţii asupra afacerilor mondiale cu accent pe 
relaţia creşterea consumului şi crerea valorii în economia de piaţă. Acest 
climat complicat şi imprevizibil se încadrează activ şi operatorii români din 
industria turismului. Schimbarea le va aduce unele riscuri dar şi 
oportunităţi pe măsură. O zicală populară a românilor spune „ Orice rău 
este şi spre bine”. Dar economia este mereu în dezechilibru iar schimbarea 
are rolul dea o echilibra. 

Conform cercetării efectuate în firmele de turism, a rezultat că cea 
mai frecventă strategie de criză aplicată de unii manageri din firma de 
turism aşa cum este prezentat în figura nr. 4. 
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Figura nr.4 
 

Strategie de criză 
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 67% reducerea costurilor de producţie (RC); 
 29% restructurarea activităţii firmei (RAF); 
 4% creşterea productivităţii în ansamblul activităţii 

(CPAA). 
Din studiul efectuat rezultă că majoritatea managerilor optează 

pentru reducerea costurilor, o măsură ce asigură avantaje pe termen scurt şi 
nu promovează schimbarea, singura care aduce avantaje pe termen lung. 

Vorbind despre economie în general şi de turism în special, 
observăm cu regret că nici o ţară dezvoltată nu mai oferă un randament  
ridicat, şi-au pierdut suflul inovator, iar cetăţenii şi-au pierdut încrederea în 
guverne. Acum în Uniunea Europeană din care face parte şi România 
problema nu este calitatea conducătorilor ci a structurii necorespunzătoare 
în care s-au dezvoltat economiile, nu au ţinut cont de relaţia dintre 
producţie şi consum, susţinând un consum ridicat, finanţat din împrumuturi 
costisitoare. Unele state au structuri economice tradiţionale, vechi de 400 
de ani, iar în România se găsesc structuri economice din perioada 
economiei socialiste care produc mari pierderi fianciare bugetului de stat. 
Aceste instituţii „bolnave” au rădăcini cu sute de ani în urmă. Dacă nu se 
modernizează, nu performează şi inovează, nu vor putea supravieţui mult 
timp, vor deveni anacronice şi păguboase pentru societate. 

Şi firmele de turism din România prezintă acest dezechilibru 
structural: hoteluri gigant cu cheltuieli indirecte extrem de mari împânzesc 
teritoriul montan şi cel de pe litoral, se degradează deoarece ofertele 
turistice sunt scumpe şi clienţii le ocolesc. 
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A sosit timpul unui nou model de gândire de a face turism. Trebuie 
restabilit echilibrul între producţie        consum        fonduri pentru 
dezvoltare, având la bază munca reală. Societatea civilă, ca factor de 
echilibru între economie şi guvernare trebuie să-şi mărească performanţele 
sociale. A face turism trebuie să fie o plăcere pentru turişti şi o posibilitate 
de profit pentru firma de turism. 

 
Concluzii 

Schimbările care au loc în toate sectoarele de activitate ale societăţii 
româneşti dar şi la nivel mondial, influenţează şi modul de a face turism în 
România. 

În multe firme de turism de succes limitate la nivel naţional, 
succese bazate mai mult pe condiţii favorizate locale, specifice şi nu pe un 
management marketing adecvat, se menţine un management bazat pe 
intuiţie, experienţă, total inadecvat unei evoluţii sustenabile pe termen 
lung. 

Criza economică prelungită, asociată mai recent cu criza datoriilor 
suverane în Europa, au adus unele firme de turism în pragul falimentului. 
Aceste firme practică um management bazat pe reducerea costurilor de 
producţie şi nu pe un management adecvat al schimbării. 

Firmele de turism care au implementat schimbarea duc lipsă de 
capital pentru finanţarea schimbării. Vor apela la credite bancare scumpe, 
cu perioade scurte de rambursare, care le va creea mari dificultăţi în 
menţinerea unei oferte în care raportul preţ-calitate să fie în favoarea 
turistului. 

În general, modul practic în care se face turism în România este 
unul tradiţional, fără o concepţie clară de dezvoltare bazată pe performanţă 
şi inovaţie. 

Resursele naturale gratuite pe care ni le oferă natura există în 
cantităţi suficiente în România, dar ele trebuiesc valorificate la un nivel 
superior, care să facă turismul românesc performant, în favarea firmei de 
turism, al turistului, al comunităţii locale şi al mediului. 

Vor supravieţui în perioada următoare doar firmele de turism car îşi 
vor baza activitatea pe inovaţie – o străfulgerare de geniu.  
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Abstract 

Our nowadays man suffers from a professional stress, usually combined with a 
familial one, that determines him to want more relaxation during his holidays. When this 
relaxation is accompanied by dynamic activities, that could distract man from his daily 
activities and to develop his personality according to his aspirations, there is obtained the 
essence of what we may call active tourism through animation.  
 
Keywords: animaţie, turism rural, promovare etc. 
 
Introducere în problematică 

În contextul actualei crize financiare mondiale, cei care au pretenţia 
că doar prin sobrietate, si atitudini complementare acesteia, se poate ieşi la 
liman, dacă pot da dovadă de deschidere pentru altfel de soluţii, vor fi 
incântaţi să constate rapiditatea apariţiei, cum e şi firesc, pentru început, a 
unei stări de covalescenţă.  

Cea mai recentă dovadă de succes de proporţii a bunei dispoziţii, în 
ciuda austerităţii generată de criza economică, este spectacolul oferit de 
suporterii celor două echipe de fotbal din Spania, la recenta finală Europa 
League, a cărei amfitrioană a avut bucuria să fie capitala ţării noastre. 
Pentru cei ce nu sunt pasionaţi de fotbal, nu acest sport este motivul pentru 
care l-am menţionat acum, ci fiesta spaniolilor, atmosfera civilizată de 
bună dispoziţie ce a precedat şi a urmat meciului. Pe străzile capitalei, care 
au fost destinate acestui eveniment, lumea cânta, dansa, practica diverse 
jocuri, consuma, în special, mici şi bere. Participanţii autohtoni, ce doar 
auziseră sau văzuseră la televizor celebrele fieste spaniole, au avut ocazia 
să trăiască ei înşişi această atmosferă de sărbătoare. 

Deşi nici situaţia economică a Spaniei nu este deloc roză, iubitorii 
acestui sport au găsit resursele financiare pentru a traversa Europa şi a se 
desfăşura natural, demonstrând triumful bunei dispoziţii în faţa greutăţilor 
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cotidiene. Starea lor de bine a fost molipsitoare, antrenând în această 
atmosferă atât iubitorii acestui sport, care au venit de pretutindeni, cât şi 
populaţia autohtonă, ce se afla în trecere prin acea zonă.  

De pe urma acestui eveniment toată lumea a ieşit mulţumită. 
Organizatorii meciului şi ofertanţii de servicii turistice au avut încasări 
peste aşteptări, iar participanţii la eveniment, conform ştirilor furnizate de 
mass-media, au recunoscut că nu-şi amintesc de când n-au mai avut parte 
de atâta bună dispoziţie.  

Acesta este doar un exemplu recent de interculturalitate, de soluţie 
pentru ieşirea din criză a turismului românesc. Mulţi dintre suporterii 
intervievaţi au afirmat că n-au avut încă ocazia să viziteze ţara noastră, dar 
au fost încântaţi de ospitalitatea românească şi au promis că vor reveni, cât 
de curând posibil.  

Astfel de cazuri de dorinţă de revenire pot revigora turismul 
românesc şi, cum tendinţa mondială este de petrecere a timpului liber, 
departe de aglomeraţia şi de poluarea specifică mediului urban, turismul 
rural este singurul care oferă cadrul natural, neaoş românesc. 

În paralel cu exemplul precedent, se poate preciza că, un studiu 
efectuat în ultimii ani, de cercetătorii Gretzel, Fesenmaier, Formica şi 
O’Leary, are ca punct de pornire nevoia de a găsi modalităţi de a dezvolta 
turismul în condiţiile în care lumea actuală se confruntă cu ameninţări 
provenite din mediul extern, iar „schimbările de pe piaţa industrială au 
determinat schimbări radicale de structură în cadrul organizaţiilor. Ca 
răspuns la nevoia în creştere de a găsi noi viziuni ale viitorului în turism, 
directorii de marketing ai celor mai mari companii de turism din SUA au 
fost invitaţi să participe în cadrul unui focus-grup pentru a discuta 
provocările specifice pe care le-au întâmpinat în organizaţiile lor şi 
metodele prin care au făcut faţă acestora.” Concluzia generală a fost aceea 
că este absolut necesar să se ţină cont de faptul că „populaţia 
interacţionează din ce în ce mai activ cu mediul în calitate de creatori mai 
degrabă decât de „consumatori” de informaţie.”1  Această concluzie a 
specialiştilor privind populaţia americană am dori s-o verificăm şi noi, pe 
populaţia românească.  

De asemenea, am luat în considerare şi un studiu efectuat de 
cercetătorii Snepenger, King, Marshall şi Uysal, care a avut în vedere 

                                                 
1 Gretzel, U., Fesenmaier, D. R., Formica, S. and O’Leary, J. T., Searching for the Future: 
Challenges Faced by Destination Marketing Organizations în Journal of Travel Research, 
2006; 45, p. 122 
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motivaţia pentru care subiecţii aleg să călătorească. Ei consideră că, pe 
lângă factorii sociali care determină oamenii să-şi ia o vacanţă, se află şi 
cei interni, psihologici, iar studiul lor verifică şi dovedeşte importanţa 
acestora din urmă. De aici şi concluzia autorilor: „Călătoria este căutată 
pentru a creşte relaţionarea cu ceilalţi.”2            

     
Un studiu care cercetează direcţiile viitoare în turism, pentru a 

vedea care sunt măsurile cele mai proprii unei bune dezvoltări a turismului, 
este cel al cercetătorilor Formica şi Kothari. Aceştia argumentează 
necesitatea ca firmele de turism să devină mai flexibile şi să ofere „o 
varietate largă de activităţi pentru a menţine interesul consumatorilor 
pentru produsele şi serviciile lor.”3 Se observă, susţin cercetătorii citaţi, că 
există „o mai mare cerere de produse şi de servicii mai personalizate din 
partea turiştilor”, iar sfatul lor este ca firmele de turism să iasă în 
întâmpinarea acestui tip de cerere. Prin această soluţie, dorim să oferim un 
exemplu agenţiilor de turism şi o încurajare pentru a răspunde cerinţelor 
populaţiei româneşti de turism activ, realizat prin animaţie.  

 
Animaţia şi efectele ei asupra turismului rural 
Animaţia este o denumire europeană specifică activităţilor ce oferă 

bună dispoziţie şi relaxare în timpul liber. Sunt vehiculate tot felul de 
definiţii pentru animaţia în turism şi un exemplu ar putea fi acesta: 
modalitatea amabilă de a determina oamenii să fie activi în domeniul 
distracţiei, sportului şi culturii; nu este o activitate ce se bazează pe principii 
şi reguli, ea este o „trăire” realizată de oameni (animatori) pentru alţi oameni 
(oaspeţi)4. Această noţiune exista şi în anul 1977, în Franţa, când animator era 
considerată ”persoana care conduce, stimulează o reuniune, un spectacol, un 
club sportiv; persoana a cărei activitate constă în a stimula 
comunicarea şi exprimarea individuală sau colectivă în interiorul unui 
grup.”5 Prin urmare, animatorul trebuie să fie o persoană flexibilă, educată, 
bine informată, creativă şi un bun psiholog, apt să sesizeze care sunt resursele 
                                                 
2 Snepenger, D.,  King, J., Marshall, E. and Uysal, M., Modelling Iso-Ahola’s 
MotivationTheory in the Tourism Context,  în Journal of Travel Research, 2006; 45, p. 
141 
3 Formica, S. and  Kothari, T. H., Strategic Destination Planning: Analyzing the Future of 
Tourism, în Journal of Travel Research 2008; 46; p. 363 
4 Oprişan, M., Sere, M., Oprişan, I.R., Îndrumar de animaţie în turism, Timişoara: 
Artpress, 2006 
5 Larousse de la langue francaise, Ed. Librairie Larusse, Paris, 1977 
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individuale şi de grup ale turiştilor şi să-i conducă spre o stare de bine şi de 
creştere la nivel personal şi colectiv. 
 Dacă până acum am vorbit despre nevoia obiectivă de revenire a 
turismului românesc, în general, prin intermediul animaţiei, vom 
particulariza această necesitate pentru revigorarea turismului rural 
românesc. 

O importanţă din ce în ce mai mare se acordă turismului activ 
practicat în pensiunile turistice6, tradiţional considerate a fi pasive, în sensul 
de liniştite, unde lumea vine cu intenţia de a sta, a se odihni. Animaţia, ce o 
presupune turismul activ, conduce la: valorificarea bogatului potenţial 
rural; economisirea de investiţii pentru crearea de capacităţi de cazare, 
alimentaţie publică şi agrement; reducerea la minimum a personalului de 
servire; descongestionarea zonelor turistice supra aglomerate; 
îmbunătăţirea nivelului de trai în zonele utilizate ca bază materială a 
turismului; surse suplimentare de venituri pentru populaţia rurală; 
înviorarea tradiţiilor populare, dorinţa de perpetuare a unor meşteşuguri 
tradiţionale. 

În pensiunile turistice, animaţia este oferită de obicei de gazdă, ea 
fiind cea mai în măsură să propună vizitatorilor o activitate, întrucât 
cunoaşte cel mai bine zona sau posibi-lităţile de divertisment existente 
aici. Gazda, adică animatorul din mediul rural:  
A. va oferi informaţii legate de obiceiurile şi utilităţile locaţiei respective; 
B. va organiza, pe parcursul sau la finalul unei astfel de 
călătorii/vizite/închinare la locurile sfinte, în funcţie de vârsta participanţilor, 
concursuri sau discuţii referitoare la respectivele destinaţii, în care participanţii 
vor fi împărţiţi în grupuri şi vor primi diverse întrebări. La sfârşitul acestor 
concursuri participanţii vor primi premii sau pedepse amuzante. 

Activităţile obişnuite în pensiuni au deci legătură cu specificul 
zonei, dar animaţia nu-l obligă pe turist să facă o activitate casnică sau 
agricolă (fie şi de plăcere), ci îi dă posibilitatea de a practica acele 
activităţi recreative care corespund necesităţilor sau prefe-rinţelor sale. 

Experienţa internaţională ne arată că turiştii veniţi în mediul rural 
doresc să practice o activitate fizică (mişcare, sport, plimbare) în aer liber, 
deoarece îi eliberează de oboseala fizică şi psihică acumulată. 

 
 
 

                                                 
6 www.agroturism.com 
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A. Informaţii legate de obiceiurile şi utilităţile locaţiei respective 
Meşterii populari fie că lucrează lemn (icoane, linguri de lemn sau 

alte vase) sau cera-mică, fie că încondeiază ouă sau pictează icoane pe 
sticlă, fie că împodobesc costume populare cu podoabe pregătite chiar de 
ei sau împletesc în nuiele şi papură, au reuşit să devină cunoscuţi în toate 
colţurile lumii prin valoarea lucrărilor lor, prezentându-le atât în cadrul 
târgurilor tradiţionale din România, cât şi peste hotare. 

O posibilă vacanţă cu profil etnografic ar acoperi întreaga ţară, dar 
poate unele dintre cele mai renumite localităţi pentru tezaurul lor popular 
sunt următoarele: 
- arta lemnului, împletituri răchită, ceramică: Braşov (judetul Braşov); 
Pietris (judeţul Dolj - cruci pictate); Crasna şi Polovraci (judeţul Gorj); 
Gherghiţa (judeţul Prahova); Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, 
Suceava (judeţul Suceava); Văiden (judeţul Vâlcea). 
- costume populare, covoare, măşti populare, ţesături: 
Topoloveni (judeţul Arges); Telciu, Salva (judeţul Bistriţa 
Năsăud); Buzău (judeţul Buzău); Cernăteşti, Măceşu de Sus 
(judeţul Dolj); Galaţi (judeţul Galaţi); Tismana (judeţul Gorj); Botiza, Rogoz, 
Săpânţa (judeţul Maramureş), etc.  
- icoane pe sticlă : Braşov (judeţul Braşov).  
- încondeiatul de ouă: judeţul Harghita, zona Mărginimea Sibiului 
(judeţul Sibiu); Bucovina (judeţul Suceava - Izvoarele Sucevei, Moldoviţa, 
Paltinu, Vatra Moldoviţei). 
- pictura naivă : Brusturi (judeţul Arad), Bacău (judeţul Bacău); Reşiţa 
(judeţul  
Caraş-Severin); Iaşi, Bălţaţi (judeţul Iaşi); Vaslui (judeţul Vaslui). 

Unii turişti adesea se implică (cu măsură) în aceste activităţi, mai 
ales din curiozitate sau pentru a trăi o experienţă inedită. Alţii preferă 
divertismentul, distracţia, participând la diferite manifestări culturale 
locale, la sărbători tradiţionale, evenimente emoţionante şi implicit 
reconfortante pentru turiştii străini sau cei din mediul urban. În oricare 
zonă agricolă / viticolă se poate realiza un turism activ prin participarea de 
plăcere la muncile câmpului, la pregătirea meniurilor cu specific local şi la 
degustări de vinuri. 
 
B. Exemple de întrebări pentru concursuri sau pentru discuţii: 
        ▪ care este meşteşugarul care v-a impresoinat cel mai mult şi de ce? 
        ▪ ce vocaţie v-aţi descoperit practicând, din curiozitate, aceste activităţi 
meşteşugăreşti? 
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* 
Trebuie menţionat că, în cadrul statelor Comunităţii Europene7, 

reţeaua turismului rural reprezintă cea mai bună organizare datorită: 
♦ organismelor neguvernamentale naţionale şi internaţionale 

existente;  
♦ sprijinului (credite pe temen lung, cu dobânda de 3-4 % în Franţa, 

Germania, Austria - scutire de impozit pe activitatea turistică desfăşurată, 
sprijin logistic, formare de cadre şi îndrumare, ş.a.), primit din partea statelor 
Comunităţii Europene prin intermediul programelor PHARE; 

♦ experienţei câştigate şi dorinţei de perfecţionare manifestate 
permanent. 

 
Concluzionând, animaţia reprezintă un proces de creaţie, nu există 

o limită la multiplele posibilităţi de organizare a acesteia în pensiunile 
turistice. Educarea, pe de o parte, a orientării turiştilor spre nevoia de 
relaxare activă, prin a-şi alege activităţi ce li se potrivesc, şi ofertele, pe de 
altă parte, de produse complexe de turism activ, create la cererea lor, sunt 
şansa revigorării turismului rural românesc. 
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Abstract 

Based on the growing importance of the internet on all aspects and finding that  rural 
tourism become increasingly more important, we considered that it is important to analyze 
how visible are the rural tourism destinations in Romania. Although there is little statistical 
information relating to the impact of that Internet has - as a stimulating factor in practicing 
rural tourism - we should not neglect the influence which he has on various types of tourism.  

Research aims to highlight the online visibility as a motivational tool in choosing as 
recreation area the countryside. At the same time we wanted to find how important the online 
visibility for rural tourism destinations is.  

To carry out research we turned to data provided by the Google search, on data 
provided by the Ministry, as well on Romania's strategy in the field of rural tourism. We chose 
5 major rural locations in each economic region and have analyzed their visibility on the 
internet. Following the analysis undertaken will ascertain if the internet is a viable way to 
promote rural tourism. 
 
Keywords: Internet, online visibility, planning, information, ways to increase online 
visibility 
 
Metodă şi metodologie 

În realizarea cercetării ne-am folosit în principal de internet şi de motorul de 
căutare google. Am consultat baze de date (sciencedirect.com). În primul rând, am 
consultat articolele din bazele de date, după care am consultat saiturile consiliilor judeţene 
pentru a alege cele mai relevante localităţi pentru efectuarea cercetării, după care am făcut 
analiza rezultatelor. 
 
Introducere 

Progresul tehnologic şi turismul au mers “mână în mână” de-a 
lungul anilor. Începând cu ani 1980 tehnologia comunicaţiilor a făcut 
posibilă transformarea turismului la nivel global. Dezvoltarea tehnologiei 
informaţiilor a schimbat indubitabil politicile şi strategiile celor doua 
industrii. Lansarea sistemului de rezervare din anii 70 şi a sistemului de 
distribuţie globală din anii 80, urmate de dezvoltarea internetului de după 
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anii 90 au schimbat dramatic strategiile şi practicile din aceste domenii de 
activitate. Adevărata transformare sa produs după anii 2000 când 
tehnologia informaţiei sa dezvoltat cu o repeziciune nemaiîntâlnită în 
istorie. Acest lucru a făcut posibilă dezvoltarea de noi servicii, instrumente 
care să faciliteze interacţia dintre jucătorii implicaţi pe cele 2 pieţe, 
respectiv piaţa serviciilor informaţionale şi cea a serviciilor turistice 
(Dimitrios Buhalis, Rob Law, 2008, p. 609-623). 

Turismul a devenit în ultima vreme din ce în ce mai dependent de 
imagine. Spre deosebire de produsele tipice, turişti cumpără produse 
intangibile, experienţe. (Andrew Lepp , Heather Gibson, Charles Lane, 
2011 p.675 - 684) Mai mult produsul turistic achiziţionat nu poate fi probat 
decât după cumpărare. Din aceste cauze imaginea joaca un rol major în 
alegerea unei anumite destinaţii. Conform unui studiu publicat în 2002 se 
sugerează ca ar fi tot atâtea definiţii ale imaginii destînatiei ca şi numărul 
de cercetători  (Gallarza, M., Gil Saura, I., & Calderón Garcia, H, 2002, p. 
56-78) 

Globalizarea , dereglementarea şi înternetul sunt cele care au dat 
consumatorilor posibilitatea de a afla mai multe informaţii despre o 
anumita locaţie turisticică, de asemenea sau constituit în premize pentru 
creşterea compeţiei din industria turismului.( Jamie Murphy, Irene Tan, 
2003, p. 543-550) 

Acestea au fost câteva din premisele de la care am plecat când am 
elaborat aceasta lucrare despre vizibilitatea online a destinaţiilor turistice. 
Studiul si-a propus să afle câte articole sunt disponibile online despre o 
anumita destinaţie, după care am făcut o ierarhizare a localităţilor alese. 
Tot aici am încercat să motivez de ce acele localităţi sunt mai vizibile decât 
celelalte şi cam ce ar trebui să facă cele dîn urma pentru a deveni mai 
vizibile pe internet. 

 

Vizibilitatea on-line şi destinaţiile turistice rurale 
Termenul de „vizibilitate online” se referă de obicei la vizibilitatea 

siturilor pe internet. Acesta vizibilitate a siturilor se constituie din câţiva 
factori uşor de cuantificat cum ar fi modul de apariţie al siturilor pe 
motoarele de căutare sau cate linkuri externe duc către saitul cu pricina.  

Totuşi vizibilitate online nu înseamnă doar listare în cat mai multe 
locuri pe net (http://searchengîneland.com/smbs%E2%80%99-onlîne-
visibility-16861). Ce este important este modul cum consumatorii vad 
atracţiile turistice când caută pe internet, sau altfel spus , cat trafic au 
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diferite situri. Totuşi datele referitoare la trafic nu sunt de ajuns. Pentru 
turismul rural importantă prezintă siturile care oferă cele mai bune 
informaţii celor care navighează pe internet, cele care corespund cel mai 
bine cerinţelor posibililor turişti.    

Înţelegerea vizibilităţii online a turismului rural este foarte 
importantă pentru companiile care vând produse turistice posibililor turişti. 
Aceasta înţelegere poate îmbunătăţii oferta acestora clienţilor existenţi, 
precum şi îmbunătăţirea vânzărilor pentru noi clienţi. Pentru diferitele 
localităţi din zonele rurale este important să se ştie care este adevărata lor 
vizibilitate online pentru a putea face comparaţie cu alte localităţi. Prin 
acest fapt ele putând să afle locul unde se află şi cum ar putea îmbunătăţii 
prezenţa lor online pentru a ajunge la cat mai mulţi clienţi.  

Se poate vorbi în zilele noastre despre faptul că turişti moderni sunt 
„legaţi” de motoarele de căutare. Planificarea joacă un rol major în viaţa 
omului modern, înternetul aflându-se în centrul acestei planificări. Chiar şi 
călătorii fără cunoştinţe avansate de internet folosesc motoarele de căutare 
cum ar fi google, yahoo când îşi fac planuri pentru posibile destinaţii. 
Utilizarea motoarelor de căutare aproape că sa dublat faţă de anii 2000 
(aproape 67 – 70 % dintre turişti folosind motoarele de căutare) 
(http://www.tutorialspoînt.com/white-papers/144.pdf).  În următoarea 
imagine am prezentat principalele motive pentru care un turist caută pe 
internet:  

 
 
Fig 1. Motive ale cautării pe înternet (www.copperbridgemedia.com ) 

 
Turişti nu doar sunt invadaţi de o resursă bogată de informaţii, ci ei 

sunt influenţaţi de această resursă în procesul de luare a deciziilor de 
călătorie. Acest lucru este din ce în ce mai evident şi pentru turismul rural 
romanesc. În ultimi ani au apărut o mare varietate de situri care ne 
îndeamnă la călătoria în mediul rural. Tot în ultimii ani buletinele de ştiri 
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video şi tururile virtuale sunt cele care au înlocuit articolele de marketing 
ca metodă standard de convingere a turiştilor. Majoritatea actorilor 
importanţi din domeniul turismului au un bogat portofoliu media bazat pe 
medii cum sunt YouTube, Vimeo, Yahoo video precum şi multe altele. Am 
observat de asemenea că şi pe aceste situri sunt prezente numeroase atracţii 
turistice dîn zonele rurale ale României.  

Plecând de la cele menţionate am realizat o analiza a gradului de 
vizibilitate a 5 sate turistice din fiecare regiune de dezvoltare economică. 
Astfel am ales următoarele localităţi (Alegerea sa făcut în funcţie de 
cantitatea de înformaţi găsite despre localităţile respective). 

 
Tabel nr. 1 

 
Regiunile de dezvoltare economică ale României cu localităţile 

alese pe fiecare regiune (http://www.mdrl.ro/îndex.php?p=171, 
Saiturile consiliilor Judeţene) 

 
Sud Muntenia Leresti (Arges), Arefu (Arges), Azuga, Cheia (Prahova), Călugăreni 

(Giurgiu) 
S – E Mirighiol, Crisan, Sf. Gheorghe (Tulcea), Berca (Buzău), Vama 

Veche (Constanta) 
Bucureşti – Ilfov Snagov, Corbeanca, Mogoşoaia, Cernica, Căldăruşani 
S – V Oltenia Vaideni (Valcea), Tismana (Gorj), Horezu (Valcea), Voineasa 

(Vâlcea), Polovragi  (Targu Jiu) 
Vest Buziaş, Dragomireşti (Timiş), Săvârsin, Lipova (Arad), Brad (ţara 

Zarandului - Hunedoara) 
Centru Bran - Moeciu, Fundata (Braşov), Sibiel (Sibiu), Arieşeni, Vidra 

(Alba) 
N – V Bogdan Voda, Săpânţa (Maramureş), Carei (Satu Mare), Gilău 

(Cluj), Almaşu (Sălaj) 
N – E  Vatra Moldoviţei (Suceava), Poiana Săracă (Bacău), Cotnari (Iaşi), 

Suceviţa (Suceava), Caşin (Bacău) 
 
După întocmirea acestei liste am trecut la aflarea vizibilităţii online a 

acestor localităţi (Am evidenţiat numărul de rezultate după căutarea 
realizată în data de 5 mai 2012). În cele ce urmează am prezentat 
rezultatele luând fiecare regiune în parte. Am folosit motorul de căutare 
Google. 
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Regiunea Sud Muntenia 
 

Lereşti (Arges) Arefu (Arges) Azuga 
(Prahova) 

Cheia 
(Prahova) 

Calugăreni 
(Giurgiu) 

278.000 484.000 1.330.000 1.530.000 919.000 
 
Regiunea S – E  
 

Mirighiol 
(Tulcea) 

Sf. Gheorghe 
(Tulcea) 

Crişan 
(Tulcea) 

Berca (Buzău) Vama Veche 
(Constanţa) 

512.000 954.000 744.000 556.000 1.870.000 
 
Regiunea Bucuresti – Ilfov 
 

Snagov Corbeanca Mogoşoaia Cernica Căldăruşani 
2.730.000 2.120.000 1.750.000 2.110.000 130.000 

 
 
Regiunea S – V Oltenia 
 

Vaideni 
(Valcea) 

Tismana (Gorj) Horezu 
(Vâlcea) 

Voineasa 
(Vâlcea) 

 Polovragi  
(Târgu Jiu) 

154.000 885.000 2.800.000 308.000 214.000 
 
 
Regiunea Vest 
 

Buziaş (Timiş) Dragomireşti 
(Timiş) 

Săvarsin 
(Arad) 

Lipova (Arad) Brad (ţara 
Zarandului - 
Hunedoara) 

1.100.000 334.000 270.000 2.720.000 26.000 
 
Regiunea Centru 
 

Bran - Moeciu 
(Brasov) 

Fundata 
(Braşov) 

Sibiel (Sibiu) Arieşeni (Alba) Vidra (Alba) 

445.000 589.000 453.000 740.000 1.030.000 
 
Regiunea N – V 
 

Bogdan Vodă 
(Maramureş) 

Săpânţa 
(Maramureş) 

Rodna 
(Bistriţa 
Năsăud) 

Gilau (Cluj) Almaşu (Sălaj) 

318.000 938.000 287.000 937.000 264.000 
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Regiunea N – E 
 

Vatra 
Moldoviţei 
(Suceava) 

Poiana Săracă 
(Bacău) 

Cotnari (Iaşi) Suceviţa 
(Suceava) 

Casin (Bacău) 

258.000 329.000 2.810.000 1.060.000 265.000 
 
Dacă ne uităm pe rezultate constatăm că localitatea Cotnari are cea 

mai buna vizibilitate online, urmată de Horezu , Snagov şi Lipova. Pe 
regiuni avem următoarele localităţi cu cea mai bună vizibilitate online :  

 
Sud Muntenia Cheia (Prahova) 
S – E Vama Veche (Constanţa) 
Bucureşti – Ilfov Snagov,  
S – V Oltenia Horezu (Vâlcea) 
Vest Lipova (Arad) 
Centru Vidra (Alba) 
N – V Săpânţa (Maramureş) 
N – E  Cotnari (Iaşi) 

  
Tabel 2. Câştigătorii pe fiecare regiune 

 
Dacă privim rezultatele cercetării constatam că toate localităţile 

cercetate sunt regăsite în cel puţin 250.000 de referinţe cu privire la diferite 
aspecte economice, culturale, istorice, geografice sau de altă natură care au 
loc în acestea. Potenţialii turişti pot găsi aşadar informaţii de orice natură 
legate de localităţile supuse analizei. Aşadar înternetul se poate constitui 
într-un factor motivaţional în vizitarea localităţilor respective. Acest lucru 
se înscrie în tendinţele mondiale unde internetul devine un factor important 
în succesul turismului în diferite destinaţii de pe glob. 

Cercetare noastră are câteva limite şi anume: 
- Se limitează doar la google  
- Pot exista informaţii redundante 
- Unele localităţi se găsesc sub aceiaşi denumire şi în alte judeţe 
Pentru creşterea vizibilităţii online se recomandă de specialişti mai 

multe căi şi anume (http://www.siteservice.ro/article-2-
cresterea.vizibilitatii.onlîne.în.10.pasi.html):  

1. Comunicate de Presă. Este o strategie de marketing care 
funcţionează din cele mai vechi timpuri. Are efect pozitiv şi la 
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optimizarea pentru motoarele de căutare şi oferă posibilitatea 
clasificării pe cuvinte cheie. Evident există servicii gratuite şi 
servicii plătite.  

2. Blogging. Blogurile sunt optimizate pentru motoarele de căutare şi 
se pot folosi extrem de usor. Plus că sunt un element de social-
media. 

3. Reţelele Sociale. Şi ele sunt un element de social-media. Nu chiar 
facil de folosit, totuşi ele au apărut şi au explodat în ultima 
perioadă, iar motoarele de căutare le dau o mare importanţă: 
LinkedIN, Twitter, Facebook , Hi5, etc. 

4. Articole. Întotdeauna am fost adepţii marketingului prin articole, 
acela care generează foarte uşor prima pagina în Google (sau 
pagina de marketing) . Dincolo de motorul de căutare, articolele 
trebuie să conţină expertiza foarte puternică din partea autorului. 

5. SEO (Optimizare pentru motoarele de cautare) . Toate acţiunile de 
marketing au o componenta de SEO. Însă aici discutăm de suita de 
lucruri obligatorii care trebuie făcute pentru un site : titluri, 
paragrafe, headere, stil de scris, linkuri interne, externe, etc.  

6. Newsletter. Regulat. Daca se poate săptămânal este foarte bine. 
Creşte foarte bine vizibilitatea şi elementul de branding.  

7. Video. O experienţă foarte interesantă este producerea şi 
popularizarea materialelor video. YouTube sau alte canale de 
distribuţie stau la dispoziţie celor care vor sa intre în acest domeniu 
foarte bine răspândit.  

8. Marketing Viral. Adică transmiterea de la utilizator la utilizator.  
9. Semnătura din emailuri. Aici puteţi folosi zilnic ceva ce doriţi sa 

fie popularizat.  
10. Folosirea marilor situri ca promotoare. Flickr - pentru poze, 

Youtube - pentru materialele video.  
 

Concluzii: 
Înternetul se constituie ca variantă viabilă de promovare a turismului 

în condiţiile actuale când toata lumea se grăbeşte , când totul se află într-o 
continuă schimbare. 

O bună vizibilitate online poate fi punctul de plecare pentru 
practicarea unui turism eficient din punct de vedere economic dar şi social 
şi cultural. 

Cu cât găsim mai multe informaţii despre o anumită zonă cu atât este 
mai probabil ca turistul să aleagă locaţia respectivă pentru ca el are acces la 
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toate datele de care are nevoie pentru a-şi planifica călătoria în cele mai 
bune condiţii. Efect contrar îl are lipsa de informaţii, când turiştii reflecta 
mai mult în alegerea acestor destinaţii pentru vacanţele lor. 

De asemenea este important ca datele puse la dispoziţia publicului să 
fie reale, astfel existând riscul ca la întoarcere dîn vacanţă a turistului să ne 
trezim cu o multitudine de recomandări nefavorabile destinaţiei respective.  

Conform ultimelor date România dispune de una dintre cele mai bune 
infrastructuri de internet din lume fapt ce ne poate facilita o mai bună 
vizibilitate atât pentru ţară cât şi  pentru atracţiile turistice ale tării printre 
care şi turismul rural. Exista un program guvernamental care să facă 
posibil accesul la internet a localităţilor izolate , fapt de asemenea 
încurajator pentru dezvoltarea turismului rural. 
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Abstract 

Based on the growing importance of the internet on all aspects and finding that  rural 
tourism become increasingly more important, we considered that it is important to analyze 
how visible are the rural tourism destinations in Romania. Although there is little statistical 
information relating to the impact of that Internet has - as a stimulating factor in practicing 
rural tourism - we should not neglect the influence which he has on various types of tourism.  

Research aims to highlight the online visibility as a motivational tool in choosing as 
recreation area the countryside. At the same time we wanted to find how important the online 
visibility for rural tourism destinations is.  

To carry out research we turned to data provided by the Google search, on data 
provided by the Ministry, as well on Romania's strategy in the field of rural tourism. We chose 
5 major rural locations in each economic region and have analyzed their visibility on the 
internet. Following the analysis undertaken will ascertain if the internet is a viable way to 
promote rural tourism. 
 
Keywords: Internet, online visibility, planning, information, ways to increase online 
visibility 
 
Metodă şi metodologie 

În realizarea cercetării ne-am folosit în principal de internet şi de motorul de 
căutare google. Am consultat baze de date (sciencedirect.com). În primul rând, am 
consultat articolele din bazele de date, după care am consultat saiturile consiliilor judeţene 
pentru a alege cele mai relevante localităţi pentru efectuarea cercetării, după care am făcut 
analiza rezultatelor. 
 
Introducere 

Progresul tehnologic şi turismul au mers “mână în mână” de-a 
lungul anilor. Începând cu ani 1980 tehnologia comunicaţiilor a făcut 
posibilă transformarea turismului la nivel global. Dezvoltarea tehnologiei 
informaţiilor a schimbat indubitabil politicile şi strategiile celor doua 
industrii. Lansarea sistemului de rezervare din anii 70 şi a sistemului de 
distribuţie globală din anii 80, urmate de dezvoltarea internetului de după 
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anii 90 au schimbat dramatic strategiile şi practicile din aceste domenii de 
activitate. Adevărata transformare sa produs după anii 2000 când 
tehnologia informaţiei sa dezvoltat cu o repeziciune nemaiîntâlnită în 
istorie. Acest lucru a făcut posibilă dezvoltarea de noi servicii, instrumente 
care să faciliteze interacţia dintre jucătorii implicaţi pe cele 2 pieţe, 
respectiv piaţa serviciilor informaţionale şi cea a serviciilor turistice 
(Dimitrios Buhalis, Rob Law, 2008, p. 609-623). 

Turismul a devenit în ultima vreme din ce în ce mai dependent de 
imagine. Spre deosebire de produsele tipice, turişti cumpără produse 
intangibile, experienţe. (Andrew Lepp , Heather Gibson, Charles Lane, 
2011 p.675 - 684) Mai mult produsul turistic achiziţionat nu poate fi probat 
decât după cumpărare. Din aceste cauze imaginea joaca un rol major în 
alegerea unei anumite destinaţii. Conform unui studiu publicat în 2002 se 
sugerează ca ar fi tot atâtea definiţii ale imaginii destînatiei ca şi numărul 
de cercetători  (Gallarza, M., Gil Saura, I., & Calderón Garcia, H, 2002, p. 
56-78) 

Globalizarea , dereglementarea şi înternetul sunt cele care au dat 
consumatorilor posibilitatea de a afla mai multe informaţii despre o 
anumita locaţie turisticică, de asemenea sau constituit în premize pentru 
creşterea compeţiei din industria turismului.( Jamie Murphy, Irene Tan, 
2003, p. 543-550) 

Acestea au fost câteva din premisele de la care am plecat când am 
elaborat aceasta lucrare despre vizibilitatea online a destinaţiilor turistice. 
Studiul si-a propus să afle câte articole sunt disponibile online despre o 
anumita destinaţie, după care am făcut o ierarhizare a localităţilor alese. 
Tot aici am încercat să motivez de ce acele localităţi sunt mai vizibile decât 
celelalte şi cam ce ar trebui să facă cele dîn urma pentru a deveni mai 
vizibile pe internet. 

 

Vizibilitatea on-line şi destinaţiile turistice rurale 
Termenul de „vizibilitate online” se referă de obicei la vizibilitatea 

siturilor pe internet. Acesta vizibilitate a siturilor se constituie din câţiva 
factori uşor de cuantificat cum ar fi modul de apariţie al siturilor pe 
motoarele de căutare sau cate linkuri externe duc către saitul cu pricina.  

Totuşi vizibilitate online nu înseamnă doar listare în cat mai multe 
locuri pe net (http://searchengîneland.com/smbs%E2%80%99-onlîne-
visibility-16861). Ce este important este modul cum consumatorii vad 
atracţiile turistice când caută pe internet, sau altfel spus , cat trafic au 
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diferite situri. Totuşi datele referitoare la trafic nu sunt de ajuns. Pentru 
turismul rural importantă prezintă siturile care oferă cele mai bune 
informaţii celor care navighează pe internet, cele care corespund cel mai 
bine cerinţelor posibililor turişti.    

Înţelegerea vizibilităţii online a turismului rural este foarte 
importantă pentru companiile care vând produse turistice posibililor turişti. 
Aceasta înţelegere poate îmbunătăţii oferta acestora clienţilor existenţi, 
precum şi îmbunătăţirea vânzărilor pentru noi clienţi. Pentru diferitele 
localităţi din zonele rurale este important să se ştie care este adevărata lor 
vizibilitate online pentru a putea face comparaţie cu alte localităţi. Prin 
acest fapt ele putând să afle locul unde se află şi cum ar putea îmbunătăţii 
prezenţa lor online pentru a ajunge la cat mai mulţi clienţi.  

Se poate vorbi în zilele noastre despre faptul că turişti moderni sunt 
„legaţi” de motoarele de căutare. Planificarea joacă un rol major în viaţa 
omului modern, înternetul aflându-se în centrul acestei planificări. Chiar şi 
călătorii fără cunoştinţe avansate de internet folosesc motoarele de căutare 
cum ar fi google, yahoo când îşi fac planuri pentru posibile destinaţii. 
Utilizarea motoarelor de căutare aproape că sa dublat faţă de anii 2000 
(aproape 67 – 70 % dintre turişti folosind motoarele de căutare) 
(http://www.tutorialspoînt.com/white-papers/144.pdf).  În următoarea 
imagine am prezentat principalele motive pentru care un turist caută pe 
internet:  

 
 
Fig 1. Motive ale cautării pe înternet (www.copperbridgemedia.com ) 

 
Turişti nu doar sunt invadaţi de o resursă bogată de informaţii, ci ei 

sunt influenţaţi de această resursă în procesul de luare a deciziilor de 
călătorie. Acest lucru este din ce în ce mai evident şi pentru turismul rural 
romanesc. În ultimi ani au apărut o mare varietate de situri care ne 
îndeamnă la călătoria în mediul rural. Tot în ultimii ani buletinele de ştiri 
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video şi tururile virtuale sunt cele care au înlocuit articolele de marketing 
ca metodă standard de convingere a turiştilor. Majoritatea actorilor 
importanţi din domeniul turismului au un bogat portofoliu media bazat pe 
medii cum sunt YouTube, Vimeo, Yahoo video precum şi multe altele. Am 
observat de asemenea că şi pe aceste situri sunt prezente numeroase atracţii 
turistice dîn zonele rurale ale României.  

Plecând de la cele menţionate am realizat o analiza a gradului de 
vizibilitate a 5 sate turistice din fiecare regiune de dezvoltare economică. 
Astfel am ales următoarele localităţi (Alegerea sa făcut în funcţie de 
cantitatea de înformaţi găsite despre localităţile respective). 

 
Tabel nr. 1 

 
Regiunile de dezvoltare economică ale României cu localităţile 

alese pe fiecare regiune (http://www.mdrl.ro/îndex.php?p=171, 
Saiturile consiliilor Judeţene) 

 
Sud Muntenia Leresti (Arges), Arefu (Arges), Azuga, Cheia (Prahova), Călugăreni 

(Giurgiu) 
S – E Mirighiol, Crisan, Sf. Gheorghe (Tulcea), Berca (Buzău), Vama 

Veche (Constanta) 
Bucureşti – Ilfov Snagov, Corbeanca, Mogoşoaia, Cernica, Căldăruşani 
S – V Oltenia Vaideni (Valcea), Tismana (Gorj), Horezu (Valcea), Voineasa 

(Vâlcea), Polovragi  (Targu Jiu) 
Vest Buziaş, Dragomireşti (Timiş), Săvârsin, Lipova (Arad), Brad (ţara 

Zarandului - Hunedoara) 
Centru Bran - Moeciu, Fundata (Braşov), Sibiel (Sibiu), Arieşeni, Vidra 

(Alba) 
N – V Bogdan Voda, Săpânţa (Maramureş), Carei (Satu Mare), Gilău 

(Cluj), Almaşu (Sălaj) 
N – E  Vatra Moldoviţei (Suceava), Poiana Săracă (Bacău), Cotnari (Iaşi), 

Suceviţa (Suceava), Caşin (Bacău) 
 
După întocmirea acestei liste am trecut la aflarea vizibilităţii online a 

acestor localităţi (Am evidenţiat numărul de rezultate după căutarea 
realizată în data de 5 mai 2012). În cele ce urmează am prezentat 
rezultatele luând fiecare regiune în parte. Am folosit motorul de căutare 
Google. 
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Regiunea Sud Muntenia 
 

Lereşti (Arges) Arefu (Arges) Azuga 
(Prahova) 

Cheia 
(Prahova) 

Calugăreni 
(Giurgiu) 

278.000 484.000 1.330.000 1.530.000 919.000 
 
Regiunea S – E  
 

Mirighiol 
(Tulcea) 

Sf. Gheorghe 
(Tulcea) 

Crişan 
(Tulcea) 

Berca (Buzău) Vama Veche 
(Constanţa) 

512.000 954.000 744.000 556.000 1.870.000 
 
Regiunea Bucuresti – Ilfov 
 

Snagov Corbeanca Mogoşoaia Cernica Căldăruşani 
2.730.000 2.120.000 1.750.000 2.110.000 130.000 

 
 
Regiunea S – V Oltenia 
 

Vaideni 
(Valcea) 

Tismana (Gorj) Horezu 
(Vâlcea) 

Voineasa 
(Vâlcea) 

 Polovragi  
(Târgu Jiu) 

154.000 885.000 2.800.000 308.000 214.000 
 
 
Regiunea Vest 
 

Buziaş (Timiş) Dragomireşti 
(Timiş) 

Săvarsin 
(Arad) 

Lipova (Arad) Brad (ţara 
Zarandului - 
Hunedoara) 

1.100.000 334.000 270.000 2.720.000 26.000 
 
Regiunea Centru 
 

Bran - Moeciu 
(Brasov) 

Fundata 
(Braşov) 

Sibiel (Sibiu) Arieşeni (Alba) Vidra (Alba) 

445.000 589.000 453.000 740.000 1.030.000 
 
Regiunea N – V 
 

Bogdan Vodă 
(Maramureş) 

Săpânţa 
(Maramureş) 

Rodna 
(Bistriţa 
Năsăud) 

Gilau (Cluj) Almaşu (Sălaj) 

318.000 938.000 287.000 937.000 264.000 
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Regiunea N – E 
 

Vatra 
Moldoviţei 
(Suceava) 

Poiana Săracă 
(Bacău) 

Cotnari (Iaşi) Suceviţa 
(Suceava) 

Casin (Bacău) 

258.000 329.000 2.810.000 1.060.000 265.000 
 
Dacă ne uităm pe rezultate constatăm că localitatea Cotnari are cea 

mai buna vizibilitate online, urmată de Horezu , Snagov şi Lipova. Pe 
regiuni avem următoarele localităţi cu cea mai bună vizibilitate online :  

 
Sud Muntenia Cheia (Prahova) 
S – E Vama Veche (Constanţa) 
Bucureşti – Ilfov Snagov,  
S – V Oltenia Horezu (Vâlcea) 
Vest Lipova (Arad) 
Centru Vidra (Alba) 
N – V Săpânţa (Maramureş) 
N – E  Cotnari (Iaşi) 

  
Tabel 2. Câştigătorii pe fiecare regiune 

 
Dacă privim rezultatele cercetării constatam că toate localităţile 

cercetate sunt regăsite în cel puţin 250.000 de referinţe cu privire la diferite 
aspecte economice, culturale, istorice, geografice sau de altă natură care au 
loc în acestea. Potenţialii turişti pot găsi aşadar informaţii de orice natură 
legate de localităţile supuse analizei. Aşadar înternetul se poate constitui 
într-un factor motivaţional în vizitarea localităţilor respective. Acest lucru 
se înscrie în tendinţele mondiale unde internetul devine un factor important 
în succesul turismului în diferite destinaţii de pe glob. 

Cercetare noastră are câteva limite şi anume: 
- Se limitează doar la google  
- Pot exista informaţii redundante 
- Unele localităţi se găsesc sub aceiaşi denumire şi în alte judeţe 
Pentru creşterea vizibilităţii online se recomandă de specialişti mai 

multe căi şi anume (http://www.siteservice.ro/article-2-
cresterea.vizibilitatii.onlîne.în.10.pasi.html):  

1. Comunicate de Presă. Este o strategie de marketing care 
funcţionează din cele mai vechi timpuri. Are efect pozitiv şi la 
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optimizarea pentru motoarele de căutare şi oferă posibilitatea 
clasificării pe cuvinte cheie. Evident există servicii gratuite şi 
servicii plătite.  

2. Blogging. Blogurile sunt optimizate pentru motoarele de căutare şi 
se pot folosi extrem de usor. Plus că sunt un element de social-
media. 

3. Reţelele Sociale. Şi ele sunt un element de social-media. Nu chiar 
facil de folosit, totuşi ele au apărut şi au explodat în ultima 
perioadă, iar motoarele de căutare le dau o mare importanţă: 
LinkedIN, Twitter, Facebook , Hi5, etc. 

4. Articole. Întotdeauna am fost adepţii marketingului prin articole, 
acela care generează foarte uşor prima pagina în Google (sau 
pagina de marketing) . Dincolo de motorul de căutare, articolele 
trebuie să conţină expertiza foarte puternică din partea autorului. 

5. SEO (Optimizare pentru motoarele de cautare) . Toate acţiunile de 
marketing au o componenta de SEO. Însă aici discutăm de suita de 
lucruri obligatorii care trebuie făcute pentru un site : titluri, 
paragrafe, headere, stil de scris, linkuri interne, externe, etc.  

6. Newsletter. Regulat. Daca se poate săptămânal este foarte bine. 
Creşte foarte bine vizibilitatea şi elementul de branding.  

7. Video. O experienţă foarte interesantă este producerea şi 
popularizarea materialelor video. YouTube sau alte canale de 
distribuţie stau la dispoziţie celor care vor sa intre în acest domeniu 
foarte bine răspândit.  

8. Marketing Viral. Adică transmiterea de la utilizator la utilizator.  
9. Semnătura din emailuri. Aici puteţi folosi zilnic ceva ce doriţi sa 

fie popularizat.  
10. Folosirea marilor situri ca promotoare. Flickr - pentru poze, 

Youtube - pentru materialele video.  
 

Concluzii: 
Înternetul se constituie ca variantă viabilă de promovare a turismului 

în condiţiile actuale când toata lumea se grăbeşte , când totul se află într-o 
continuă schimbare. 

O bună vizibilitate online poate fi punctul de plecare pentru 
practicarea unui turism eficient din punct de vedere economic dar şi social 
şi cultural. 

Cu cât găsim mai multe informaţii despre o anumită zonă cu atât este 
mai probabil ca turistul să aleagă locaţia respectivă pentru ca el are acces la 
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toate datele de care are nevoie pentru a-şi planifica călătoria în cele mai 
bune condiţii. Efect contrar îl are lipsa de informaţii, când turiştii reflecta 
mai mult în alegerea acestor destinaţii pentru vacanţele lor. 

De asemenea este important ca datele puse la dispoziţia publicului să 
fie reale, astfel existând riscul ca la întoarcere dîn vacanţă a turistului să ne 
trezim cu o multitudine de recomandări nefavorabile destinaţiei respective.  

Conform ultimelor date România dispune de una dintre cele mai bune 
infrastructuri de internet din lume fapt ce ne poate facilita o mai bună 
vizibilitate atât pentru ţară cât şi  pentru atracţiile turistice ale tării printre 
care şi turismul rural. Exista un program guvernamental care să facă 
posibil accesul la internet a localităţilor izolate , fapt de asemenea 
încurajator pentru dezvoltarea turismului rural. 
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Abstract 

New European concepts of services development emphasize on sustainability, care 
for the environment, respect for local communities and economic efficiency. As for we offer the 
Romanian tourism has changed little over time, gradually becoming uncompetitive in relation 
to the requirements of tourism demand and similar tourism products on the international 
market. In the past 20 years foreign tourism demand has decreased, Romania transforming 
from receiving tourists country in transmitter tourists country. It is time, at least in rural 
tourism, that these shortcomings to fade and Romania to become one of European 
destinations. Our country is trying to regain the competitiveness by improving the tourism 
management, including design area in the tourism products, by increasing the level of 
diversification and quality of tourist services and not ultimately by raising the qualification of 
personnel. Harnessing the creativity of tradition can be a guarantee of such action. 

 
Keywords: tourism, small and medium-sized enterprises, globalization, innovation, 
internet 

 
It's time for an pro tourism attitude in Romania 
 Long time travel and tourism industry represented, worldwide, the 
most dynamic sector of activity and at the same time, the most important 
generator of jobs. From the economic point of view tourism constitute a 
main source of recovery for the economies of those countries which 
possess important resources and properly operate them. His action is 
manifesting on multitude plans, from stimulate economic development and 
the improvement of the social structure, from the leverage of resources to 
improving of life conditions. Viewed in conjunction with the national 
economy as a whole, tourism acts as an element of global stimulating 
system. Carrying out tourism activities involves a request of specific goods 
and services, which drives the increase of production in that area. 
 Tourism demand is resulting in an adaptation of the offer which 
materializes, thru others, in the development of the technical-material basis 
of this sector, and indirectly stimulates the production branches: 
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construction and equipment of accommodation and food premises, 
modernization of roads network, transportation, recreational facilities, etc. 
In this context, the main arguments that determine the need for the tourism 
development, due to the following aspects: 

1. Tourism resources being virtually inexhaustible makes tourism one 
of the economic sectors with real prospects for long-term 
development; 

2. Operating and complex exploitation of tourism resources 
accompanied by effective promotion on external markets can be a 
source of increasing foreign exchange earnings, contributing to 
balance of payments; 

3. Tourism represents a labor market for people with no occupation 
and for people ho lose their jobs on other economic sectors heavily 
restructured; 

4. Tourism, thru his multiplier effect acts as dynamical element of the 
global economic system, creating a specific request for goods and 
services that involve an increase in their production area, thus 
contributing to diversify national economy structure; 

5. The development of transport infrastructure: 
• rehabilitation and upgrading of national roads network to 

facilitate movement and access to areas of interest; 
• revival and development of airports and ports; 
• modernization of the railways; 
• development of combined transport; 
• programs for the development of maritime and inland 

waterway fleet, with implications in the diversification of 
the offer for tourist services and recovery of parts of the 
tourism potential of the country which are at a reduced 
level of valorization (internal course of the Danube Delta, 
Black Sea tourist programs etc.); will lead to the 
emergence of new sources of employment, reduction of 
unemployment, the development of new investments. 

6. The evolution of telecommunications, including 
amendments to the digital economy - essential for firms to 
become and remain competitive - , will support the new 
approach of the revival for the Romanian tourism. Tourism 
and travel industry, regarded as an intensive technology can 
help Romania to achieve and implement the information 
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systems and telecommunications technology at a 
competitive level. Some of the largest operations in the 
tourism and travel - and all virtual sales and distribution 
operations – are communicate by telecommunication 
systems. E-marketing - on a competitive global market 
increasingly developed - , can solve a great need of the 
romanian tourism, a strong national branding of leadership 
to optimize resources, concentrate the interests on a core - 
public and private sector, national, regional and local levels, 
thus capturing the attention and interest of tourists. 

All of these will require a special interest for a coordinated 
approach to the marketing and distribution of Romanian tourism products 
through both: classical forms and through the internet, in order to optimize 
vision of Romania. Of course, the development of such facilities must go 
in parallel with the development of the Internet and telecommunications 
throughout the country. Recommendation of the Council of the World 
Tourism and Travel (WTTC) is that the Romanian Government should 
follow the policy of open telecommunications markets, which will generate 
low costs and services of better quality for tourists and travel companies.  
 
Brief review of the Romanian tourism activity 

By the end of the 20th century Romania was an important tourist 
destination for the local market area, promoting tourist products such as: 
seaside resorts, ski resorts, cultural programs and the monasteries of 
northern Moldavia and Bukovina. Over time the Romanian tourist offer 
has changed to little, gradually becoming uncompetitive in relation to the 
requirements of the tourist demand and similar tourist products on the 
international market. More tourist structures, in particular the offer of 
agreement and the bases of treatment are antiquated, noncompetitive; 
tourist services and tourism programs are carried out, as a stereotype and 
little value for money ratio is inconclusive. The past 20 years have been 
characterized by a continuing decline in foreign tourist demand for 
Romania and a constant increase in the emission of tourists to nearby 
destinations (such as Austria, Greece, Turkey, Bulgaria more recent). 

For reentry in the international tourism competition it is necessary 
to modernize, re-launch and development of the Romanian tourism, 
creating modern and competitive tourist products on the national market, 
on the european and world market. Thus, it is necessary, besides the 
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modernization of tourist structures, the creation of new tourist products, 
resorts, attractive and original programs, that could, through a sustained 
activity of promotion on the international market, to directing important 
tourist flows to Romania. At the same time it is necessary to develop the 
offer of leisure and animation, theme parks and water parks - offers 
presents in countries with a tourism tradition in the world. 

An intelligent view of any modern business move from simple 
reasoning cause-effect to a multilayered interpretation based on binary 
logic. The ability of understanding of modern managers outweighs the 
mechanical templates or those developed with the help of the computer. 
One of the explanations for this state of affairs lies in the ability of the new 
managers to use intelligence and innovation over mechanical thinking 
boundaries or that of electronic systems. Entrepreneurial system of small 
and medium-sized enterprises (SMEs) – specific to tourism activity which 
has the change in it routs. Entrepreneurs should look for opportunities to 
introduce innovations on the market. Willingness to change and 
innovation, the continuance of this state, is more easily accomplished at the 
level of SMEs. 

Innovation does not mean just small improvements or adaptations 
"on the fly" to market requirements. Innovation makes it easier to 
overcome crisis moments, lead to a more rapid implementation of changes 
of any kind and thus makes it possible to reduce the risk to a minimum, 
orchestrated with the maintain of the system. 

This new form of expression of today's managers make the 
difference between companies based on bureaucratic systems, cumbersome 
and oppressive, to the modern, dynamic and flexible ones. This appearance 
can be generalized to the level of countries, the difference being 
represented by how they are solved problems of industrial decline and 
competition. As is well known, the entrepreneurial sistem for small and 
medium enterprises (SMEs) represent an a well-defined economic 
phenomenon, based on the contoured and developments, causes or likely to 
be determined. The change is specific to this system, perceived as a need 
and at the same time as a state of normality. From this state of normality 
results the requirement to do something different, and less desire to do 
better for what it is already been done. 

Along with modernizing and developing a diversified and 
competitive tourist offers they are necessary measures for improvement 
and development of marketing activity - in general - and in particular the 
promotion one -  of integration in world tourism, to ensure the legal 
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framework and the financial environment and stable tax incentive, 
corresponding to the expected performances. 
 
New conceptual values of relationship skills-innovation 

Under the conditions of market economy and increasing 
manifestations of the present tendencies of globalization – entrepreneurs 
should look for opportunities to introduce innovations and innovative on 
the market. This since for any productive activities the engine economy is 
consumption. 

Consumption, in turn, is in close correlation with purchasing power. 
In turn, the purchasing power need to be sensitized created and maintained 
by entrepreneurs. Entrepreneurs are those people who create new products 
and services, different from others, changing or transforming values. 

Desire of change and innovation, the continuance of this state of 
activities, is more easily accomplished at the level of SMEs. This statement 
is supported by the way it does business under the small and medium 
enterprises/environments. The managers of these businesses are directly 
involved and affected by the quality and results of activity which it carries. 
In this situation the entrepreneurs are particularly responsive to market 
signals, notices small problems reported by consumers, and loyalty the 
customers. It goes without saying that innovation does not mean just small 
improvements or adaptations "on the fly" to market requirements. 
However, it is important for any entrepreneur to learn, be dynamic, 
responsive to new, to know to what to attention, to make the relevant 
observations and ... innovate. 

At the moment the Western Europe develops the phenomenon 
called downshifting, which refers to those persons who prefer to spend less 
time working and more time making things simple: rides, vacations in the 
country side, long travels by train and by boat. 

 
Internet - a marketing tool 

The Internet has become, increasingly, more useful for gathering 
information. Modern managers need skills to analyze the market as a 
whole, to identify existing internal relations within the company, to 
integrate their own organization in the sector of activity in society and the 
world. These skills are based on social intelligence and analytical capacity. 
Social intelligence does not necessarily have to do with social orientation. 
By understanding social intelligence is in principle: the gift to feel and 
understand other people's feelings correctly; the ability to put yourself in 
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the place of others; the capacity to intuit what another person it is able to 
make; see to react according to the specific situation; talent to create an 
atmosphere conducive to the given situation, by means of communication. 

Evidently a person who is an entrepreneur and possesses these 
qualities is a man full of initiative. This initiative will manifest itself in 
market competition in the form of innovation. Innovation will lead to an 
easier overtaking of moments of crisis, to a more rapid implementation of 
changes of any kind and, thus, will make it possible to reduce to a 
minimum the risk, orchestrated by maintaining the system operating. 

Innovative managers must not only invent better innovative 
measures, solutions, products or services, they should provide some 
security to the group that they lead,  the company itself, to help tolerate the 
state of uncertainty because of the change, giving the disclaimer of the old 
solutions   considered safe.  Safety is necessary for ease of learning, 
acceptance and testing new solutions. This attitude, coupled with a good 
marketing campaign is crucial to the process of change. 

 
Conclusions 

Organization such as non-governmental organizations, trade unions, 
churches, schools, hospitals, universities, professional and trade 
associations should be more innovative than companies. This statement is 
based on the fact that current changes in society are particularly fast, both 
in technology and in the economy. This represents a big threat, but also an 
opportunity for every organization. 

In general, for the institutions in the area of services is harder to 
innovate. One of the causes of this rigidity to change and innovation is due 
to the fact that the public/tourist has greater confidence - and consequently 
calls for products whose success is entrusted by the results obtained over 
the years. Another issue is that of our customers. A company of tourist 
services should satisfy everyone, so it can remove anyone. That is the 
reason why to leave room for innovation, travel firms should define goals 
clear, to pursue more the objectives and less temporary programs and 
projects. So, this tourism organization should develop theirs own system 
for single innovations search and accept change as an opportunity, not as a 
threat. 

Unquestionably, recent years have changed much manager’s 
mentality in general and those of tourism, in particular. Positive change, 
fierce competition, flexibility and innovation which are state of habits are 
the way the existence of small and medium organizations in our country 
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and across Europe.  Arise, in these circumstances, new methods and 
models of effective management based on innovation. Innovation requires, 
in these conditions, the central location of market demand, order, 
quantification, efficiency, control products and services provided. Thus, 
innovation is based on both the brain and the possibilities of virtual 
representation of future products. In these coordinates is speaking more 
often about replacing mechanical "organization" with "thinking" 
organization. Many economic models and mechanical processes are 
replaced by forms of materialisation of modern management thinking. 
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Abstract 
A forest is a community of trees, shrubs and associated plants and organisms 

that cover a considerable area that use oxygen, water and soil nutrients. Often forest 
ecosystems are studied in watersheds draining to a monitored stream: the structure is 
then defined in vertical and horizontal dimensions. 

Usually the canopy of the tallest trees forms the upper ecosystem boundary and 
plants with the deepest roots form the lower boundary. The horizontal structure is usually 
described by how individual trees, shrubs herbs, and openings or gaps are distributed.  

 
Keywords: ecositem forest, forestry, the mountain, forest, rural tourism 

 
“…De câte ori, în mijlocul arborilor mulţi şi neclintiţi nu ne-am simţit ca în 

tovărăşia unor vechi şi buni prieteni guralivi. De câte ori nu le-am destăinuit lor 
durerile noastre şi de câte ori mai cu seamă, nu ne-au alinat ei aceste dureri” 

Calistrat Hogaş 
Metoda si metodologie 

Pentru realizarea studiului de cercetare am consultat cele mai importante lucrări 
din literatura de specialitate din ţară, dar şi străinătate. Cercetarea metodologică din 
cuprinsul studiului se bazează pe utilizarea metodelor precum analiza descriptivă, analiza 
comparată, inducţia şi deducţia, sinteza, compararea, corelarea, evaluarea, respectiv 
construcţii şi rezolvări formal simbolice (figuri, tabele, reprezentări grafice). 

 
Introducere 

Omul a trăit, după cum ştim, milenii de-a rândul într-o strănsă 
comunitate cu natura, fauna, vegetaţia şi implicit cu pădurea – componentă 
absolut esenţială a învelişului verde al planetei. Pentru locuitorii de la 
poalele lanţului Carpatin şi de la nordul Dunării, pădurea a reprezentat o 
latură fundamentală a cadrului existenţial, un  organism viu, metaforic 
spiritualizat, un cadru creativ constitutiv al fiinţei naţionale şi implicit o 
modalitate de supravieţuire. Dat fiind cele relatate anterior pădurii i s-a 
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păstrat un respect  aproape sacru pentru care aceasta a fost preţuită, aşa 
cum ne-am apreciat în toate timpurile, propria casă. 

Poetul naţional Mihai Eminescu avea să  concretizeze această  
realitate, într-o strofă rămasă celebră din poezia intitulată “Povestea 
codrului”, care sună astfel: 

“Împărat slăvit e codrul, 
Neamuri îi cresc sub poale, 

Toate înflorind din mila, 
Codrului măriei sale”. 

Pădurea s-a infiltrat adânc nu numai în viaţa noastră, ci şi în sufletul 
respectiv în gândirea noastră, nu întâmplător, este imposibil un portret 
interior al poporului român fără descifrarea relaţiei complexe om-natură. 

Expresia de largă  circulaţie “codrul este frate cu românul” are o 
bogată fundamentare şi motivaţie socio-istorică respectiv psiho-culturală. 
Multiplele funcţii ale acestui eco-sistem natural de importanţă primordială 
reprezentat de pădure sunt foarte bine cunoscute. Astfel, pădurii îi sunt 
proprii funcţia de producţie, de protecţie fizică a mediului înconjurător, 
protecţie de interes social, protecţie a solului, protecţie a regimurilor 
cursurilor de ape, de ameliorare a factorilor climatici de asanare sau de 
purificare a atmosferei, funcţia estetică sau peisagistică, protecţie fonică, 
funcţia ştiinţifică, recreere şi agrement ca şi complexele funcţiei sanitare 
ale pădurii. După cum vedem pădurii îi este proprie o funcţionalitate 
multiplă, în perimetrul căreia acele funcţii, care vizează în mod direct sau 
indirect sănătatea, sunt absolut preponderente. 
 
Ecositemele forestiere din zona montană – elemente de ordin general  

Pădurea de-a lungul timpului a fost înţeleasă şi definită în mai multe 
moduri. Dintre cele mai vechi referiri la acest subiect, cea mai sugestivă 
definiţie este cea dată de Pliniu cel Bătrân, care afirma “pădurea este cel 
mai mare dar pe care Dumnezeu l-a destinat omului”.  

Una din cele mai recente definiţii a pădurii în literatura de 
specialitate din ţara noastră este cea care considera că acesta reprezintă “o 
unitate fincţională  a biosferei, construită dintr-o bioceneză edificată de 
arbori şi staţiunea pe care acesta o ocupă, ambele fiind legate printr-un 
proeminent schimb de materie, energie şi informaţii”, evidenţiindu-se în 
acest context, caracterul ei complex de ecosistem. 
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Eco-sistemul reprezintă rezultatul interacţiunii dintre elementele vii 
şi elementele organice, dintr-un anumit mediu de viaţă şi dintr-un anumit 
teritoriu. Ecosistemele se găsesc în: 

 hidrosfera; 
 în şi la suprafaţa biosferei; 
 în zona de interferenţă dintre uscat şi atmosferă; 

Ecosistemele ocupă anumite suprafeţe geografice bine delimitate. 
Sistemele biologice care se caracterizează printr-un schimb de substanţe şi 
energie cu mediul sunt studiate de către ecologie. 

Ecosistem este o noţiune introdusă în 1935 de botanistul Arthur 
Tansley în domeniul ecologiei, pentru a desemna o unitate de funcţionare 
şi organizare a ecosferei alcătuită din biotop şi biocenoză şi capabilă de 
productivitate biologică.1 

Clasificarea diverselor categorii de ecositeme ale biosferei este 
sintetizată în tabelul nr. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ecosistemul cuprinde şi relaţiile dintre biotop şi biocenoză, respectiv relaţiile dintre 
organismele biocenozei. Pentru ca un ecosistem să fie funcţional este necesar să conţină 
trei elemente de bază: producenţii, consumenţii şi reducenţii (cu unele excepţii ultimul 
element poate să lipsească în unele ecosisteme. 
Biotopul reprezintă totalitatea factorilor abiotici (apa, vântul, energia solară, clima, 
umiditatea) şi relaţiile dintre ei. Biocenoza reprezintă un nivel de organizare a materiei 
vi,i format din populaţii legate teritorial, şi pe studiul interacţiunii acestor populaţii. Un 
ecosistem nu are graniţe definite, astfel el poate avea dimensiuni foarte mari (deşertul 
Sahara), sau dimensiuni foarte mici (un iaz). 
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Tabelul nr. 1 
 

Clasificarea diverselor categorii de ecosisteme ale biosferei 
 

 
Sursa: date prelucrate de autor din literatura de specialitate 

 

Ecositemele silviculturale (forestiere) reprezintă structurile cele 
mai complexe, mai stabile şi cu cea mai mare capacitate de autoreglare 
de pe pământ. Pădurea este cea mai cuprinzătoare comunitate de viaţă, 
înglobând în interiorul ei asociaţii complexe de plante şi animale, care se 
intercondiţionează şi se influenţeză  reciproc, realizând bioceneza 
pădurii. Etajul cel mai important al comunităţii de plante (fitoceneza) îl 
reprezintă arborii, care sunt principalii producători de biomasă vegetală 
şi motorul principal al permanentului schimb de materie şi energie între 
sistem şi factorii de mediu. 
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Principalele etaje bioclimatice de arbori  (teritorii întinse aflate în 
acelaşi macroclimat) sunt următoarele: 

♦ Etajul subalpin; 
♦ Etajul montan de molidişuri; 
♦ Etajul montan de amestecuri de fag şi răşinoase; 
♦ Etajul montan – premontan de făgete; 
♦ Etajul deluros de gorunete, făgete şi făgeto-gorunete; 
♦ Etajul deluros de cvercete; 
♦ Etajul deluros de cvercete cu stejar (cer,gorun) 
♦ Câmpia forestieră; 
♦ Silvostepa; 
♦ Stepa. 

Ecositemele forestiere sunt sisteme cibernetice deschise, care 
realizează permanet schimburi de substanţă şi energie cu mediul 
înconjurător, caracterizate prin unele însuşiri specifice şi anume: 

♦ Capacitate de a recepţiona din exterior substanţă şi energie; 
♦ Capacitate de a prelucra, fixa şi ceda mediului exterior 

substanţă şi energie; 
♦ Capacitatea de a produce biomasă vegetală (lemn) şi animală, 

prin transformarea energiei solare în energie chimică; 
♦ Capacitatea de autoreglare a proceselor din interiorul 

sistemelor. 
Aşadar pădurea montană oferă produse utilizate economic (lemn, 

vânat, peşte, furaje, fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale, etc.) 
constituind, totodată cel mai valoros biotop al planetei. Ca sistem ecologic  
complex de mare dimensiune şi cu caracter peren, pădurea montană 
amelioreză condiţiile climatice, îmbunătăţeşte scurgerile de apă de 
suprafaţă, împedică eroziunea şi alunecările de teren, diminuează poluarea, 
ocroteşte vânatul. Cel mai mare câştig şi principalul produs al pădurii este 
lemnul, însă există şi  produsele accesorii ce reprezinză sursa de venituri 
pentru locuitorii din zona montană cu motivaţii puternice pentru 
practicarea unui turism rural. 

 
Ecosistemul forestier montan din România. Actualitate şi perspective 
în dezvoltarea turismului rural 

Cine nu apreciază aerul curat, liniştea şi starea de bine de care omul 
beneficiază cînd se plimbă printr-o pădure? Frumuseţea naturii îi 
impresionează  pe cei care calcă pe frunzişul sau iarba dintre trunchiurile 
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copacilor, care la rândul lor ascund printre ramuri o lume plină de diverse 
vieţuitoare. 

Fondul forestier naţional al României ocupa la sfârşitul anului 2010, 
o suprafaţă de aproximativ 6,495 mii hectare, care reprezenta 27,2% din 
suprafaţa ţării. Suprafaţa fondului forestier la 31 decembrie 2010, 
comparativ cu aceiaşi dată a anului 2009, a înregistrat o creştere de 0,4 % 
datorată, în principal, includerii suprafeţelor cu vegetaţie forestieră din 
afara fondului forestier, în fondul forestier naţional, în condiţiile Legii nr. 
46/2008 privind adoptarea codului silvic. Evoluţia suprafeţei fondului 
forestier, în perioada 2006-2010, este prezentată în tabelul nr. 1. 

Tabelul nr. 2 
 

Evoluţia suprafeţei fondului forestier, pe categorii de folosinţă,în 
perioada 2006-2010 

 
Suprafaţa fondului forestier (mii hectare) Categorii de folosinţă 

2006 2007 2008 2009 2010 
Fondul forestier total 6391 6427 6485 6470 6495 
Suprafaţa pădurilor, din 
care  

6233 6272 6315 6309 6334 

 răşinoase 1873 1896 1920 1938 1935 
 foioase 4360 4379 4395 4371 4399 

Alte terenuri din fondul 
forestier 

158 155 170 161 161 

Sursa: date oferite de Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 

Din informaţiile statistice preluate de la Ministerul Mediului şi 
Pădurilor, fondul forestier din România ocupă o suprafaţă mai mică de 1/3 
din teritoriul ţării, sub nivelul mediu al Uniunii Europene, care este de 
aproximativ 36%. 

Figura nr. 1 
 

Componenţa suprafeţei fondului forestier total în anul 2010 

 
Sursa: Date oferite de Ministerul Mediului şi Pădurilor 
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Distribuţia pădurilor pe etaje fitoclimatice, prezentate în figura nr. 2, 
prezintă variaţii şi elemente specifice pentru fiecare din cele trei tipuri de 
relief şi anume: câmpie, deal, munte. 

 
Figura nr. 2 

 
Distribuţia pădurilor pe forme de relief în anul 2010 

 
Sursa: Date oferite de Ministerul Mediului şi Pădurilor 

 
Din punct de vedere fitoclimatic, zonei montane îi este caracteristic 

etajul pădurilor de amestecuri (fag, brad, molid, larice, pin), etajul montan 
de molidişuri şi cel subalpin aflându-se la altitudinile cele mai mari, aşa 
cum se prezintă în figura nr. 3. 

Figura nr. 3 
 

Distibuţia pădurilor pe etaje fitoclimatice 

 
Sursa: Date oferite de Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 

Etajele de vegetaţie reprezintă un areal determinat altitudinal prin 
modificările produse de relief, sol, climă,  unde predomină anumite 
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formaţii vegetale2. Pădurea Letea din Delta Dunării este singura din ţară, 
de exemplu, are aproape toate etajele de vegetaţie ale regiunii. 

La baza definirii etajelor de vegetaţie se află specia forestieră cea mai 
răspândită, indicând tipul de relief pentru care este caracteristică, de 
exemplu, etajul montan de molidişuri. Răspândirea etajelor de vegetaţie 
este destul de bine definită de altitudine.3  

Figura nr. 4 
Etajele altitudinale 

 
Sursa: Date prelucrate de autor din literatura de specialitate 

 
                                                 
2 Ivan Doina – „Vegetaţia României”, Editura Tehnică şi Agricolă, Bucureşti, 1992 
3 De exemplu  în grupa Centrală a Carpaţilor Orientali se întâlnesc 6 etape de vegetaţie 
în suprafaţă totală de 996.779, 2 ha. 
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Din figura nr. 4 se desprind următoarele concluzii: 
 Pajişti şi tufărişuri alpine – 40 mii ha, ceea ce reprezintă 0,2% din 

totalul suprafeţei învelişului vegetal natural existent pe teritoriul actual 
al României, care se găsesc pe culmile Carpaţilor Orientali (Oaş, Gutăi, 
Pietrosu -Rodnei, Ţibleş, Călimani, Gurghiu), Carpaţilor Meridionali 
(Bucegi, Leota, Făgăraş, Parâng, Retezat), respectiv Carpaţii 
Occidentali (Bihor, Vlădeasa, Muntele Mare, Muntele Găina, etc.); 

 Tufărişurile, rarişti şi pajişti subalpine  - 240 mii ha, ceea ce reprezintă 
1% din totalul suprafeţei învelişului vegetal natural existent pe 
teritoriul actual al României cum ar fi  cele de la Ceahlău; 

 Păduri de molid – 1500 mii ha, ceea ce reprezintă 6,3% din totalul 
suprafeţei învelişului vegetal natural existent pe teritoriul actual al 
României, care se  întâlniesc la: Vaduri, Tazlău, Baraolt, Panaci, 
Iacobeni, Izvorul Mureşului, Bicazul Ardelean, Broşteni, Pojorâta, 
Dorna Condrenilor, Borsec, Gheorgheni, Crucea; 

 Păduri de amestec de fag cu răşinoase  - 1800 mii ha, ceea ce reprezintă 
7,6% din totalul suprafeţei învelişului vegetal natural existent pe 
teritoriul actual al României avem la: Comăneşti, Râşca, Galu, Tazlău, 
Ceahlău, Tulgheş, Lunca Bradului, Brateş, Roznov, Tălişoara, Sovata; 

 Păduri de fag – 3100 mii ha, ceea ce reprezintă 13,1% din totalul 
suprafeţei învelişului vegetal natural existent pe teritoriul actual al 
României avem la: Odorhei, Văratec, Praid; 

 Păduri de gorun şi de amestec de gorun – 4980 mii ha, reprezintă 21% 
din totalul suprafeţei învelişului vegetal natural existent pe teritoriul 
actual al României la Târgu Secuiesc, Şugaş, Tălişoara; 

 Păduri de stejar pedunculat  şi de amestec  - 1200 mii ha ceea ce 
reprezintă 5,1% din totalul suprafeţei învelişului vegetal natural 
existent pe teritoriul actual al României în zonele extra Carpatice 
(Podişul Getic, Dealurile de Vest, Dobrogea de Nord); 

 Păduri de cer şi gârniţă – 2410 mii ha ceea ce reprezintă 10,1% din 
totalul suprafeţei învelişului vegetal natural existent pe teritoriul actual 
al României găsim la: Gurghiu, Piatra Neamţ; 

 Păduri de silvostepă cu diverşi stejari  - 1750 mii ha ceea ce reprezintă 
7,4% din totalul suprafeţei învelişului vegetal natural existent pe 
teritoriul actual al României; 

 Vegetaţia de luncă – 1650 mii ha ceea ce reprezintă 6,9% din totalul 
suprafeţei învelişului vegetal natural existent pe teritoriul actual al 
României; 
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 Pajişti de silvostepă – 2000 mii ha ceea ce reprezintă 8,4% din totalul 
suprafeţei învelişului vegetal natural existent pe teritoriul actual al 
României; 

 Pajişti de stepă – 1690 mii ha ceea ce reprezintă 7,1% din totalul 
suprafeţei învelişului vegetal natural existent pe teritoriul actual al 
României (Vestul Câmpiei Române, şi SE Moldovei); 

 Alte vegetaţii – 1390 mii ha ceea ce reprezintă 5,8% din totalul 
suprafeţei învelişului vegetal natural existent pe teritoriul actual al 
României 

Ecosistemul forestier montan cu multiplele funcţii ecologice, 
economice şi sociale pe care le îndeplineşte este un bun de interes naţional, 
care interesează şi condiţionează diverse domenii de activitate, de la 
protecţia mediului până la cele legate de vaolorificarea resurselor naturale. 
Îmbinarea armonioasă a unor asemenea preocupări în aparenţă 
contradictorii este de importanţă maximă.  

Produsul principal al pădurii este lemnul, care are peste 5000 de 
întrebuinţări. Alături de lemn pădurea oferă gratuit, în tot cursul anului 
produse şi servicii comunităţilor umane din zona montană.  

Principalii arbori şi arbuşti fructiferi din zona de pădure montană 
sunt: ienupărul, scoruşul de munte, afinul negru, fragul de pădure, 
coacăzul negru, zmeurul, afinul roşu (merişorul) 

Produsele accesorii ale pădurii sunt în general nelemnoase, ele pot fi 
recoltate şi valorificate, constituind un venit suplimentar pus la dispoziţia 
locuitorilor de către pădure. Aceste produse pot fi recoltate şi folosite în 
gopodăriile proprii pentru hrana membrilor familiei sau pot fi valorificate 
la preţuri acceptabile prin punctele de achiziţii deschise de ocolul silvic 
puse la dispoziţia pensiunilor agro-turistice. 

Este foarte important să cunoaştem destinaţia produselor accesorii 
pentru a ştii cum să le utilizăm, astfel acesta se clasifică în felul următor: 

- produse accesorii pentru industria alimentară şi consumul 
alimentar direct:fructe de pădure, ciuperci comestibile, unele 
specii de seminţe forestiere; 

- produse accesorii folosite în industria farmaceutică şi 
cosmetică: plante medicinale şi aromatice, cetină, etc.; 

- produse accesorii folosite în industria chimică: răşină, coajă 
de molid, conuri de molid; 

- materii prime pentru produse de artizanat, ornamentale şi de 
uz gospodăresc: nuiele de răchită pentru împletituri, obiecte 
ornamentale; 
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- produse accesorii pentru lărgirea bazei furajere: seminţe de 
arbori şi arbuşti, frunzare, cetină, ierburi şi fânuri; 

- plante melifere folosite în creşterea albinelor; 
- pomi de iarnă. 

Producţia de fructe de pădure, ciuperci comestibile, răşină, pomi de 
iarnă, carne de vânat, miere de albine, etc., care intră în categoria 
produselor accesorii ridicând pe o treaptă superioară rolul economic al 
pădurilor montane din ţara noastră, au jucat întotdeauna un rol remarcabil 
în viaţa umanităţii şi în promovarea turismului rural românesc 

 
Presiuni antropice exercitate aupra pădurilor montane 

Încă de la începutul secolului al- XX- lea , atât în  ţările europene cât 
şi în România  s-au semnalat fenomene de uscare prematură a arborilor. 
Fenomenul s-a agravat de la o etapă  la alta, afectând la început stejăretele, 
gorunetele şi ulterior gorunul. A urmat uscări cu urmări grave  şi în 
pădurile de brad, pin şi molid. Referitor la cauzele principale care 
determină apariţia şi evoluţia fenomenului de uscare prematură, cercetările 
au evidenţiat implicarea în principal a următorilor factori: secetele 
succesive şi de lungă durată, poluarea industrială, păşunatul abuziv, 
expolatarea masei lemnoase prin aplicarea unor tehnologii neecologice 
şi folosirea unor utilaje neadecvate. 

În ultimele decenii în mai multe zone forestiere montane, poluarea s-
a accentuat, afectând mult starea de sănătate a arborilor din zonele 
respective. Poluarea industrială atât cea internă cît şi cea transfrontieră, 
generează apariţia ploilor acide. Pe arii extinse acţionează şi se resimte 
efectul nociv al pulberilor, rezultate din activitatea unităţilor producătoare 
de materiale de construcţii. Pulberile emanate în atmosferă au determinat o 
diminuare a proceselor fiziologice ale arborilor, reducerea sensibilă a 
creşterilor anuale de masă lemnoasă, uscarea şi degradarea calitativă a 
lemnului, destructurarea solului, urmată de fenomene de eroziune şi 
alunecarea terenurilor în pantă. 

Odinioară, când omul era culegător de fructe şi plante şi apoi  
vânător, agresivitatea lui asupra naturii era redusă, lipsindu-i mijloacele 
necesare de distrugere. Ulterior, omul a devenit producător de unelte noi 
mai perfecţionate şi ca atare, consumator de materii prime, extinzându-şi 
tot mai mult exploatarea asupra naturii. Atâta vreme, însă cât intervenţia 
lui asupra naturii nu a depăşit anumite limite, nu  a existat nici un pericol, 
care să tulbure puternic relaţiile dintre om şi mediul înconjurător. 
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În ultimele 2 secole, relaţiile om – natură, s-au deteriorat ajungându-
se în ultimele decenii, în unele părţi ale planetei la conturarea crizei 
ecologice. Ea s-a manifestat prin distrugeri masive de păduri, fenomenul 
deşertificării accentuate, dispariţii de specii de plante şi animale, 
poluarea apei şi aerului, dezechilibre înregistrate în balanţa oxigenului 
toate ducând în cele din urmă la afectarea gravă a calităţii vieţii. 

Dintre ecosistemele terestre cel mai mult a avut de suferit cele 
forestiere, care s-au confruntat cu tendinţa omului de a le distruge sau a le 
înlocui cu alte ecosisteme mai puţin trainice, în vederea obţinerii profitului 
maxim. Drept urmare, din timpurile străvechi şi până în perioada actuală 
au dispărut aproape jumătate din pădurile lumii (aproximativ 1,6 miliarde 
ha). 

Cu toate acestea în multe părţi din lume, dar şi din ţara noastră, 
pădurile montane sunt defrişate rapid în scopuri industriale, agricole sau 
pentru păşuni. Se cunoaşte faptul că în  momentul defrişării pădurilor 
montane, carbonul stocat de acesta este eliberat înapoi în atmosferă prin 
respiraţie, ajungând astfel să contribuie în mod clar la carbonul din 
atmosferă. Defrişările pădurilor montane sunt responsabile pentru 
aproximativ 10% din emisiile totale de dioxid de carbon de pe planetă 
cauzate de om şi sunt o cauză esenţială, care duce la dispariţia speciilor 
care trăiesc în aceste păduri.  

După opinia lui M. Drăcea “despădurirea merge mână în mână cu 
decadenţa popoarelor, care au săvârşit-o fiind expresia cea mai clară a 
lipsei de prevedere a fiinţei omeneşti. Grija faţă de pădure este 
eminamente grija zilei de mâine este simţul solidarităţii cu viitorul. 
Pădurea nu creşte numai cu căldura soarelui, cu ploaia cerului, ci 
trăieşte mai cu seamă azi, cu roua inimii omeneşti”. 

În cele din urmă menţionez că emoţiile pe care le trezeşte 
contemplarea unui peisaj din păduri, reprezintă o necesitate a fiinţei umane 
ce reflectă legăturile genetice ale omului cu biosfera, din care descinde, 
este legat nu se poate izola şi nu i se poate opune, ceea ce ne obligă la 
datoria de a păstra această bogăţie de mare preţ4. 

 
Pădurea montană – idei şi implicaţii în turismul rural  

                                                 
4 Prin aplicarea Programului Naţional de extindere a suprafeţelor de păduri pe zona de 
munte a crescut gradul de împădurire, fiind de circa 70% în anul 2011, faţă de 60% în 
anul 2010. 
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Necesitatea conservării moştenirii culturale a poporului român, 
menţinerea nealterată a bogatului patrimoniu turistic, cu care a fost dăruit 
acest mare şi frumos colţ de ţară, are la bază pe lângă grija pentru 
persistenţa acestuia şi obligaţia de a lăsa urmaşilor, o natură şi monumente 
cât mai puţin sau chiar deloc degradate. Numai aşa putem transmite peste 
veacuri aceste bunuri, care constituie dovezi ale sensibilităţii artisitice, ale 
capacităţii creatoare a poporului român, ale perenităţii şi continuităţii în 
spaţiul creat printr-o luptă continuă dusă de-a lungul anilor cu factori ce n-
au depins întru totul numai şi numai de noi, 

Majoritatea oamneilor văd astăzi în turismul respectiv  şi cel de tip 
montan rural în particular nu numai o modalitate de odihnă activă, de cură 
şi tratament, ci şi una din trăirile lor spirituale, creată pentru a aduce în 
unele momente ale existenţei lor o formă de trăire recuperativă, lipsită de 
probleme cotidiene. 

Vizitarea unor locuri renumite pentru frumuseţea şi mai ales 
bogăţia naturii lor, a celor de care se leagă însemnate evenimente istorice, 
culturale sau sociale, a celor vestite prin operele de artă , cunoaşterea 
oamenilor şi a obiceiurilor lor, sunt preocupări umane, care conferă 
turismului modern tot mai puternice valenţe culturale. Mediul rural montan 
forestier va oferi în plus şi o calitate deosebită a alimentaţiei de tip natural. 

Turismul rural montan reprezintă un fenomen caracteristic 
civilizaţiei actuale, una din componentele majore ale vieţii economice şi 
sociale. Prin natura lor, activităţile de turism se prezintă ca fiind situate la 
interferenţa altor ramuri. 

Din păcate odată cu intensificarea turismului în mediu forestier s-au 
înregistrat şi numeroase daune; vătămări şi tăieri ilegale de arbori, incendii, 
distrugerea seminţişului şi a florei rare, alungarea păsărilor, bătătorirea 
solului, etc. aceste daune sunt mai puternice în zone cu ecosisteme 
forestiere mai fragile. 

Întrucât majoritatea zonelor turistice sunt situate în cadrul fondului 
forestier, silviculturii îi revine sarcina să organizeze turismul viitorului prin 
luarea unor măsuri ca: obţinerea de arborete cu compoziţii variate, 
menţinerea stării de igienă a pădurilor, reducerea la maximum a tăierilor, 
menţinerea în bună stare a drumurilor forestiere, etc. 

Cheia succesului pentru organizarea unui turism eficient rezidă în 
conjugarea acţiunilor întreprinse de silvicultură, economia turismului şi 
alte sectoare interesate. 

Silvicultura nu poate face abstracţie de realitate, în ceea ce priveşte 
turismul, solicitările pentru recreere al populaţiei fiind tot mai mari. 
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Un rol important ce revine pădurii este cel de protecţie a 
monumentelor istorice şi de cultură a marilor valori naţionale. De pildă, la 
noi în ţară, există circa 150 rezervaţii forestiere protejate a căror suprafaţă 
însumează circa 128 mii hectare. Îngrijiri deosebite acordate pădurilor din 
Retezat, Rodna, Călimani, Ceahlău, Hăşmaşu Mare, Piatra Craiului, Cozia, 
Valea Cernei, Cheile Nerei, Munţii Apuseni, Izvoarele Şomeşului Cald, 
Valea Galbenei), Munţii Măcin (Valea Fagilor, Luncaviţa), pădurilor din 
jurul lăcaşelor de cultură din nordul Modovei şi Transilvaniei sau a celor 
din apropierea Cetăţii Neamţului, Sucevei, Adam Clisi, sunt prilejuri care 
amintesc de gloria srămoşilor noştri.  

Multiplele funcţii ecologice ale pădurii o fac din ce în ce mai 
necesară în condiţiile societăţii actuale. Sarcinile silviculturii devin tot mai 
complexe, întrucât pentru fiecare bazin forestier sau unitate este necesar să 
se stabilească funcţiile prioritare ale pădurilor, inclusiv cele de recreere şi 
să se i-a şi măsurile de gospodărire. 

O pădure bine îngrijită şi protejată, alcătuită  din specii de amestec 
cu creştere viguroase cu structură  diversificată şi colorit plăcut, 
corespunde cerinţelor peisagistice actuale.  Influenţele pozitive ale 
pădurilor (agrement, drumeţii,  peisaj, asigurarea de aer curat, etc.) aduc în 
actualitate unele aspecte legate de evaluarea lor ca produse sociale.  Astfel, 
o dată cu creşterea populaţiei cresc în importanţă şi sarcinile sociale ale 
pădurii, o atenţie îndreptându-se şi asupra funcţiei de recreere, aceasta fiind 
considerată ca un produs al pădurii de care beneficiază turişti5.  
 Pădurea este cel mai puternic instrument pentru restabilire a 
echilibrului ecologic. Mai cu seamă atunci când se găseşte în masive 
întinse, atenuează extremele climatului şi “rupe” puterea vântului. 
 
Concluzii şi propuneri 

Ţara noastră deţine un considerabil potenţial turistic natural, dar 
încă insuficient valorificat. Prognozele arată că turismul din România va 
avea un mare viitor, cu deosebire şi în mod special turismul în zona 
montană. Turismul românesc este corelat cu însuşirile deosebite ale 
reliefului şi pădurilor ţării noastre. În condiţiile transformării rapide a 

                                                 
5 În ţări ca SUA, Germania, Franţa, etc., estimarea funcţiei sociale a pădurilor pentru 
turism atinge valori mult mai mari decât valoarea pentru lemn a arborilordin păduri. 
Valorificarea efectului social se materializeză prin taxe aplicate turiştilor, în raport cu 
timpul petrecut în pădure şi de serviciile acordate. 
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peisajului natural, pădurile oferă stabilitate pentru viitorul turismului 
montan, numai dacă ele vor fi gospodărite ecologic şi raţional. 

Implicaţiile  pădurilor montane din ţara noastră în vederea 
promovării unui turism de înaltă calitate sunt numeroase. Amintim doar 
cele mai reprezentative şi anume: 

1. Pădurea este utilă tututror acelor care din diverse motive 
înregistrează deficienţe în oxigenarea plămânilor şi care 
prezintă o capacitate respiratorie redusă. Pădurilor le este 
propriu un aer de o deosebită puritate6; 

2. Pădurea reprezintă  un excelent mediu şi antrenament pentru 
mişcare, în special pentru alergări, întrucât îmbină în mod 
armonios beneficiile mişcării cu cele ale oxigenării; 

3. Pădurea reprezintă un cadru de recreere motiv, pentru care în 
preajma sau chiar în interiorul ei, este indicat să se amenajeze 
terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii,, camping-uri, 
tabere, etc. din acest punct de vedere pădurea se constituie în 
zilele noastre, într-un autentic magnet verde, reprezentând 
cadrul cel mai propice pentru agrement şi turism7 şi turism 
rural; 

4. Efectul sanogen ridicat al pădurii este mult utilizat în terapia 
balneară şi în activităţile turistice. Indicaţiile unei terapii în 
mediul forestier montan, ţine în primul rând de etajele de 
altitudine. Astfel terapia de altitudine joasă (600-1200 
m)specifică pădurilor montane de fag în amestec cu răşinoase 
şi de molid de la Buşteni, Sinaia, Predeal, Câmpulung 
Muscel, Stâna de Vale, etc., este recomandată tuturor 
persoanelor sănătoase de toate vârstele, deoarece acest climat 
contribuie la odihna activă a organismului şi la revigorarea 
sa. Terapia sau cura de altitudine mică (1200-1800 m) 
specifică pădurilor montane de molid şi tufărişuri subalpine 
din vecinătatea staţiunilor Păltiniş, Clăbucet, Parâng, Lacu 
Roşu, etc., este recomandată în special pentru tratarea 
astmului bronşic, nevrozelor, obezităţii, asteniei fizice, 

                                                 
6 Este fapt dovedit că pădurea determină o ionizare negativă a aerului,  care este cu 20-
70% mai ridicată faţă de zona limitrofă, de 2-3 ori mai puternică decât la litoralul mării, 
de 5-6 ori mai mare decît în oraşe. 
7 Legat de recreere putem sublinia şi funcţia socială a păduri, care permite refacerea 
sănătăţii de lucru a oamenilor, revenirea  lor temporară  la viaţa naturală, regenerarea 
echilibrelor interne ale fiinţei umane. 
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bronhopneumoniilor, cât şi creşterii capacităţii de efort a 
sportivilor sănătoşi. Terapia de altitudine medie(1800-2400 m) 
specifică  pădurilor formate de tufărişuri alpine şi subalpine 
este proprie cabanelor şi pensiunilor turistice din Bucegi, 
Făgăraşi, Piatra Craiului, fiind recomandată pentru creşterea 
capacităţii de efort la sportivii de performanţă şi tratarea 
anemiilor primare, obezităţii precum şi în scăderea 
reactivităţii organismului după diversele îmbolnăviri. 

 
Aşadar, peisajul forestier montan reprezintă o considerabilă avuţie 

naţională de o mare fragilitate, foarte uşor de degradat, dar foarte greu de 
refăcut. Degradarea peisajului forestier montan poate afecta în cel mai înalt 
grad viitorul turismului rural montan din ţara noastră. 

Din acest motiv spunem că zona forestieră  montană din ţara 
noastră  nu este cu nimic mai prejos decât cea din Austria sau Elveţia, 
locuitori acestor zone au datoria să înveţe  să valorifice cât mai bine 
această bogăţie. 

Interesele economice şi materiale de moment, afectează pe termen 
lung şi cu efecte imprevizibile frumuseţea peisajului carpatin. Valoarea 
turistică a fondului forestier românesc este dependentă de gradul de 
stabilitate ecologică a pădurilor. Intrarea turiştilor în pădure este un drept 
de acces la aer curat şi este asigurat prin lege, însă consecinţele trecerii lor 
prin păduri sau parcuri se văd la tot pasul. Pentru a evita aceste aspecte 
neplăcute este necesar a se duce o campanie susţinută prin mijloace scrise 
şi audiovizuale, prin reclame adecvate, de educare a populaţiei pentru a se 
crea respect faţă de natură, faţă de pădure şi faţă de tot ce reprezintă o zonă 
verde. 

Studiile în domeniu, ne arată faptul că turismul la fermă sau 
agroturismul reprezintă în occident o modă a timpurilor noastre, care i-a 
amploare pe zi ce trece, acest fenomen făcându-şi prezenţa din ce în ce mai 
mult în ţara noastră. Acest lucru face ca să se simtă din ce în ce mai mult 
nevoia întoarcerii la natură, la liniştea şi frumuseţile ei, fie doar şi pentru 
câteva zile la sfârşit de săptămână. 

Apariţia unui număr relativ mare de pensiuni agro-turistice, în zona 
montană, sprijinul şi ajutorul dat de stat şi organismele financiare 
internaţionale asociate cu valoare peisagistică remarcabilă şi produsele bio-
ecologice oferite pot duce într-un viitor foarte apropiat la o promovare 
rapidă şi binefăcătoare a ecoturismului montan. 
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Abstract 

Color, this particular trait of all things, is an important component of not only 
the internal environment of the balance of accommodation, countryside, the organic food 
but also our emotional state.  

Experts say the phrase that "the great geniuses were born in the country" is not 
accidental, as varied color space of the rural village, in comparison with gray cities, 
provide superior mental development. 

Rural tourism is very important color and used to decorate tourist 
accommodation such as villas, chalets, tourist stops, agro-tourist bungalows, campsites, 
holiday villages, as well as catering (restaurants, bars, bistros) that clubs, summer 
gardens, terraces, etc.. . A color can perfects or, conversely, ruin a decorating project, 
choosing a color palette may appear very difficult 

 
Keywords: color, color schemes, color symbolism, structure accommodation, rural 
tourism. 

 
Metoda şi metodologie 

Pentru realizarea lucrării s-au utilizat surse bibliografice recente, s-au prelucrat 
datele prin limbaje de programare moderne, s-a structurat tendinta pe plan mondial într-o 
nouă viziune despre culoare. 

Introducere 
Toate elementele universului (plante, vulcani, animale, pietre, mări, 

obiecte, oameni, etc.) sunt alcătuite din atomi, care emit o vibraţie, care 
generează la rândul ei, un câmp electromagnetic numită energie. Culoarea 
reprezintă o energie pură şi în această calitate, emite vibraţii pe care le 
percep în mod conşient, dar cel mai adesea inconştient, toate fiinţele 
umane prin intermediul simţurilor. Nivelul vibratoriu al culorii se află 
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între cel al gândirii (cel mai înalt) respectiv al materiei (cel mai scăzut), 
fapt pentru care o vedem cu ochiul liber.1 

Energia este lumină, lumina este culoare, iar culoarea este 
vibraţie. Energia vibratorie emisă de culori este deosebit de puternică  şi de 
reală. Culorile generează amintiri şi îşi imprimă  amprentele invizibile în 
memorie. Pe tot parcursul vieţii noastre evoluăm cu şi printre culori. 

De remarcat motivaţia referitoare la culorile din viaţa noastră a 
celebrei scriitoare Dorothee L Mella din cartea sa “Puissance des 
couleurs”, Paris, 1988, cităm: “culoarea este pentru ochi ce este sunetul 
pentru ureche şi anume mişcări vibratorii prezente în univers”. 

Aşadar, valoarea culorii în viaţa oamenilor este mare şi deosebit de 
variată. Tot ce putem vedea, se datorează culorii şi din cauza culorii. Cel 
mai însemnat dar al naturii, reprezintă capacitatea unei persoane de a vedea 
lumea “în culorile curcubeului”. 

 “Printre pulberele zdrenţelor de nori. Cu suliţi de lumină şi de foc, 
răsare înaintează şi îşi  face loc. Un soare–n miliarde de culori“, spune 
poetul Mihail Celarinu. De fapt,  lumina soarelui nu are miliarde de culori, 
după cum vede poetul: lumina soarelui fiind un buchet de unde 
electromagnetice din multe culori. Când razele de lumină, ce vin de la 
soare trec prin picăturile de ploaie, se produce un fenomen ciudat şi anume 
stropii de apă despart lumina în 7 culori, separate una de alta într-o 
panglică impresionantă numită spectrul electromagnetic, explicându-se 
astfel,   existenţa curcubeului. 

Etimologia cuvântului “culoare” este de  provienenţă franceză 
“couleur” – înseamnând substanţă colorată. Studierea culorii din unghiuri 
diferite poartă denumirea de cromatică. Rezultatul studiilor privind 
percepţia culorilor sunt utilizate în arhitectură, industrie, medicină, 
psihologie, marketing, publicitate, grafică, pictură, scluptură, artă 
decorativă, turism şi în multe alte domenii. 

Culoarea reprezintă un element constitutiv al modului de 
comunicare şi de exprimare în turismul rural2, deoarece are influenţe 
                                                 
1 Rossignol Marie –Claire – “Puterea culorilor”, Editura Polirom, Bucureşti, 2010. 
2 Culoarea este o însuşire a luminii determinată de compoziţia sa spectrală, care face ca 
obiectul să perceapă diferit radiaţiile de pe retină, având aceiaşi intensitate, dar lungimi 
de undă diferite. Expresivitatea culorii  - reprezintă dimensiunea spirituală a culorii. Este 
caracteristică creaţiei vizuale în general şi se referă la modul sugestiv prin care sunt puse 
în evidenţă o idee, un sentiment sau un mesaj artistic. Pentru ca o culoare să devină 
expresivă e nevoie de intervenţii artistice, care coordonează efectele cromatice 
direcţionându-le conform gândirii, experienţei şi intuiţiei sale.  
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asupra omului, provocându-i impresii, sentimente sau stări psihice diferite. 
Astfel, se cunoaşte albul că linişteşte, roşul dinamizează, albastrul este 
rece, iar galbenul stimulează activitatea cerebrală. Este important de ştiut, 
importanţa culorilor calde (galben, portocaliu, roşu ) ce stimulează 
comunicarea, în timp ce culorile  reci (albastru, verde, gri) inhibă 
comunicarea. Totodată monotonia precum şi varietatea excesivă de culoare 
diminuează, respectiv atrag atenţia şi deci comunicarea. 

 
Figura nr. 1. Cercul de culori Goethe 

 
Culoarea poate să  înveselească, să  atragă, să respingă, să încânte, 

să ne facă să plângem ori să râdem. Dacă o culoare poate să modifice 
aspectul unui lucru, frumuseţea unui peisaj, atmosfera unei încăperi sau 
atractivitatea unui fel de aliment, ea poate datorită energiei sale să ajute 
trupul şi spiritul să-şi regăsească echilibrul respectiv armonia, iar în cele 
din urmă poate schimba procesele fiziologice din organism. Prin culoare se 
poate determina personalitatea omului, se pot trata diferite afecţiuni şi se 
poate încărca starea energetică. 

În consecinţa, este esenţial să acordăm importanţă  culorilor din 
decorul în care evoluăm, dormim, muncim, mâncăm ori ne relaxăm sau 
odihnim. 

 
Repere istorice ale culorii 

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au încercat să explice natura 
culorii. Unul din primii gânditori, care a încercat să înţeleagă teoretic 
natura culorilor a fost filozoful Empedocle (sec. V i.en.), care a trăit în 
oraşul Agrigento (Sicilia). Empedocle credea că există 4 culori de bază: 
alb, negru, roşu şi galben, ce corespund celor 4 elemente principale şi 
anume: foc, aer, apă şi pământ, explicând viziunea de culoare astfel: “un 
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flux de particule ce pleacă de la obiectele externe vizibile şi care ajung la 
ochi”. 

Teoria sa ce  a fost acceptată şi dezvoltată de către Platon şi 
Democrit (autorul cărţii “Cu privire la culori”), susţineau că: “ochiul 
radiază  un fel de foc pur ce se îndreaptă spre un obiect luminos”. Cel mai 
mare filozof al anchitităţii Aristotel (384 – 322 i. H.) credea despre culoare 
că aceasta reprezintă un amestec de lumină şi întuneric (scrierile sale 
“Despre suflet” şi “Meteorologicele”). Renumitul artist şi om de ştiinţă  
Leonardo da Vinci în celebrul său “Tratat de pictură”, oferă observaţii 
interesante şi gânduri despre culoare. Mai presus de toate simţurile 
Leonardo aprecia ochii, cităm: “ochiul este fereastra corpului uman prin 
care te bucuri de frumuseţea lumii”.  Până la acest reper istoric  se 
cunoştea despre culoare faptul că este complexă şi implică 3 lucruri: 
lumina, ochii noştri (cu ajutorul cărora detectăm lumina) şi obiectul (pe 
care-l identificăm ca fiind colorat). 

Odată cu începutul renaşterii se va pune accent mai ales pe 
proporţie, echilibrul formelor şi armonia culorilor ce va predomina ca un 
principiu fundamental în secolele următoare. Cu proprietăţile luminii s-au 
ocupat mult mai târziu René  Descartes (1596-1650), Johannes Kepler 
(1571-1630), Robert Hooke (1635-1703). 

Ordinea de apariţie şi de nominalizare a culorilor în timp este 
redată în figura nr. 23. 
 

 
negru      alb        roşu     verde   galben  albastru  maro purpuriu  roz   orange    gri 

 
Între anii  1664-1668, Isaac Newton (1643-1727) a efectuat o serie 

de experimente pentru a studia lumina soarelui şi producerea culorilor. 
Rezultatele cercetării au fost publicate în 1672 sub titlul "Noua teorie a 
luminii şi culorilor".  În această lucrare, prin descompunerea şi 
compunerea luminii, Newton a pus bazele moderne, ştiinţifice despre 
culoare, multe explicaţii fiind valabile şi în prezent . Newton a studiat 
refracţia luminii şi a demonstrat că o prismă de sticlă poate descompune 
lumina albă într-un spectru de culori şi  adăugarea unei lentile respectiv a 
unei alte prisme poate recompune lumina albă. El a descoperit că lumina 

                                                 
3 Breet Berlin, Paul Kay – “Basic color terms: their universality and evolution”, 
Berkeley, University of California Press, 1969.  
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albă se descompune în 7 culori diferite ale spectrului (culorile 
curcubeului)4. 

 

 
Figura nr. 3. Descompunerea luminii în culori prin difracţie 

Spectrul vizibil5 
Conceptul de culoarea poate fi explicat fizic, psihofizic şi 

psihologic, obiectiv sau subiectiv. În esenţă, stimulul fizic - radiaţia 
electromagnetică conduce la stimuli de culoare – către senzaţia/percepţia 
de culoare, relaţia fiind indirectă – neliniară (figura nr. 4). 

 
Spectrul 
electro-
magnetic 

 

 
Figura nr. 4.  Spectre electromagnetice 

 
Undele electromagnetice, care se deplasează de-a lungul axei x sunt 

descrise de ecuaţiile: 

                                                 
4 Isaac Newton – “Noua teorie a luminii şi culorilor”, 1672. 
5 Sir Isaac Newton: “Razele de lumină nu sunt colorate. Spectrul există în lumea fizică, 
dar culoarea există numai în ochi şi în creier.” 
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în care: 
-  Em şi Hm – amplitudinea corespunzătoare câmpului electric, 

respectiv magnetic la un moment dat; 
- v – viteza de deplasare a undei; 
- ω - frecvenţa unghiulară; 
- k= 2π/λ – numărul de undă; 
- λ – lungimea de undă; 
- α – unghiul de stare, moment a vectorilor E şi H. 
 
Reprezentarea grafică a acestor ecuaţii este evidenţiată în figura nr. 

5. 
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Figura nr. 5. Structura  undei electromagnetice cu vectorii E şi H 
 

 
 

 Fiecare culoare are o lungime de undă, frecvenţă, energie  - 
caracteristici aparţinând spectrului vizibil (tabelul nr. 1). 
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Tabelul nr.1.  
Caracteristicile spectrului vizibil 

Culoarea Lungimea de undă, 
 nm 

Frecvenţa, 
THz 

Energia fotonului, 
eV 

Rosu 625—740 480—405 1,68—1,98 
Orange 590—625 510—480 1,98—2,10 
Galben 565—590 530—510 2,10—2,19 
Verde 500—565 600—530 2,19—2,48 
Albastru 485—500 620—600 2,48—2,56 
Indigo 440—485 680—620 2,56—2,82 
Violet 380—440 790—680 2,82—3,26 

Sursa : Date prelucrate de autori 
 

Ochiul uman percepe spectrul de lumină folosind o combinaţie de 
celule de tip conuri şi bastonaşe.  Analizând figura nr. 6 se obdervă cum 
percepţia noastră la culori este mai sensibilă la lumina din regiunea galben 
– verde a spectrului.  

 

 
Figura nr. 6. Sistemul de emisie-receptie a culorii 
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Simbolismul culorilor 
În Antichitate şi Evul Mediu, practicienii greci, romani, egipteni, 

indieni, chinezi, tratau diferite afecţiuni ale oamenilor cu ajutorul energiei 
difuzate de culori. Marii preoţi egipteni afirmau: “cele trei culori primare:  
roşu, galben şi albastru corespund trupului, sufletului şi  minţii”. 

Mulţi dintre indienii din America de Nord asociază fiecăruia dintre 
cele 6 sectoare cosmice o culoare sacră. Aproape de sol se regăseşte albul, 
care indică zorile, peste alb era aşternut albastrul (culoarea va aparea sub 
forma peluzei), pentru a remarca dimineaţa, peste albastru era galbenul, 
simbol al asfinţitului şi deasupra se afla negrul, simbol al nopţii. 

Amerindienii realizează urmatoarele concepţii: galben - nord, 
albastru - vest, rosu - sud, alb - est, zenitul - multicolor, negrul - pământul.  

La populatiile maya, patru culori desemnau geniile celor 4 puncte 
cardinale, care dominau pământul şi inspirau sentimentele omului, 
realizandu-se o “mică” inversiune a rolului culorilor. Astfel, albului îi 
corespunde nordul, negrului îi corespunde vestul, roşului îi corespunde 
estul, iar galbenului îi corespunde sudul. 
  Percepţi diferite dintre elementele cosmogonice şi culori se găsesc 
la indienii pueblo pentru care roşu - vest, albastru - nord, verde - est, 
galben - sud.  
  Aztecii, ca cei mai mulţi dintre amerindieni, folosesc acelaşi cuvânt 
pentru toate nuanţele de verde şi albastru.  

Armonia şi combinarea culorilor  - efecte benefice asupra calităţii 
turismului rural 

Definiţia culorii ca şi noţiune psiho-fizică sublinează faptul că 
suntem influenţaţi în mod remarcabil de culoare, care ne provoacă stări, 
trăiri şi sentimente atât de nuanţă cât şi de saturaţie. Culoarea accentuează 
puterea de memorare a omului prin trăirile pe care le induce. Ne amintim 
toata viaţa de un peisaj montan, o pădure frumoasă, o pensiune turistică sau 
o cabană, un tablou celebru, o persoana, mai ales prin intermediul 
culorilor, care ne-au fermecat la primul impact cu acestea. De multe ori, cei 
în suferinţă  şi pesimişti, au primit suflul vieţii prin impactul cu o culoare 
vie, care a indus în sufletul acestora optimismul necesar însănătoşirii.  

Este important să se ştie  o singură culoare induce plictiseala, 
monotonia, rutina, daca este privită mult timp. Ne plac peisajele, 
tablourile, unii oameni, încăperile pentru că sunt caracterizate prin 
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îmbinarea armonioasă a culorilor. O adevarată armonie cromatică studiază 
valoarea de combinaţie a culorilor şi echilibrul cromatic . 

 
 

Figura nr.7. Efectul psihofiziologic al culorilor 
 

Alegerea combinaţiei de culori este mult mai uşoară odată ce am 
înţeles, care este semnificaţia spectrului culorilor. Aceasta ne arată ce 
culori se armonizează, sunt complementare sau sunt calde respectiv reci. 
Un spectru este format din trei grupe de bază, şi anume:  

 Culorile primare  -  rosu, albastru şi galben - sunt culori 
puternice, care lasă o impresie puternică atunci când sunt 
utilizate în decorarea unui spaţiu de cazare.  

 Culorile secundare -  verde, portocaliu şi mov - se obţin prin 
combinaţia între două culori principale.  

 Culorile tertiare se obţin prin combinaţia dintre o culoare 
primară şi una secundară, de exemplu albastru + verde = 
turcoaz  
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De fapt nu culorile în sine, ci valorile cromatice obţinute prin 
combinarea, dispunerea, armonizarea şi echilibrarea valorilor diferitelor 
tonuri şi nuanţe cromatice sunt cele care îşi pun amprenta pe sufletul şi 
gustul omenesc. Studiul culorilor, armonia lor, impactul asupra vieţii 
noastre a preocupat o pleiada de cercetatori, care şi-au adus contribuţia la 
cunoaşterea mecanismului vederii în culori, la interpretarea interacţiunii 
dintre om şi culoare respectiv a influenţei culorilor asupra psihicului, a 
puterii de memorare, sau stării de sănătate. 

 

 

  
Figura nr.8. Alegerea culorilor armonioase pentru culoarea de bază 

verde 
 
 Fără culori şi lumină am fi mult mai săraci, mai neliniştiţi, am 

pierde puterea de a înţelege şi de a stăpâni unele fenomene naturale. Având 
în vedere cele menţionate mai sus, vom reprezenta, pe scurt, domeniile în 
care viaţa şi culoarea interferează în beneficiul nostru.  
1. Culoarea  locală este proprie fiecărui obiect ce trebuie scos în evidenţă 
pentru a deveni parte integrantă a unui spaţiu de cazare. Ea este folosită în 
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decorarea sau amenajarea structurilor de cazare. Culoarea locală este cea 
pe care o observăm în cotidianul nostru, la obiectele din jurul nostru6. 

2. Culoarea impresiei, prin intermediul căreia cromatica este receptată 
modificat, din cauza distanţelor dintre ochi şi obiect, a efectelor 
atmosferice, în special din cauza luminii. În ultimul rând, ea depinde de 
acuitatea vizuală a privitorului. 

3. Culorile fundamentale, care nu sunt obţinute din amestecuri 
pigmentare, sunt definite de spectrul cromatic ca primare: roşu, galben şi 
albastru. 

4. Culorile binare sunt obţinute din amestecul, în cantităţi egale, a două 
culori  fundamentale (de exemplu, din roşu amestecat cu galben rezultă 
portocaliu, din combinaţia roşului cu albastrul rezultă violetul, iar albastru 
amestecat cu galben va da culoarea verde). 

5. Culorile calde şi reci sau termo-dinamice sunt nuanţe, care 
influenţează, prin observarea lor, gradul de confort psihic şi emoţional al 
unei persoane, respectiv pulsul acesteia, astfel cele calde ( galben închis, 
roşu, portocaliu, până la  brun) îl fac să crească uşor, iar cele reci (alb, 
galben deschis, verde, albastru, violet, până la negru) îl coboară, până la 
relaxarea deplină. De asemenea, aceste culori, pe lângă efectul psihologic 
asupra privitorului (căruia îi creează o stare de confort sau disconfort), sunt 
cele care produc efectul spaţial, de apropiere-mărire (cele calde),  respectiv 
de distanţare-diminuare (cele reci). 

6. Culorile complementare (pe cercul cromatic trebuie să fie diametral 
opuse)  - sunt cele care sporesc contrastul unei lucrări. Culorile 
complementare se găsesc în cupluri, cel mai des utilizate fiind cele ale 
culorilor fundamentale şi anume: roşu-verde, galben-violet, albastru-
portocaliu. Există trei perechi de culori complementare primare: roşu – 
verde, galben – violet, albastru – portocaliu şi trei perechi de culori 
complementare secundare: roşu+violet – galben+verde, galben+portocaliu 

                                                 
6 Eugene Delacroix (1798-186), afirma în Jurnalul său: “pictorii adevăraţi sunt cei care 
nu folosesc culoarea locală, decât în cazuri extreme ”. Pentru el, artiştii trebuie să 
cuprindă, să surprindă cromatismul natural, dar să-l prezinte în maniera lor proprie. 

 



Gheorghe DOMCEAN, Marilena DONCEAN 

 98 

– albastru+violet, albastru+verde (albastru mangan) – roşu+portocaliu 
(roşu vermillon). 

• Culorile pure  sau crude nu se limitează la tentele cu strălucire 
maximă, ele nu sunt amestecate înainte de folosire.  

• Culorile rupte sau contrastul complementar reprezintă 
juxtapunerea a două culori complementare, prin intermediul 
cărora se va modifica strălucirea, luminozitatea sau intensitatea 
uneia sau amândurora. 

• Culorilor semnificante în tradiţia diferitelor popoare li s-au 
asimilat anumite sensuri afective, reprezentative. De exemplu în 
cultura românească stările sufleteşti se definesc ca stări de culoare. 
Afirmi că eşti “negru de supărare” în momentele de dezamăgire 
maximă, “roşu de furie” când nu poţi  să-ţi  impui punctul de 
vedere, “galben de frică” în situaţii în care te temi de ceva sau 
cineva. Cunoaşterea, interpretarea şi influenţa culorilor asupra vieţii 
noastre  cu efecte benefice pentru turismul rural, este prezentată în 
tabelul nr. 2. 

Tablelul nr. 2 
Influenţa şi interpretarea culorii 

Denumirea 
culorii 

 

Influenţa şi interpretarea culorii 

Roşu Mobilizează fluxul de idei. Roşul este o culoare, care 
ridică tonusul muscular, activează respiraţia, creşte 
tensiunea arterială şi induce o senzaţie de cald. Excesul 
de culoare roşie devine chiar obositoar din cauza acestor 
efecte fiziologice. 

Galben Ea influenţează funcţionarea normală a sistemului 
cardio- vascular şi stimulează nervul optic. Galbenul 
induce o senzaţie de apropiere, de căldură, dinamism 
înviorare şi satisfacţie. Deci, galbenul menţine prin 
aceste stări psihice capacitatea de concentrare, mobilizare 
cât şi vigilenţa. Totuşi dacă este privită îndelung, dă 
senzaţii de oboseală. 
 

Oranjul Oranjul induce optimsm, veselie, impresie de sănătate 
sociabilitate, emoţii plăcute. Culoarea portocalie 
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accelerează pulsaţiile inimii, menţine presiunea sanguină, 
favorizează secreţia gastrică, digestia. 

Verde Facilitează deconectarea nervoasă, favorizează meditaţia, 
contemplarea şi asocierea de idei. 
 

Albastru Favorizează procesele de inhibiţie şi incetineşte 
activitatea mentală. Prea mult albastru dă senzaţia de 
depărtare de infinit, creând stări depresive. Albastrul de 
asemenea scade tensiunea arterială, tonusul muscular, 
calmează rerspiraţia şi micşorează frecvenţa pulsului. 

Violet Fiind o culoare compusă din roşu şi albastru, are efecte 
contradictorii, inducând senzaţii de optimism, nostalgie, 
atracţie şi repulsie, calm relativ pe fond de nelinişte. In 
plan fiziologic violetul intensifică activitatea cardio-
vasculară şi pulmonară. 
 

Negru Fiziologic reduce mult activităţile vitale, scade pulsul 
minimalizează capacitatea de răspuns la stimulii de 
mediu ambiant 

Alb Albu ne face expansivi, puri, robuşti, luminoşi şi 
încrezători în forţele proprii Albul pur şi intens provoacă 
contracţia pupilei şi a muşchilor globului ocula, fapt 
pentru care este obositor. 

Gri Rezultând din amestec de alb cu mai mult sau mai puţin 
negru, estompează efectele culorilor pure, sau scot în 
evidenţă strălucirea lor, în funcţie de raportul dintre alb şi 
negru. 

Sursa: Date prelucrate de autori 

Culoarea – forme de exprimare  în turismul rural 
Haina cromatică a universului nostru natural, la care s-a adăugat şi 

cea creată de om în spaţiul intra şi extra artistic din mediul rural a 
influenţat şi influenţează comportamentul uman, determinându-i împreună  
cu alţi factori interni şi ambientali o anumită conduită.  

Se cunoaşte că într-un anume fel de simţi şi lucrezi într-o ambianţă 
coloristică îmbietoare şi altfel într-un cadru monoton şi mohotât. Fiind într-
o lupta permanentă cu inerţia statică, natura a găsit tot atâtea soluţii pentru 
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a invinge uniformitatea cromatică: a creat anotimpurile dând fiecărei 
perioade o culoare dominantă (prin lumină şi vegetaţie). 

Culoarea, aceasta deosebită însuşire a tuturor lucrurilor, constituie 
una din componentele importante nu  numai a echilibrului ambianţei 
interioare a structurilor de cazare, peisajului rural,  alimentelor ecologice 
cât şi a stării noastre afective. 

Culoarea implicaţii pentru amenajarea structurilor de cazare rurale 
Specialiştii susţin sintagma că “marile genii s-au născut la ţară”, 

ceea ce nu este deloc  întâmplătoare, deoarece spaţiul cromatic foarte variat 
al localităţii rurale, în comparaţie cu cenuşiul oraşelor, asigură o dezvoltare 
mentală superioară. 

În turismul rural culoarea este extrem de importantă şi folosită în 
decorarea spaţiilor de cazare turistică cum ar fi: vile, cabane turistice, 
popasuri turistice, pensiuni agro-turistice,  bungalow-uri, campinguri, sate 
de vacanţă, cât şi a unităţile de alimentaţie (restaurantelor, baruri, cofetării) 
respectiv cluburi, grădinilor de vară, terase, etc. O culoare poate desăvârşi 
sau, din contra, ruina un proiect de decorare, amenajare sau proiectare, 
alegerea unei palete de culori poate constitui o operatiune foarte dificilă. 
Ea înfrumuseţează ambianţa, modifică luminile şi umbrele spaţiilor de 
cazare, diversifică nuanţele, formele şi contururile interioarelor pensiunilor 
agro-turistice. 

Un experiment efectuat de către specialişti asupra unui grup plasat 
într-o încăpere decorată în albastru au avut ca rezultat faptul că, subiecţii 
au simţit senzaţia de frig la +15 C. trecuti în altă încăpere cu aceiaşi 
temperatură, dar colorată în oranj, subiecţii au constat, cum treptat încep să 
se încălzească, efectul fiind de natură cromatică. 

Cercetările efectuate în străinătate, dar şi la noi în ţară, au dus la 
concluzia că un factor important în sporirea confortului şi crearea unei 
ambianţe arhitecturală corespunzătoare a structurilor de cazare din turismul 
rural, îl reprezintă culoarea în relaţie directă cu lumina.7 

                                                 
7 Antal P., Mureşan P. – “Culoarea, armonie şi confort”, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1983. 
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Alegerea culorilor în mediul turistic rural 
Cu ajutorul culorilor volumul unei încăperi se poate transforma 

vizual, obţinând efecte de înălţime, de apropiere sau de îndepărtare a 
pereţilor (de exemplu, un tavan prea jos poate fi “ridicat” vopsindu-l în alb 
sau albastru deschis; o armonie de culori pastelate poate compensa 
volumele rigide.). Astfel, culorile reci (albastru , albastru vierzui, albastru 
indigo, verde închis, purpuriu gri) sunt indicate pentru încăperile mici, 
supraîncălzite unde se efectuează o muncă intensă şi monotonă 
(laboaratoare de cofetărie, spălătorii, brutării, magazii, dabarale, etc.) 
pentru a crea o senzaţie de răcoare şi aeraj.  

Pe de altă parte culorile calde (roşu, galben, cafeniu deschis, oranj) 
sunt indicate pentru camerele de odihnă şi relaxare sau pentru sălile de 
masă. 

Mediul sau decorul influenţează culorile. O culoare caldă va apare 
mai rece întru-un decor mai sobru şi invers. O culoarea va fi mai bine 
susţinută într-un decor complementar culorii respective (de exemplu roşu 
într-un decor albastru pare mai cald decât într-un decor oranj sau roşu 
violet). Îmbinarea armonioasă a culorilor în amenajarea estetică  a 
structurilor de cazare cum ar fi: vile, bungalow-uri, cabane turistice, 
campinguri, date de vacanţă, popasuri turistice, pensiuni agroturistice, 
restaurante, gradini de vară, etc., au importante efecte de influenţare 
pozitivă şi de creare a senzaţiei de confort psihologic, bună dispoziţie, 
relaxare, odihnă . combinaţiile de culori cu puternice efecte plăcute, 
îndoielnice respectiv neplăcute sunt evidenţiate în tabelul nr. 3 

 

 Tabelul nr.  3.  

Principalele combinaţii de culori şi efectele lor afective8. 

 
Combinaţii 

de culori 
Plăcute Îndoielnice Neplăcute 

Roşu cu  Bleumarin – verde Galben 
 

Violet 
Purpuriu 

Portocaliu cu Albastru deschis 
Verde 
Violet 

Roşu Galben 
Albastru-verzui 

                                                 
8 Mureşan  Pavel – “Culoarea în viaţa noatră”, Editura CERES, Bucureşti, 1988. 
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Galben cu  Purpuriu 
Albastru 

Roşu Albastru-verzui 
Verde 
Portocaliu 

Verde cu  Roşu 
Violet 

Purpuriu 
Galben 

Albastru 
portocaliu 

Violet cu Verde 
Portocaliu 

galben Roşu purpuriu 
albastru 

 
Pentru a obţine un echilibru cromatic în amenajarea unui spaţiu de 

cazare turistică e de preferat să se respecte anumite proporţii şi anume: 
60% culoare dominantă, 30% pete de culoare sau culoare secundară şi 10% 
culoare de accent. 

Culoarea  dominanată  de obicei este dată  de pereţii încăperii. Mai 
poate fi conferită de mobilă. Pornind de la aceasta putem combina nuanţele 
de culoare pe care trebuie să le regăsim în tapiţerii, perdele şi draperii, 
covoare, mochete  sau obiecte decorative. Procentul de 30% culoare 
secundară se poate regăsi în aceste elemente din urmă.  

Culoarea de accent sau cea care scoate în evidenţă rafinamentul şi 
eleganţa ansamblului este completată de decoraţiuni şi aranjamente 
decorative. Dacă folosim două culori diferite principale, pentru echilibrul 
cromatic trebuie ca nuanţele lor să fie la aceiaşi valoare a intensităţii. 

Este foarte important ca în amenajarea unui spaţiu de cazare 
turistică să nu lipsească culoarea neagră, care are întotdeauna rolul de a 
pune în evidenţă  altă culoare. Culoarea neagră poate fi folosită într-un 
accesoriu: vază sau rama unui tablou ce are rolul de a da intensitate 
culorilor din cameră. 

Culoarea poate realiza foarte mult dacă este folosită cu inteligenţă. 
O schemă cromatică unitară în structurile de cazare favorizează schimbări 
economice de mobiler, draperii, mochetă, accesorii, etc. (tabelul nr. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



The colour  -  means of communication and expression in  rural tourism 

 103 

Tabelul nr. 4.  

Schemă cromatică pentru o structură de cazare9 
Încăpere Perete Mochetă Tavan Mobila Draperii Accesorii 
Cameră de zi 
(varianta I) 

verde 
deschis 

culoarea 
sticlei 
fumurii 

alb mahon 
tapiţerie 
verde 

damasc 
rosu 
castilian 

vase de 
porţelan 
albe, 
tablouri 
cu rame 
aurite 

Cameră de zi 
(varianta II) 

alb roşu  
oranj 

albastr
u senin 

mahon 
tapiţerie 
oranj 

damasc 
albe 

tablouri 
în culori 
închise 

Culoarea peisajului rural 
Peisajul rural format din câmpuri verzi, păduri, livezi, grădini 

înflorite, pajişti, gospodării ţărăneşti, pensiuni agro-turisitice. Principala 
trăsătură este calitatea mediului natural, de regulă nepoluant, reconfortant  
cu calităţi estetice şi colorit distincte. Dacă vom ştii să protejăm şi să –l 
admirăm mediul rural reprezintă o uriaşă clinică cromo-terapeutică 
generatoare de forţe noi, decontectare, optimism, veselie, echilibru şi 
linişte interioară.(exemplu în figura nr. 9  - culoarea verde  ierbii se explica 
prin maximul de reflexie la lungimi de undă 550 nm). 

 
Figura nr. 9  Curba de reflexie a ierbii 

                                                 
9 Pepis Betty – “Le guide practique de la decoration, Editure Marabout, Paris, 1983 
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Culoarea alimentelor din mediul rural 
Hrana naturală pe care o folosim ne poate furniza frecvenţa de 

vibraţie a culorii sale. În funcţie de necesităţile de culoare ale organismului 
consumarea hranei de o anumită culoare poate fi deoasebit de benefică. 

În strânsă legătură  cu alimentele un loc important îl ocupă culoarea 
folosită în amenajarea spaţiilor destinate desfacerii produselor, vitrinelor, 
ambalajelor, s.a.. de către pensiunile agro-turistice. 

Aportul de vitamine şi substanţe nutritive este strâns legat de culorile 
alimentelor. Specialiştii au descoperit că fiecare culoare din fructe şi 
legume reprezintă un fitonutrient  - o componentă care aduce folos 
sanatăţii noastre fiind capabile să modifice PH-ul prin aciditatea gastrică, 
secreţia de enzime, iar acestea la rândul lor pot schimba tabloul metabolic 
al întregului organism (de exemplu: culoarea roşie a verzii se datorează 
antocianului – figura nr. 10). 

 

 
Figura 10. Spectre de absorbţie a murăturii de varză roşie 

 

Culori de securitate a muncii folosite în turismul rural  
 Culoarea utilizată pentru mijloacele de semnalizare de securitate şi 
sănătate în turismul rural trebuie să fie aleasă în funcţie de semnificaţia sau 
scopul semnalizării, conform tabelului următor. 
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Tabelul nr. 5.  
Culori utilizate în protecţia muncii 

Culoare 
 

Semnificaţie sau 
scop 

Indicaţii şi precizări 

Roşu Semnal de 
interdicţie 

Altitudini periculoase 

 Pericol alarmă Stop, oprire, dispozitiv de oprire de 
urgenţă. 
Evacuare 

 Materiale şi 
echipamente de 
prevenire şi 
stingere a 
incendiilor 

Identificare şi localizare 

Galben sau galben –
oranj 

Semnal de 
avertizare 

Atenţie, precauţie. 
Verificare 

Albastru Semnal de obligaţie Comportament sau acţiune 
specifică. 
Obligaţia purtării echipamentului 
individual de protecţie. 

Verde Semnal de salvare 
su de prim ajutor. 

Porţi, ieşiri, căi de acces, 
echipamente, posturi, încăperi. 

Sursa: Ghid de securitate şi sănătate în muncă în sectorul HORECA  - 2011 
 

Reglementările utilizării unei anumite culori sau a unei combinaţii 
de culori reprezentative pentru imaginea unei structuri de cazare din 
mediul rural, contribuie în primul rând la creşterea disciplinei din interiorul 
acesteia şi reprezintă cerinţe ale sistemului de management al calităţii 
respectiv de management de sănătate şi securitate în muncă. 

Concluzii 
Culorile din viaţa noastră (locuri de muncă, locuinţă, cămin, stradă, 

mijloace de transport, spaţii pentru petrecerea timpului liber respectiv a 
concediilor, etc.) sunt în mare măsură răspunzătoare prin efectele 
conştiente sau inconştiente pe care le exercită asupra psihicului, tonusului 
şi stării noastre interioare. Un mediu de un colorit rece cu un grad scăzut 
de luminozitate are efecte descurajante predispunând spre stări de tristeţe, 
pesimism, izolare, neîncredere, retragere în sine şi renunţarea la acţiune. 
Dimpotrivă  un mediu cu o cromatică bine iluminată cu nuanţe 
predominant spre roşu, oranj, galben are efecte mobilizatoare inspiră 
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încredere, nevoia de comunicare, exprimare, veselie şi crează un nivel înalt 
de aspiraţie. Dintr-o simpla incursiune vom constata că simbolurile 
culorilor au pătruns în domeniul poeziei populare, exprimând anumite 
laturi estetice ale vieţii, idei, sentimente. În poezia noastră simbolismul 
culorii este prezent la numeroşi poeţi: Mohai Eminescu, Vasile Alecsandri, 
Alexandru Macedonski, Mirecea Demetriade, etc. În cele din urmă 
reproducem versurile autorului George Bacovia  cu efect de sunet-culoare 
din poezia “Note de primăvară”: 

“Verde crud, verde crud, 
Mugur alb şi roz şi pur, 
Vis de-albastru şi azur, 

Te mai văd, te mai aud.” 
 

În încheire amintim remarca pictorilor, care spun că nu există 
culori urâte ci numai raporturi, respectiv combinaţii nereuşite.  
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Mies van der Rohe a fost un arhitect german, si este considerat unul dintre 
pionierii arhitecturii noi. Mies van der Rohe a ales utilizarea materialelor 
moderne, care domină astăzi lumea: oţel, sticlă, beton armat, metale, aliaje dure.  
El s-a născut în 27 martie 1886, în Aachen, Germania, şi a murit la vârsta de 83 
de ani, pe 17 august 1969. Desenul reda clădirea proiectata de Mies van der 
Rohe, care potrivit presei internaţionale, este Crown Hall (Sala Coroanei) de la 
Illinois Instituteof Technology din Chicago, ce găzduieşte Colegiul de 
Arhitectură. 
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ABOUT PILGRIMAGE, PILGRIMS AND TOURISTS. 
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CONSIDERAŢII DIN PUNCT DE VEDERE CREŞTIN 
 

Preot dr. Neculai DORNEANU 
 
Abstract 

Pilgrimage, unlike any other journey, has a spiritual constant, even a cult one, 
and not a cultural, an entertainment or a leisure ones.  

In the proposed study, we want to emphasize this aspect that defines the 
pilgrimage and individualizes it from leisure travels, expeditions or scientific trips. 

We will report to the christian dimension of pilgrimage because of our romanian 
soul and our country, like destination, for romanian and all over the world pilgrims. 
 
Keywords: pilgrimage, pilgrim, tourism, tourist, spirituality, leisure 
 
Introducere 

Pelerinajul, spre deosebire de orice altă călătorie, are o constantă 
spirituală, chiar cultică şi nu una culturală sau de divertisment şi odihnă. 
În studiu care-l propunem dorim să subliniem acest aspect care defineşte 
pelerinajul şi-l individualizează faţă de călătoriile de plăcere, sau 
turistice, faţă de expediţii sau călătorii ştiinţifice. Ne vom raporta la 
dimensiunea creştină a pelerinajului pentru că aceasta este specifică atât 
sufletului nostru românesc cât şi ţării noastre ca destinaţie pentru pelerinii 
din hotarele ei dar şi de oriunde. 

Pelerinajul este prezent atât în izvoare antice cât şi în vizualul 
trecătorului contemporan. S-au scris studii şi articole care dezbat, 
prezintă, încurajează, fundamentează practica pelerinajului.1 Pelerinii au 

                                                            
1 Rămâne de referinţă pentru a observa trăsăturile definitorii ale pelerinajului creştin 
studiul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel (pe atunci Mitropolit al Moldovei şi 
Bucovinei) Călătorind cu Dumnezeu  - înţelesul şi folosul pelerinajului, publicat mai 
întâi în revista Teologie şi Viaţă, serie nouă anul X (LXXVI), nr. 7-12, iulie – decembrie 
2000 pp. 27 – 32 (textul a văzut iarăşi lumina tiparului, în extras, fiind publicat în acest 
an la Editura „Basilica” a Patriarhiei Române); de altfel acest număr al revistei Teologie 
şi Viaţă mai are în paginile sale câteva studii pe această temă, toate aşezate sub titlul 
generic Pelerinajul – o cale către întâlnirea cu Dumnezeu (pp. 27 -137); Acestui subiect  
revista Concilium a rezervat sub titlul „Le pelerinage” numărul 266/1996, publicat la 
editura pariziană Beauchesne 
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fost şi sunt autori de cărţi2 – adevărate jurnale de călătorie – care i-au 
făcut cunoscuţi peste secole, sau contemporani anonimi cu care ne 
întâlnim uneori aproape banal, dar fără a-i putea ignora. 

Pelerinajul nu are nevoie de prezentări, pentru că el, ca stare, mai 
mult sau mai puţin conştientizată, este prezent înlăuntrul fiecărei 
persoane, iar această caracteristică este pentru creştini una definitorie ca 
dimensiune existenţială, pentru că ei se socotesc într-o permanentă 
călătorie către Dumnezeu.3  Ideea aceasta, a creştinului ca pelerin 
permanent pe acest pământ către patria cerească, o aflăm magistral 
enunţată într-una dintre scrierile primelor secole creştine, Epistola către 
Diognet, în care autorul, rămas anonim, scria: „Creştinii nu se deosebesc  
de ceilalţi oameni nici prin pământul pe care trăiesc, nici prin limbă, nici 
prin îmbrăcăminte. Nu locuiesc în oraşe ale lor, nici nu se folosesc de 
vreo limbă deosebită, nici nu duc o viaţă străină. Învăţătura lor nu-i 
descoperită de gândirea şi cugetarea unor oameni, care cercetează cu 
nesocotinţă, nici nu o arată ca unii ca pe o învăţătură omenească. 
Locuiesc în oraşe greceşti şi barbare, cum le-a venit soarta fiecărui; 
urmează obiceiurile băştinaşilor  şi în îmbrăcăminte şi în hrană şi în 
celălalt fel de viaţă, dar arată o vieţuire minunată şi recunoscută de toţi 
ca nemaivăzută. Locuiesc în ţările în care s-au născut, dar ca străinii; 
iau parte la toate ca cetăţeni, dar pe toate le rabdă ca străini; orice ţară 
străină le e patrie şi orice patrie le e ţară străină. (…) Locuiesc pe 
pământ, dar sunt cetăţeni ai cerului”.4  

Am preferat acest citat pentru că el sintetizează portretul spiritual 
dar şi social al pelerinului creştin, care este nu numai un călător 

                                                            
2 O lucrarea emblematică în acest sens este cea cunoscută sub  numele Însemnările de 
călătorie ale peregrinei Egeria, care a cunoscut mai multe traduceri în româneşte şi a 
făcut subiectul şi unei teze de doctorat care dezbate şi tema pelerinajului creştin  şi 
oferă, desigur, o traducere a acestei opere creştine – vezi Pr. Dr. Marin Branişte, 
Însemnările de călătorie ale peregrinei Egeria, Teză de doctorat, în Mitropolia Olteniei, 
An XXXIV, nr. 4-6, aprilie – iunie 1982, pp. 225 – 392; ca un reper contemporan pentru 
literatura românească remarcabilă este cartea semnată de regretatul Părinte Arhimandrit 
Ioanichie Bălan, Pelerinaj la mormântul Domnului,(Editura Episcopiei Romanului, Ed. 
a IV-a, Roman, 1999) 
3 Cât de plastic o spune Sf. Apostol Pavel: „Cât despre noi cetatea noastră este în ceruri 
, de unde şi aşteptăm Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos” (Filipeni 3, 20) 
4 Epistola către Diognet, în Scrierile Părinţilor Apostolici, Editura Institutului Biblic şi 
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979, pp. 339- 340 
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oarecare, în înţelesul clasic, latin, al cuvântului,5 ci un trăitor, un 
pasionat al unei călătorii permanente către viaţa veşnică. În parcursul 
acestei călătorii el îşi poate purta paşii, însă, şi în locuri în care ştie că, 
odată ajuns, capătă putere mai multă, se întăreşte în credinţă, pentru a 
duce la bun sfârşit călătoria existenţială către vieţuirea veşnică cu 
Dumnezeu. Acele locuri de popas duhovnicesc, la care se ajunge cu efort, 
dar se pleacă cu odihnă lăuntrică, sunt locurile de pelerinaj, numite 
generic locuri sfinte6. Cel care merge acolo este sau devine pelerin, iar 
demersul său fizic dar şi spiritual în acelaşi timp, nu mai este o călătorie 
oarecare ci un pelerinaj7.  De altfel, pelerinajul însuşi este definit mai 

                                                            
5 Substantivul masculin peregrinator, atis înseamnă iubitor de călătorii lungi  (cf. 
Gheorghe Guţu, Dicţionar latin-român, Ed. a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Humanitas, 
Bucureşti, 2003 p. 968) sau, după altă interpretare, înseamnă călător mare, care umblă 
în mai multe locuri (cf. Ioan Nădejde, Dicţionar latin-român complet pentru licee, 
seminarii şi universităţi, Ed. a II-a corectată şi adăogită, Editura şi Tipografia H. 
Goldner, Iaşi, 1913,  p. 487), în timp ce substantivul feminin peregrinitas, atis, 
înseamnă, printre altele, calitate de străin (opusă celui de cetăţean roman); adjectivul 
peregrinus, a, um înseamnă, în perspectiva care ne priveşte, străin, venit de la străin, 
exotic  iar verbul peregrinor, ari, atus sum înseamnă a călători prin lume; a fi în ţară 
străină, a fi străin (cf. Gheorghe Guţu, Dicţionar latin- român, p. 968), sens care a fost 
acceptat şi de gândirea greacă. Am ales ca referinţă termenul latin, din motive lesne de 
înţeles şi nu considerăm relevant acum să discutăm şi despre traducerea greacă a 
acestuia. 
6 Acest termen, „locuri sfinte”, este de o vechime venerabilă, fiind pus în circulaţie încă 
din prima jumătate a secolului al IV-lea. Este menţionată o scrisoare a Sfântului Împărat 
Constantin cel Mare către episcopii din Palestina în care este folosită această expresie 
pentru a denumi locurile pe care ei le păstoresc (vezi Eusebiu de Cezareea, Vita 
Constantini, III, 30, 4) – apud Michel Stavrou, O perspectivă teologică asupra 
pelerinajului, în Teologie şi Viaţă, Serie nouă, anul X (LXXVI), nr. 7-12, iulie – 
decembrie 2000 p.53, autor care, făcând apel la alt studiu (P. Maraval, L’attitude des 
Peres du IV-e siècle devant les lieux saints et pelerinages, în Irenikon, august 1992), 
arată că spre sfârşitul secolul IV acest termen, „locuri sfinte”, a ajuns să desemneze clar 
spaţiul biblic al Palestinei, fără a exclude, însă, sensul larg al termenului, prin care orice 
loc binecuvântat de Dumnezeu – de exemplu mormântul unui martir – este şi el un loc 
sfânt. 
7 Substantivul latin peregrinatio, -onisi, care înseamnă, potrivit lui Cicero, călătorie 
îndepărtată, şedere în locuri străine (cf. Gheorghe Guţu, Dicţionar latin- român, p. 
968) nu are nicio conotaţie religioasă sau spirituală, aşa cum o înţelegem noi astăzi, 
anume de călătorie făcută de credincioşi într-un loc considerat sfânt (cf. Vasile Breban, 
Dicţionar al limbii române contemporane de uz curent, Editura ştiinţifică şi 
enciclopedică, Bucureşti, 1980, p. 425); această interpretare şi sens religios şi cultual 
poate veni din opoziţia care se naşte atunci când termenului latin de mai sus i se 
asociază adjectivul voluptaria şi capătă înţelesul de călătorie de plăcere (cf. Gheorghe 
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ales dintr-o perspectivă religioasă, fiind considerat „o călătorie sfântă la 
locurile consacrate acestui scop”,8 ceea ce impune imediat concluzia că 
pelerinul este în primul rând un om care călătoreşte din credinţă. Spre 
deosebire de pelerin, turistul este direct legat de o altă realitate, mult mai 
obiectivă, în sensul material al cuvântului, pentru că turismul „implică 
ideea alegerii deliberate a itinerarelor şi a duratei sejurului de către 
fiecare turist în parte, are ca scop satisfacerea anumitor necesităţi de 
ordin social, cultural, spiritual, medical etc. şi, în ultimă instanţă, 
urmăreşte satisfacerea dorinţelor turistului.”9 

Oricine are o ţintă expediţionară, pe care mai înainte a aşezat-o în 
sufletul său şi doreşte să o obiectiveze, să o atingă, să o cinstească prin 
prezenţa sa acolo, sau, adeseori, să o numere, pur şi simplu, în palmaresul 
său expediţionar este un călător. Fiecare loc care atrage şi se propune a fi 
cunoscut mai îndeaproape, şi chiar cât mai în amănunt posibil, fiecare 
persoană sfântă sau personalitate care cheamă, fiecare amintire care se 
cere reactualizată, odată pusă în planul real al unui demers de cunoaştere 
obiectivă, tactilă am putea zice, devine o destinaţie.  Ce-l face pe călător 
să devină pelerin  sau să rămână turist10, pentru că destinaţia poate fi 
aceeaşi? 
Pelerinul este legat în mod indisolubil de locul de pelerinaj, dar ceea 
ce este important îl reprezintă faptul că locul de pelerinaj însuşi este legat 
direct de pelerin, fără de care nu se poate numi astfel. 11 În mod 
                                                                                                                                                  
Guţu, Dicţionar latin- român, p. 968), pelerinajul devenind astfel o călătorie de 
„virtute”, un act de devoţiune, o mărturisire de credinţă 
8 Tertulian Langa, Dicţionar teologic creştin din perspectiva ecumenismului catolic, 
Editura Dacia, Cluj Napoca, 1997, p. 197 
9 O. Snak, Economia şi organizarea turismului, Editura Sport-Turism, 1976, p. 75 
10 Cuvântul are înţelesul legat direct de cel al substantivului turism care înseamnă 
activitate cu caracter recreativ sau sportiv, constând din parcurgerea, pe jos sau cu un 
mijloc de transport, a unor regiuni pitoreşti sau interesante din punct de vedere 
ştiinţific (cf. Vasile Breban, Dicţionar al limbii române contemporane de uz curent, p. 
637) 
11 O imagine contemporană a cărei obiectivitate nu poate fi contestată o constituie 
pelerinajul de proporţii – desigur cel mai mare pelerinaj din România şi chiar din Sud-
Estul Europei -  care are loc la jumătatea lunii octombrie la Iaşi, la sfintele moaşte ale 
Cuvioasei Maicii noastre Parascheva. Prezenţa şi puterea spirituală a Sfintelor Moaşte la 
catedrala mitropolitană din Iaşi este cea care determină acest pelerinaj în plan obiectiv, 
iar în plan subiectiv credinţa creştină în Dumnezeu şi în lucrarea Sfinţilor Săi este 
suportul care spiritual care susţine actul de cinstire pe care-l aduc pelerinii sfintelor 
moaşte ale Cuvioasei Parascheva de la Iaşi – uneori pentru cele câteva secunde de 
închinare efectivă, adică de atingere directă de sfintele moaşte, unii pelerini petrec la 
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absolut, necesar, unul nu poate exista fără celălalt. Istoric vorbind, există 
ruinele multor locuri care au constituit centre de pelerinaj, aşa cum a fost, 
de pildă, în Grecia celebru oracol de la Delfi, dar pentru că astăzi nu mai 
sunt pelerini care să le cerceteze, pentru că motivaţia religioasă şi 
credinţa a dispărut, au ajuns doar situri turistice vizitate de turişti - 
persoane mânate de curiozitate, nostalgie sau de raţiuni pur culturale. 

Când un loc este cercetat, vizitat, în alte scopuri decât cele 
spirituale, sau mai precis religioase,  el reprezintă un obiectiv turistic, la 
fel cum orice spaţiu, loc, care este vizitat datorită unor fundamente de 
cinstire religioasă, de cult adus lui Dumnezeu, sau sfinţilor Săi, reprezintă 
un loc de pelerinaj. Transformarea pelerinului în turist sau a turismului 
în pelerin ţine nu de mentalitate sau de hotărârea exterioară a unui for cu 
puteri decizionale în acest sens (de pildă a unui guvern, minister sau 
consiliu local), ci de credinţă. Iată de ce acum diferenţa între pelerin şi 
turist apare ca o realitate uşor de definit: turistul vine să vadă, să 
admire, să se distreze sau cel puţin să bucure de această reuşită de a 
fi ajuns acolo, în timp ce pelerinul vine să cinstească acel loc sau 
persoană, să se roage lui Dumnezeu şi sfinţilor Săi şi, prin credinţa şi 
nevoinţa sa încearcă să obţină împlinirea unei rugăciuni. Între a 
vedea şi a cinsti, a te ruga, există marea diferenţă dintre imanent şi 
transcendent. Între a admira fără a crede şi a crede fără a admira aici este 
dimensiunea în care turistul se transformă în pelerin şi pelerinul în turist. 

Călătoria este comună şi turistului şi pelerinului. Fără acest demers 
nici unul nu poate să existe în realitatea adevărată – dacă ar fi să luăm în 
calcul şi o „realitate virtuală”. Ceea ce uneşte cele două personaje 
amintite - pelerinul şi turistul - este demersul de a merge către ceva, 
ceea ce le desparte este scopul pentru care merg. Iată de ce locurile de 
pelerinaj sunt numite şi locuri turistice şi, în egală măsură, anumite locuri 
turistice sunt numite şi locuri de pelerinaj. Ceea ce dă măsura, valoarea, 

                                                                                                                                                  
rând mai bine de 24 de ore. Despre acest pelerinaj cea mai bună „bibliografie” este 
însăţi prezenţa şi observaţiile implicite ale celui interesat fie din punct de vedere 
spiritual fie din alt punct de vedere. Ceea ce susţine afirmaţia care stă la baza acestei 
note este faptul că prezenţa pelerinilor nu este determinată de oraşul Iaşi în sine, oraş cu 
multiple valenţe spirituale şi culturale de altfel,  sau de catedrala mitropolitană care are 
valoare spirituală şi artistică totodată, ci doar de prezenţa în acest oraş şi în amintita 
catedrală a sfintelor moaşte ale Cuvioasei Parascheva numită acum „de la Iaşi”. 
Prezenţa şi puterea lucrării spirituale a Sfintei este cea care „cheamă” din toate colţurile 
ţării şi de peste hotarele ei credincioşii ortodocşi, care vin din credinţă, devenind astfel 
pelerini, iar prezenţa acestora face ca Iaşul să fie un loc de pelerinaj!  
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este persoana, călătorul, sau locul, ţinta? Şi acum răspunsul este 
interpretabil: şi călătorul şi ţinta. Am spus că anumite locuri turistice  
sunt şi locuri de pelerinaj, dar reciproca nu este valabilă, pentru că toate 
locurile de pelerinaj sunt şi locuri turistice. Să mă contrazică cine poate. 
Acolo unde sunt situri turistice pelerinii nu sunt interesaţi să ajungă, 
pentru că scopul lor este unul exclusiv spiritual, potrivit credinţei lor,  în 
vreme ce, acolo unde sunt locuri de pelerinaj, vin turişti fie numai 
pentru a-i vedea pe pelerini care devin ei înşişi obiective turistice vii! 
Nu sunt doar simple locuri de vizitat – turistice – ci sunt spaţii care 
viază, prin prezenţa, credinţa şi spiritualitatea celor care ajung acolo, 
uneori cu sacrificii majore - pelerinii. Turistul vine opţional,  pentru că 
are o plăcere să călătorească şi să vadă, în vreme ce pelerinul vine din 
convingerea credinţei -  ca să folosim un termen echivalent locuţiunii 
împins din străfundul sufletului său de o dorinţă mistuitoare de 
îmbogăţire, înălţare spirituală. Cel dintâi priveşte, cel de al doilea 
trăieşte.  

Turistul nu vrem să spunem că este un infatuat care ia act de ceea 
ce vede fără a avea vreo trăire anume, ci vrem să spunem că nu transferă 
în spaţiul religios, cultic, de cinstire a lui Dumnezeu, ceea ce vede. El se 
va raporta fie istoric, fie cultural fie, cel mai adesea, emoţional. Alta este 
starea pelerinului. Acesta va fi mai puţin interesat de nuanţele istorice sau 
culturale cât de încărcătura spirituală privită prin prisma credinţei pe 
care el o mărturiseşte lumii prin care călătoria, pelerinajul pe care îl 
întreprinde. Iată de ce este relativ uşor să faci diferenţa între un turist şi 
un pelerin. Primul va fi jovial, echidistant şi, de ce nu, abordabil din orice 
punct de vedere, în timp ce al doilea va fi socotit deja potrivit credinţei 
sale. Pelerinul nu mai îmbracă orice haină, ca turistul, ci poartă haina 
credinţei sale! Pelerinului nu-i mai sunt acceptate orice atitudini. El 
poate provoca, chiar şi printr-o atitudine corectă potrivit credinţei sale, o 
reacţie incorectă din partea celor care-l primesc în spaţiul de pelerinaj. 
Turistului îi sunt îngăduite prea multe, iar pelerinului prea puţine. Celui 
dintâi i se iartă aproape orice, celuilalt aproape nimic. De fapt ambii sunt 
călători, de ce atât de mare diferenţă? Ambii sunt oaspeţi, de ce tratament 
spiritual diferit? Ambii sunt necunoscuţi, de ce doar unul are întâietate? 
Totul depinde de timpul  în care se întâmplă şi de localnicii care 
primesc. 

Timpul unei excursii nu are graniţe, poate fi oricând doar prin 
simplu fapt al călătoriei în sine. Turistul este un om bănuit doar de setea 
de a vedea, de a cunoaşte şi de a călători. Asupra lui nu planează vreo 
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bănuială că ar putea influenţa acel loc altfel decât prin ridicarea bunăstării 
sale financiare. El este apărat de o neutralitate spirituală care sfârşeşte 
prin a nu deranja sentimentele sau credinţa nimănui, şi apărat şi de o 
degajată libertate financiară îndreptată mai ales către partea seculară, ca 
să numim astfel pe cei care-şi au afacerile acolo.  
Pelerinul, însă, are alt statut. Fie că e un simplu mirean, fie că e un cleric 
cu o poziţie de vârf în ierarhie, el, pelerinul, va ţine mai puţin seama de 
cutuma locului, de aşteptările celor care-l primesc (desigur cele legate de 
partea financiară), de cei care trăiesc acolo, în ultimă instanţă – ceea ce 
nu înseamnă că aceştia nu vor fi chiar iritaţi de o astfel de „excludere” – 
şi mai mult va fi interesat de obiectivul pentru care a venit -  persoana sau 
spaţiul.  

Iată de ce şi atitudinea oamenilor faţă de un turist va fi diferită 
de cea faţă de un pelerin. Va fi chiar o discriminare. Turistul va fi 
întâmpinat de obicei cu curtuoazie, linguşit chiar, atras sî vină prin 
diferite mijloace, unele chiar sofisticate, şi, pentru a fi „recompensat” 
pentru alegerea şi prezenţa sa acolo, i se acceptă până şi pretenţii uneori 
neobişnuite, sau, în cel mai rău caz, poate fi tratat cu indiferenţa 
simplului trecător, fără a i se acorda mai multă atenţie decât este dispus 
să plătească. Pelerinul îşi asumă, însă, riscul de a fi considerat ca un 
„acceptat” căruia i se acordă „şansa” a-şi satisface dorinţa care l-a 
determinat să-şi iniţieze hagiarlâcul – fapt pentru care se aşteaptă în mod 
evident manifestarea unei recunoştinţe dincolo de partea financiară a 
lucrurilor - , sau poate fi primit ca un „frate” şi tratat ca un adevărat 
membru al familiei, fără a i se cere nimic, sau aproape nimic în schimb – 
atitudine care caracterizează, de fapt, spiritul şi gândirea autentică creştin 
ortodoxă.12 

În aceste condiţii ce te îndeamnă să fii pelerin şi ce te determină să 
fii turist. Răspunsul pe care-l dăm este credinţa şi locul. Credinţa 
caracterizează nu obiectivul de vizitat, ci persoana care face acest 

                                                            
12 Un exemplu viu, contemporan, în acest sens îl oferă părinţii din mănăstirile de pe 
Muntele Athos care primesc pelerinii, îi găzduiesc, îi omenesc şi le oferă ospitalitate 
liturgică fără a percepe recompense materiale pentru cazarea şi masa oferită. Singurul 
lucru care-l cer pelerinilor este respectarea tradiţiilor locului, mănăstirii în care se află 
şi, mai ales, a credinţei ortodoxe. Cine vine doar ca turist în Muntele Athos nu va putea 
rezista nici programului nici exigenţelor gazdelor sale! Un pelerin, însă, va fi bucuros să 
cunoască asprimea şi toate rânduielile locului! 
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demers, pelerinul, în timp ce locul poate fi comun şi pentru unul şi pentru 
celălalt! Când pleci într-o călătorie pentru că eşti îndemnat de credinţă 
atunci eşti un pelerin. Când călătoria se întreprinde din alte raţiuni decât 
cele ale credinţei, atunci eşti doar un călător de plăcere,  sau altfel spus 
un turist.  

Revenim la realitatea şi trăirea personală a credinţei pentru că 
numai aceasta face în cele din urmă diferenţa între cei care călătoresc 
împreună şi, totuşi, nu sunt asemenea: turistul şi pelerinul. Au acelaşi 
obiectiv în care doresc să ajungă, se străduiesc în egală măsură, cheltue 
bani şi energie dar, totuşi, ceva îi face să fie diferiţi: ceea ce este în 
sufletul lor. Există „suflet” de turist şi „suflet” de pelerin? Grozavă 
întrebare!  
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orders of higher value are profitable clients that are worth of separate attention from the 
company, in the sense of directing marketing budgets towards them. This study proposes a 
segmentation of the clients of a parapharmaceutical company with the help of these three 
variables and setting a profile for the profitable client. 
 
Keywords: RFM Analysis, Customer management 
 
Introducere 

Recenţa (R), Frecvenţa (F) şi Valoarea Monetară (M) sunt cele mai 
folosite instrumente de măsură pentru cuantificarea tranzacţiilor client – 
companie şi prin urmare, construiesc valoarea clientului. Mai mult, cu 
ajutorul analizei RFM, clienţii sunt clasificaţi pe categorii de valoare în 
funcţie de scorul RFM obţinut.  
 
Definiţia Recenţei(R), Frecvenţei (F) şi Valorii monetare (M) (Stone, 
Jacobs, 2001) 
 
Recenţa: intervalul de timp scurs de la ultima achiziţie făcută de o 
persoană sau de o firmă. 
Frecvenţa: numărul de comenzi făcute de client într-o anumită perioadă de 
timp. 
Valoare Monetară: suma de bani pe care clientul o cheltuieşte în cursul 
unei perioade de timp.  
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Metoda RFM în literatura de specialitate 
Prima formă a modelului RFM a fost utilizată în marketing direct în 

1961 (Blattberg, Kim, Neslin, 2008), iar conceptul care stă la baza 
modelului RFM se sprijină pe rezultate empirice: practicienii 
marketingului direct au realizat faptul că nu există un răspuns uniform din 
partea cumpărătorilor la o trimitere poştală. De asemenea, au realizat că 
acei cumpărători care au răspuns afirmativ în trecut  au o probabilitate mai 
mare de a răspunde la fel şi în viitor. Cele mai importante variabile care 
rezumă istoricul tranzacţiilor sunt Recenţa (R), Frecvenţa (F) şi Valoarea 
Monetară (M). 

Recenţa este considerată invers proporţională cu rata de răspuns a 
clienţilor; acest fapt se bazează pe câteva aspecte, precum: clienţii plasează 
o comandă curând după comanda iniţială fiindcă sunt mulţumiţi şi doresc 
alte produse; comanda iniţială acţionează ca un resort pentru alte comenzi 
şi decizia se ia la scurt timp după comanda iniţială, când 
produsul/produsele rămân în atenţia cumpărătorului. Totuşi, relaţia dintre 
recenţă şi cumpărare depinde de o varietate de factori, cum sunt tipul 
produsului, bonusurile oferite, factori ce ţin de ambianţa de vânzare sau 
catalog, dacă este cazul marketingului direct. De exemplu, Blattberg, Kim, 
Neslin (2008) identifică o relaţie cu formă de „U” între recenţă şi 
cumpărare pentru produse casnice semi-durabile; mai exact, cumpărătorii 
îşi înlocuiesc după un an produsele achiziţionate. Relaţia dintre recenţă şi 
rata de răspuns a fost evidenţiată de mulţi cercetători (Blattberg, Kim, 
Neslin, 2008) şi este considerată a fi de cele mai multe ori negativă, dar, în 
funcţie de baza de date, poate fi şi sub formă de “U” sau poate exista o 
relaţie pozitivă. 

Similar cu recenţa, relaţia exactă dintre frecvenţă şi rata de răspuns 
se determină empiric şi este, de obicei, pozitivă, adică acei clienţi care 
cumpără mai des tind să aibă o probabilitate mai mare de răspuns şi în 
viitor. 

Valoarea Monetară este similară cu frecvenţa, având de obicei o 
relaţie pozitivă cu rata de răspuns. Aceste variabile se pot confunda cu 
lungimea relaţiei cu un client, dacă nu sunt exprimate pe o anumită unitate 
de timp, iar unii cercetători (Blattberg, Kim, Neslin, 2008) susţin că 
lungimea relaţiei poate fi un indicator valoros pentru comportamentul 
viitor al clientului.  

Cele trei variabile tind să fie corelate, în special frecvenţa şi 
valoarea monetară; de aceea unii cercetători sugerează comasarea lor într-o 
singură variabilă, „Valoare” = M/R. 
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O parte dintre cercetători (Stone, Jacobs, 2001) consideră că 
ponderea variabilelor diferă în funcţie de contextul de afaceri, în timp ce 
alţii (Hughes, 2004) argumentează utilizarea aceleaşi ponderi, oricare ar fi 
industria în care se aplică analiza RFM. 
 
Studiu de caz: măsurarea Recenţei(R), Frecvenţei (F) şi Valorii 
Monetare (M) 

Analiza RFM a fost aplicată bazei de clienţi din anul 2010 ai unei 
companii analizate din domeniul parafarmaceutic. Variabilele avute la 
dispoziţie sunt: nume client, valoare vânzări în anul 2010, valoare vânzări  
pe fiecare săptămână a anului 2010. 

În literatura de specialitate se întâlnesc două metode de codare a 
informaţiilor, codarea directă (termen în engleză: „hardcoding”) şi cuantile 
precise (termen în engleză: „exact quintiles”) (McCarty, Hastak, 2007). 
Diferenţa principală între cele două metode constă în importanţa acordată 
în fiecare caz recenţei, frecvenţei şi valoarii monetare. Astfel, cercetătorii 
care preferă codarea directă, iau în considerare ponderi diferite pentru cele 
trei variabile, în timp ce,  în cazul metodei cuantilelor precise, cercetătorii 
cosideră cele trei variabile egale ca importanţă, deci având ponderi egale 
(Cheng, Chen, 2009). 

Conform celei de a doua metode  (Blattberg, Kim, Neslin, 2008; 
Hughes, 1994), cele trei variabile se codifică astfel încât fiecare client are 
asociată o combinaţie de trei coduri ce variază de la 111 la 555, adică 
recenţa, frecvenţa şi valoarea monetară se împart pe rând în 5 părţi egale. 
Astfel, vor rezulta 125 de celule RFM de mărime egală (5x5x5). Cei mai 
valoroşi sunt clienţii cu codul 555 (cel mai recent, cel mai frecvent, cea 
mai mare valoare monetară), iar cei mai puţin valoroşi pentru companie 
sunt cei care au codul 111 (cel mai de demult, cel mai rar, cea mai mică 
valoare monetară). Această modalitate se foloseşte mai ales pentru 
predicţia răspunsului la o trimitere de marketing direct. 

Conform primei modalităţi (Stone, 2001) codificare a celor trei 
variabile se bazează pe  alocarea de puncte fiecărui client, după un algoritm 
simplu, iar aceasta este modalitatea de codificare preferată în lucrarea de 
faţă. 

Pentru recenţă, comenzile plasate în lunile ianuarie, februarie, 
martie primesc 3 puncte; comenzile plasate în lunile  aprilie, mai, iunie, 
primesc 6 puncte, cele din lunile iulie, august, septembrie primesc 12 
puncte, iar din lunile octombrie, noiembrie, decembrie câte 24 de puncte.  
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Pentru frecvenţă, fiecare client a primit un punctaj egal cu numărul 
de cumpărări din ultimul an înmulţit cu 4 puncte. 

Pentru valoarea monetară, punctajul se calculează fiind egal cu 
10% din vânzările pe tot anul. 
 

V = M * 0.1 + F * 0.3 + R * 0.6, 
 
unde V reprezintă valoarea clientului, F reprezintă frecvenţa, iar R 

reprezintă recenţa. 
 

În acest mod, fiecare client are o valoare ce depinde de recenţă, 
frecvenţă şi valoare monetară. Valorile clienţilor sunt foarte eterogene, 
ceea ce sugerează o mare varietate de clienţi. Tabelul 1 prezintă statisticile 
relevante pentru această variabilă. 
 

Tabel 1. Statistici pentru variabila V = valoarea clientului 
Descriptives 
  Statistic Std. Error 

Mean 66.99 7.859 
Median 34.00   
Variance 79683.762   
Std. Deviation 282.283   
Minimum -15   
Maximum 7320   
Skewness 20.887 .068 

Valoarea 
clientului 

Kurtosis 487.276 .136 
 
Valoarea clientului poate avea şi valori negative, în cazul unor 

clienţi care, fie nu au achitat contravaloarea comenzilor, fie au returnat 
produsele comandate. Valoarea de maxim extrem de înaltă faţă de valoarea 
medianei, sugerează existenţa unor clienţi cu valori excepţional de mari, 
provenite din vânzări ridicate de-a lungul anului, cumpărare frecventă şi 
recentă. 
 
Segmentarea clienţilor pe baza valorii obţinute 

Fiecare client are o valoarea asociată, bazată pe istoricul tranzacţiilor. 
Clienţii pot fi segmentaţi pe baza valorii lor, în ordine descrescătoare, în 10 
segmente. Întrucât baza de date conţine 1292 clienţi, fiecare segment va 
include câte 129 clienţi, cu excepţia ultimului segment – 131 clienţi.  
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Astfel, cel mai valoros este primul segment, cu o medie a clientului de 
244.1 puncte, iar cel mai puţin valoros segment este al zecelea, cu o medie 
a valorii clientului de 6.8 puncte. Figura 1 prezintă toate cele 10 segmente. 
 

224.1

87.7
64.3

49.2
38.7 30.8 23.8 18.4 13.7 6.8

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Decime

V
al

oa
re

a 
cl

ie
nt

ul
ui

  
Figura 1. Segmentarea clienţilor pe baza valorii 

 
Această segmentare are o mare însemnătate pentru compania 

analizată, întrucât primii 129 de clienţi sunt cei mai valoroşi şi este de dorit 
să se dezvolte un program separat de fidelizare a acestora. 
 
Profilul clientului 

Baza de date a clienţilor conţine şi informaţii privitoare la tipul 
clientului: magazine naturiste, lanţuri de magazine naturiste, farmacii, 
lanţuri de farmacii, agenţi, distribuitori, rude, magazine alimentare, altele şi 
cifra de afaceri. Pe baza acestor informaţii, coroborate cu valoarea 
clientului, se poate stabili un profil al clientului. Acesta poate folosi pentru 
targetarea corectă a noilor clienţi şi pentru atragerea bugetelor de 
marketing în direcţia celor mai profitabili clienţi.  
Pentru profilul clientului, au fost reprezentate cel mai valoros segment de 
clienţi şi cel mai puţin valoros. 

Majoritatea clienţilor din cel mai valoros segment sunt farmacii şi 
lanţuri de farmacii (53%), urmate de magazine naturiste şi lanţuri de 
magazine naturiste (30%). Spre deosebire de acest segment, clienţii care 
aparţin celui mai puţin valoros segment, sunt în proporţie majoritară 
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magazine naturiste (52%), urmate de farmacii (40%). Se observă că acest 
segment nu conţine nici un distribuitor. Figurile următoare prezintă 
componenţa celor două segmente. Lanţurile de magazine naturiste şi 
farmacii, prezente doar în primul segment sunt clienţi deosebit de 
importanţi, cu un scor RFM înalt. Aceştia sunt existenţi numai în 
segmentul celor mai valoroşi cleinţi. 
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Figura 2. Tipurile de clienţi care aparţin celui mai valoros segment 
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Figura 3. Tipurile de clienţi care aparţin celui mai puţin valoros 

segment 
În baza acestor informaţii, profilul clientului „bun” şi a celui „rău” 

pot fi sumarizate în tabelul2. 
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Tabelul 2. Profilul clienţilor 
Tip client: farmacii şi lanţuri de 
farmacii Client valoros Cifra de afaceri: în medie 20 
milioane lei în 2010  
Tip client: magazine naturiste 

Client mai puţin valoros Cifra de afaceri: > în medie 500 mii 
lei în 2010 

 
 

În concluzie, calcularea valorii clienţilor cu ajutorul metodei RFM 
oferă companiei informaţii valoroase despre cei mai buni clienţi ai săi. 
Pentru aceştia este nevoie de un management separat, care să includă 
program de fidelizare şi de încurajare a comenzilor mari. Cunoaşterea 
clienţilor mai puţin valoroşi scuteşte compania de multe cheltuieli. Aceştia 
pot fi îndrumaţi către un canal mai ieftin de vânzare şi li se poate mări 
profitabilitatea prin diverse tehnici. 
 
Concluzii şi limite pentru analiza RFM 
 În conluzie, valoarea clientului se stabileşte pe baza celor trei 
variabile, recenţă, frecvenţă şi valoare monetară. Aceste trei variabile 
reuşesc să captureze informaţiile tranzacţionale ce sunt legate de client şi 
care influenţează valoarea pe viaţă a clientului (CLV). 
 Analiza RFM este una limitată, întrucât, de obicei, există mai mult 
de trei atribute importante ce influenţează tranzacţiile companie - client 
(Olson et al, 2009). Alte atribute importante pot fi: variaţia produselor şi 
caracteristicile socio-demografice ale clientului (Fitzpatrick, 2001). 
 Unii cercetători critică diverse aspecte ale modelului RFM: codarea 
variabilelor Recenţă, Frecvenţă, Valoare Monetară este mai degrabă 
arbitrară; formula de calculare a valorii clientului depinde în mod normal 
de sectorul de activitate în care se aplică şi de complexitatea relaţiilor care 
se stabilesc între agenţii economici. 
 Cu toate acestea, analiza RFM reprezintă baza pentru un lung şir de 
tehnici destinate îmbunătăţirii segmentării clienţilor (Elsner et al., 2003) şi 
este una dintre cele mai folosite metode în practica firmelor, conform unor 
cercetări bazate pe chestionar (Verhoef et al., 2003). Aceasta pentru că este 
o metodă uşor de folosit, uşor de implementat şi uşor de înţeles inclusiv de 
management. De asemenea, este o metodă apreciată de cercetători datorită 
robusteţii sale (McCarty, Hastak, 2007). 
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Abstract 
Price as the main element of the tourism marketing mix is defined as an 

expression of often assigned financial value to the consumer in exchange. But the notion 
of price plays an important role in economic theory and practice. From a conceptual 
point of view, the objective vision theory, prices are given for the amount of property work 
value incorporated into it and its usefulness. Subjective theory value consideres, in turn, 
that the prices are equivalent monetary value attached to people of different goods 
estimates that are useful in their characteristics to meet various needs. Pricing is an 
important goal for tourism marketing management firm. Pricing strategy involves 
proactive management of consumer behavior. 

According prospects by value pricing, value creation is the starting point of the 
client company. Therefore, marketers argue that the importance of price segmentation is 
essential for activity pricing in a travel company. Market segmentation by value will 
identify different models of customer value. An accurate market segmentation by value 
will make the difference between business models that dominate a sphere of activity. 
 
Keywords: strategy, price, value, segmentation, customer 
 
 
Metodă şi metodologie 

Pentru efectuarea cercetării am consultat cele mai importante lucrări din 
literatura de specialitate, periodice, documentaţie tehnică şi economică şi alte surse. 
Pentru acest studiu, am utilizat cercetarea documentară dar şi cercetarea exploratorie, am 
urmărit identificarea şi trecerea în revistă a stadiului cunoaşterii, diferitele abordări ce fac 
referire la factorii care definesc segmentarea şi rolul valorii în stabilirea preţului într-o 
firmă de turism.  

Necesitatea de a efectua acest studiu a plecat de la constatarea că majoritatea 
managerilor firmelor de turism stabilesc preţuri pentru produse şi servicii turistice şi nu 
pentru un anumit segment de turişti şi consider că este o decizie departe de realitatea 
practică cu influenţă negativă asupra profitabilităţii firmei în cauză. 
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Introducere 
Preţul ca element principal al mixului de marketing turistic se 

defineşte ca expresie de cele mai multe ori financiară a valorii atribuite de 
consumator în cadrul schimbului [Matei Gherman C., 2011, p.106]. Dar, 
noţiunea de preţ ocupă un loc forte important în teoria şi practica 
economică. Din punct de vedere conceptual, în viziunea teoriei obiective, 
preţurile reprezintă valoarea bunurilor dată de cantitatea de muncă 
încorporată în ea şi de utilitatea sa [Beju V., 2000, p.15]. Teoria subiectivă 
a valorii consideră, la rândul său, că preţurile sunt echivalentul monetar al 
valorii estimative ataşate de oameni diferitelor bunuri ce le sunt utile prin 
caracteristicile acestora de a le satisface diferitele necesităţi [Musteaţă C., 
2009, p.378]. 

Stabilirea preţului reprezintă un obiectiv important pentru 
managementul marketingului firmei de turism. Strategia de stabilire a 
preţului presupune gestionarea proactivă a comportamentului  
consumatorului. O strategie în acest caz este formată din mai multe nivele: 

 
Figura nr.1. 

 
Ierarhizarea nevoilor de stabilire a preţului în cadrul strategiei firmei 

de turism 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Sursa: Matei Gherman Corina, Preţul, ,,Element principal al mixului de marketing în 
firma de turism”, Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi 
perspectivă, Editura Tehnopress, Iaşi, 2011, p.106. 
 

Nivelul preţului 
Stabilirea preţului 

Politica de stabilire a  preţului 
Tehici de negociere şi metode de stabilire a preţului 

Comunicarea preţului şi a valorii 
Comunicare, instrumente de vânzare a valorii firmei 

Structura  preţului 
Metrică, bariere de segmentare, verificări 

Crearea valorii 
Valoarea economică, design ofertant, segmentare 
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Conform perspectivelor stabilirii preţului în funcţie de valoare, 
crearea valorii reprezintă baza de plecare. De obicei managerul apelează la 
departamentul de marketing pentru a afla valoarea percepută de client. Însă 
cum putem stabili preţul în funcţie de importanţa şi satisfacţia clientului? 

Uneori manageri recunosc limitele metodelor de cercetare 
convenţionale şi recurg la tehnici sofisticate cum ar fi crearea unor modele 
la alegere sau analize de conjunctură. Lipsa înţelegerii a valorii este un 
feomen răspândit în rândul produselor noi. La nivelul pieţelor, estimarea 
valorii se axează pe impactul economic pe care un produs sau serviciu 
turistic îl are asupra cheltuielilor clienţilor. De aceea marketerii susţin 
importanţa segmentării preţurilor care este esenţială pentru activitatea de 
stabilire a preţului în firma de turism. 

O greşeală făcută de manageri în stabilirea preţului este că îşi 
imaginează că obiectivul lor este de a stabili un preţ pentru produs şi nu 
pentru un segment de consumatori. Impactul activităţii de stabilire a 
preţului se resimte pe toate nivelurile, el conduce la luarea unor decizii 
discutabile, determinate de contradicţia dintre măsurarea performanţei pe 
piaţă şi perspetivele subiective asupra pieţei. [Nagle T.,Hogan,J.,2008, 
p.53]. Dobândirea eficienţei presupune dezvoltarea atentă a structurii 
organizaţionale, a sistemelor, a abilităţilor fiecărui individ în parte şi o 
dezvoltare a culturii organizaţionale.  

Din cercetarea efectuată la nivelul Regiunii Nord-Est (figura nr.2) a 
rezultat că decizia legată de stabilirea preţurilor revine managerului 
general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segmentarea pieţei reprezintă procesul de separare a unei pieţe 
în subansambluri distincte, relativ omogene, semnificative ca mărime şi 
accesibile prin tehnici de marketing specifice. Prin segmentare, în 
interiorul unei pieţe sunt identificate grupuri distincte de consumatori 
sau utilizatori, care cer produsele şi serviciile firmelor de turism 
adaptate propriilor caracteristicii [Matei Gherman C., p.270]. 
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Figura nr.2 
 

Responsabili pe segmente cu formarea preţului în firma de turism 
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Sursa: date prelucrate de autor 

 
Dar, prezenţa turiştilor aduce schimbări mediului de afaceri a firmei 

de turism, de natură complexă deoarece acestea se manifestă în plan 
cultural, ecologic, social şi economic [Haller A., P. 2011, p, 29], 
complicând procesul de stabilire a preţului. 

 
 

Valoarea şi rolul ei în stabilirea preţului pentru firma de turism 
Crearea valorii pentru un produs sau serviciu este un concept central 

în marketingul firmei de turism şi se bazează pe estimarea valorii 
economice (EVE) percepută de clienţi/turişti. 

 
Figura nr.3 

Estimarea valorii economice percepută de client/turist 
 

 
Sursa: Matei Gherman Corina, Marketing, Diferenţiere şi poziţionare, Editura Tehnopress, Iaşi, 2010, pp.101-
104. 
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Model de evaluare a valorii economice stabileşte valoarea 
diferitelor tipuri de clienţi. Pentru a calcula valoarea de diferenţiere se iau 
în calcul următorii factorii: 

 costul de oportunitate a firmei de turism; 
 costul forţei de muncă existente; 
 controlul calităţii muncii şi serviciilor turistice. 

Dar valoarea de piaţă a unui produs/serviciu este determinată şi de 
acurateţea cu care percep clienţii această valoare. Această limitare a 
estimării valorii economice este un avantaj dar şi un dezavantaj. Este un 
dezavantaj pentru că valoarea economică nu poate indica preţul cel mai 
potrivit, poate doar să estimeze preţul maxim pe care clientul dintr- un 
anumit segment ar fi dispus să-l plătească, convinşi de valoarea pe care o 
furnizează produsul sau seviciul turistic şi dacă sunt motivaţi să cumpere. 
Dacă e un avantaj, indică un produs turistic cu un preţ mare faţă de 
valoarea lui reală şi dacă nu este promovat suficient nu va fi apeciat pe 
piaţă sau se va vinde foarte slab. De exemplu, într-un resataurant al unei 
firme de turism o cafea mică este 25 lei, având alături lapte, zahăr şi o 
prăjitură. Valoarea percepută de client va fi 2,5 lei cafea + 0,5 bani lapte + 
2,5 prăjitura iar costul real este 5 lei. Clientul câştigă 2,5 lei şi are o valoare 
psihologică pentru el, deoarece la firma concurentă aceaşi cafea costă 4 lei 
+ 1 leu lapte + 2,5 prăjitura = total cafea 7,5 lei cafeaua mică. 

Este o percepţie greşită să credem că produsul turistic al firmei 
noastre este mai bun ca al firmelor concurente şi trebuie să practice un preţ 
mai mare. La baza acestei neânţelegeri se află binecunoscutul concept de 
modelare a valorii în funcţie de cumpărător (CVM), derivat din curentul 
managementul calităţii totale, în care firmele de turism încercau să măsoare 
şi să furnizeze calitate superioară la preţuri competitive [Nagle T, Hogan 
J., 2008, p.68]. 

Modelul de modelare a valorii în funcţie de cumpărător se bazează 
pe raţionamentul subiectiv al clientului în ceea ce priveşte preţul şi 
atributele de performanţă ale produselor turistice. Evitând transpunerea 
atributelor de performanţă în estimările financiare concrete, modelul CVM 
este mai simplu din punct de vedere analitic decât modelul EVE, în funcţie 
de valoarea psihologică a fiecărui produs turistic. 

Dar modelul CVM subestimează valoarea produselor diferenţiate şi 
mai bine poziţionate de la nivelul unei pieţe şi supra estimează valoarea 
celor mai puţin diferenţiate produse şi servicii turistice. Metodele CVM 
definesc valoarea într-o manieră diferită faţă de metodele EVE. Modelul 
CVM evaluează avantajul relativ al fiecărui furnizor  pe fiecare atribut al 
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produsului, în funcţie de estimările clientului în ceea ce priveşte 
importanţa, estimări deduse din sondaje. Ulterior CVM calculează raportul 
mediu dintre calitatea percepută şi preţ, creând ceea ce este cunoscut sub 
denumiri precum „linia valorii teoretice”, „linia de indiferenţă” sau „linia 
de echivalenţă a valorii”. 

Există şi anumite neajunsuri  între aceste raţionamente: 
1. clienţii nu achiziţionează estimări, ei cumpără valoarea 

produsului şi serviciului turistic; 
2. modelul CVM nu reuşeşte să facă diferenţa între valoarea 

beneficiilor comune şi valoarea beneficiilor unice. 
În metoda EVE, valoarea de referinţă este preţul. Concurenţa face 

ca preţul respectivelor produse oferite de firma de turism clienţilor să scadă 
sub valoarea lor. În schimb valoarea de difereţiere  este valoarea de 
utilizare suplimentară. Legătura dintre preţ şi valoarea economică depinde 
de raportul preţ-calitate şi nu de un raport unic mediu – ipoteză de la care 
pornea modelul CVM. Clientul face o asociere între preţ şi calitate, iar în 
cazul produselor şi serviciilor de valoare mare acordă o importanţă mai 
mică detaliilor [Maxim E., 2003, p. 206]. Costurile, cererea şi concurenţa 
alcătuiesc „triunghiul magic” al limitelor de preţ [Manfred B., 1999, 
p.178]. Diferenţa este semnificativă deoarece valoarea de diferenţiere din 
valoarea economică totală furnizată va fi preţul corect pentru client – preţul 
EVE să depăşească preţul „liniei valorii teoretice (FVL)” pe care îl 
presupune modelul CVM. Linia valorii teoretice (FVL), reprezintă raportul 
mediu determinat de modelul CVM  între preţ şi valoarea economică 
furnizată. Teoretic estimarea valorii economice nu ar trebui să fie dificilă. 
Modelul EVE implică următoarele etape: 

 

Figura nr.4 
 

Etape ale procesului de estimare a valorii economice în firma de 
turism 

 

 
Sursa: Matei Gherman Corina, Marketing, Diferenţiere şi poziţionare, Editura Tehnopress, 
Iaşi, 2010, p.163 
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Factorii care determină valoarea sunt aşteptări ale clienţilor, 
dominate de factori obiectivi, de determinarea valorii sau durabilitate. 
Valoarea de diferenţiere se regăseşte în produsele şi serviciile firmei. Dar 
este posibil ca produsele concurente să furnizeze mai mulţi factori de 
diferenţiere a valorii. Calculul EVE trebuie să se concentreze în special 
asupra atributelor care determină cele mai mari diferenţe pentru client şi 
pentru un segment de clienţi. La nivelul pieţei şi strategiile de afaceri ale 
clientului determină toţi factorii care crează valoarea. 

Dezvoltarea ipotezei în ceea ce priveşte valoarea începe cu o listă: 
 factori care determină costurile; 
 factorii care determină veniturile, furnizând valoare pentru 

firma de turism; 
 factori care determină valoare pe plan psihologic pentru 

turişti. 
Principalul atribut al firmei de turism este de a crea altgoritmi ai 

factorilor de valoare (formule şi calcule necesare pentru a estima valoarea). 
De asemenea, trebuie să înţelegem impactul pe care îl are produsul sau 
serviciul turistic la nivelul pieţei, ca urmare a estimării valorii pe care o 
oferă clientul, faţă de valoarea produsul de referinţă a concurenţei. Pentru a 
evita greşelile atunci când se face o estimare a valorii economice în firma 
de turism, trebuie să avem în vedere: 

 valoarea de diferenţiere a produsului şi serviciului  turistic; 
 măsurarea valorii de diferenţiere; 
 motivarea clientului; 
 noile produse şi servicii să aibă un preţ mai mic decât 

valoarea de referinţă; 
 includerea unui „spor de prestigiu”. 

Lanţul atribut-beneficiu-valoare, ar trebui să fie baza strategiei de 
marketing în deciziile ce ţin de vânzarea produseor sau serviciilor turistice. 
Factorii de determinare a valorii de diferenţiere sunt foarte importanţi în 
procesul de dezvoltare a produselor şi serviciilor turistice, la nivelul 
percepţiei clientului. Factorii pozitivi atrag segmentele de clienţi orientaţi 
spre valoare. Factorii negativi, pregătesc acţiuni compesatorii şi programe 
care să atribuie  valoare clientul. 
 
Segmentarea preţului în funcţie de valoare în firma de turism  

Segmentarea pieţii în funcţie de valoare va identifica diferitele 
modele de valori ale clientului. O segmentare corectă a pieţei în funcţie de 
valoare va face diferenţa între modelele de afaceri care domină o sferă de 
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activitate. Identificarea şi descrierea subcategoriilor la nivelul pieţei 
turistice orientează procesul de luare a deciziilor şi face procesul de 
stabilire a preţului mai eficient.  

În cazul unor firme de turism, strategia de segmentare se 
concentrează asupra atributelor care nu sunt utile în deciziile legate de preţ, 
selectând categorii de clienţi care nu descriu diferenţele, motivaţiile 
cumpărării sau potenţiali clienţi. Rezultatele par bune uneori, diferenţiază 
motivaţiile dar nu sunt luate în consideraţie la deciziile managerului când 
vobim de preţurile care să maximizeze profitul firmei de turism. De aceea 
sunt utile modelele de segmentare bazate pe valoare ce pot fi măsurate prin 
valoarea reală percepută de clienţi. 

Segmentarea în funcţie de valoare ar scoate în evidenţă valoarea 
diferită obţinută pe fiecare segment. Segmentările în funcţie de nevoi 
acordă prioritate doar acelor diferenţe importante pentru client. Cu toate 
acestea, costurile şi costrângerile cărora trebuie să le facă faţă firma de 
turism se regăsesc în cadrul deciziilor legate de stabilirea preţurilor. 
Segmentarea bazată pe cerinţe nu estimează valoarea monetară pe care o 
presupune satisfacerea celor mai importante aşteptări ale clientului. 
Segmentarea bazată pe valoare va face acest lucru. De exemplu, un 
restaurant a unei firme de turism a stabilit preţul unui meniu pentru prânz 
la 150 lei. Acest preţ se adresează unui anumit segment de clienţi, doritori 
de un meniu bogat şi scump, ei au omis segmentul de clienţi care doreau 
un meniu sub 150 lei, nu au putut fi serviţi iar la ora prânzului în restaurant 
erau doar două trei persoane. 

Pentru a face o segmentare în funcţie de valoare [Nagle T, Hogan 
J., 2008, p. 81] trebuie să respectăm următorii paşi: 

1. determinarea principalelor criterii de segmentare: O segmentare 
în funcţie de unele criterii ar aduce în prim plan  preferinţele 
clienţilor pentru anumite zone geografice, motivaţia lor, nivelul 
preţului care sunt pregătiţi să-l plătească pentru produsele şi 
serviciile oferite de firmele din zonă şi obiectivele firmei etc. 
Procesul de selectare începe cu realizarea unui profil descriptiv al 
pieţei, în scopul identificării segmentelor şi diferenţelor dintre 
ele;  

2. identificarea atributelor de diferenţiere, acele atribute valoroase 
ce motivează clientul să achiziţioneze produsele şi serviciile 
firmei de turism ce variază mult de la un segment la altul şi au 
nivele mai mult sau mai puţine omogene în cadrul segmentelor 
cercetate; 
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3. identificarea constrângerilor şi avantajelor operaţionale: 
examinarea precisă a avantajelor firmei de turism, punctele tari şi 
slabe ale firmei dar şi ale concurenţei, comportamentul clientului 
etc. Aceste atribute contribuie la furnizarea valorii pentru firma 
de turism şi la stabilirea preţului perceput pentru atributele 
asociate; 

4. împărţirea clienţilor pe segmente primare şi secundare: 
Segmentarea primară se bazează pe cel mai important atribut de 
diferenţiere al clientului iar segmentarea secundară împarte 
segmentele primare în subcategorii distincte. Segmentarea 
terţiară separă segmentele secundare pe baza celui de-al treilea 
atribut ca importanţă pentru firma de turism; 

 
Figura. nr.5 

 
Matricea procesului de achiziţionare a produsului în firma de turism  

 

 
Sursa: Sasu Constantin, Marketing Internaţional, Editura Polirim, Iaşi, 2005, p. 288 
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Figura nr.6 
 

Segmentare pe baza valorii în cadrul firmei de turism 
 

 
Sursa: Matei Gherman Corina, Beton Marfă, Diferenţiere şi poziţionare, Editura Tehnopress, 
Iaşi, 2009, p.102 
 

5. descrierea detaliată a segmentelor şi obiectivelor firmei de 
turism  

 
Tabelul nr.1 

 
Segmentele şi obiectivele firmei de turism analizate 

 
Segmente Obiective 

S1 
Firma de turism are tendinţa de a câştiga un segment cât mai 
mare de piaţă pentru produsul turistic pe segmentul claselor 
superioare. 

S2 Firma de turism va consolida imaginea proprie şi calitatea 
produselor şi serviciilor. 

S3 Firma de turism îşi va consolida imaginea pe piaţă. 
S4 Firma de turism are aspiraţii de a deveni lider de piaţă.  

S5 Firma de turism îşi va păstra identitatea şi va promova 
produsul şi serviciul turistic. 

Sursa: Matei Gherman Corina, Beton Marfă, Diferenţiere şi poziţionare, Editura 
Tehnopress, Iaşi, 2009, p.279 
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Segmentele trebuie să fie descrise în termeni de specialitate, 
deoarece persoanele cu abilită�i în comunicarea de marketing ştiu ce fel 
de clienţi alcătuieşte fiecare segment. 

 
6. Dezvoltarea sistemelor metrice şi bariere de segmentare: O 

segmentare nu este utilă dacă nu se dezvoltă sistemul metric al furnizării 
valorii pentru segmentele de piaţă alese şi până nu se realizează bariere de 
segmentare ce îi încurajează pe clienţi să acepte politicile de stabilire a 
preţului specific segmentului ales. Se aleg sisteme de măsurare şi bariere 
de segmentare care stabilesc şi consolidează preţurile premium pe 
segmentele interesate de obţinerea valorii iar pe de altă parte permit o 
regrupare sau o disociere a atributelor pentru a trezi interesul segmentelor 
care nu urmăresc obţinerea valorii şi care presupun costuri de deservire 
scăzute. 

Sistemul metric este baza de cuantificare a valorii pe care o obţin 
clienţii şi modul în care plătesc pentru valoarea obţinută. Preţurile ar putea 
varia în funcţie de sezon sau anotimp. Stabilirea preţurilor bazate pe 
performanţă ar avea ca efect transferarea riscurilor dinspre client spre firma 
de turism.[Benson P.S., 2002] Dar, stabilirea preţului în funcţie de 
performanţă nu se practică în firmele de turism. Problema majoră ete 
reprezentată de adoptarea preţului pe baza unor principii sau conform 
tradiţiei. Pentru a îmbunătăţi strategia de fixare a preţului, mai întâi se 
alege măsura în care metrica actuală reflectă valoarea şi costul de deservire 
al clientului. Acest obiectiv se poate realiza prin organizarea unor şedinţe 
de brainstorming. Un atribut important este felul în care sitemul metric 
poate pune în valoare stategia de stabilire a preţului faţă de concurenţă şi 
impactul comparaţiei pentru oferta firmei de turism. Oferirea unor servicii 
gratuite îi atrage pe clienţi.Stabilirea unui nou sistem metric de fixare a 
preţului nu elimină sistemul anterior. Îi dau posibilitatea managerului de a 
scădea preţurile la serviciile de bază, adăugând totodată taxe noi pentru a 
creea un flux mai bun între preţul plătit şi diferenţele valorii şi costurile 
serviciilor oferite. 

Barierele de segmentare sunt politicile, regulile, programele şi 
structurile pe care clienţii trebuie să le respecte pentru a obţine reduceri de 
preţuri sau recompense dar şi bariere culturale. Unele bariere pot să-i 
forţeze pe clienţi să plătească preţuri mai mari (rezervările la cazare 
sâmbătă noaptea). 

Identificarea segmentelor pe baza valorii, a sistemului de măsurare 
a ofertelor de stabilire a preţului şi a barierelor de segmentare care menţin 
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o anumită structură de preţ permit marketerului din firma de turism să-şi 
extindă marja de profit prin alinierea preţului, a pachetelor de servicii şi a 
capacităţii de utilizare la niveluri diferite de valoare solicitate de clienţi. 

 
Figura nr.7 

 
Barieră de segmentare a preţului 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: Sasu Constantin, Marketing Internaţional, Editura Polirim, Iaşi, 2005, p.247 
 

Barierele de segmentare a preţurilor dau rezultate bune când 
nevoile clienţilor definesc anumite segmente. Barierele de segmentare a 
preţurilor reprezintă metoda cea mai simplă de a percepe preţuri diferite 
dar nu sunt simple de administrat, sunt  uşor depăşite de client atunci când 
există o motivaţie de natură economică. Clienţii consideră că un produs sau 
un srviciu al firmei de turism este competitiv atunci când le sunt satisfăcute 
cerinţele la un nivel ridicat. Competitivitatea reprezintă în acelaşi timp o 
modalitate de presiune şi de control asupra parametrilor de performanţă al 
firmei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoarea oferită de 
firma de turism

Valoarea oferită de 
firmele concurentă

Barieră de segmentare a preţului 

Costurile serviciilor 
oferită de firma de turism 

Nivelul profitului sperat 
de firma de turism

Valoarea oferită de firma de turism şi percepută de client 
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Figura nr.8 
 Bariere de segmentare prin valoarea oferită de firma de turism şi 
percepută de client 
 

 
Sursa: date prelucrate de autor 

Literatura de specialitate menţionează următoarea abordare de 
segmentare pe baza unor bariere de preţ [Nagle T.,Hogan J.,2008, p.102]:  

Figura nr.9 
 

Abordare generică de segmentare pe baza unor bariere de preţ 
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În cazul segmentării pe baza identificării clienţilor, o segmentare 
eficientă a preţurilor implică abordarea unor opţiuni strategice de preţ 
(figura nr. 10). 

 
 

Figura nr.10 
 

  Opţiuni strategice de preţ în cazul segmentării pe baza 
identificării clienţilor 

 

 
 

Sensibilitatea la preţ a unui client depinde de unele aspecte ce pot fi 
observate la prima vedere sau de atributele pe care le identifică clientul 
firmei de turism. 

Segmentarea în funcţie de locul unde se face achiziţia se practică 
mai des în marketingul internaţional  [Sasu C., 2005]. Segmentarea pe 
criterii geografice este eficientă atunci când preţurile de transport sunt 
mari. Scopul acestei segmentări se face în funcţie de nivelul de atractivitate 
al alternativelor firmei de turism. 
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Figura nr.11 
Segmentare în funcţie de locul unde se face achiziţia 

 
 

Stabilirea prioritară a preţurilor se aplică la nivelul firmei de turism. 
Segmentarea în funcţie de momentul achiziţiei este utilă atunci când 
cererea depinde de momentul achiziţiei sau în preioadele când există o 
cerere maximă [Steven S., Desiraju R.,1990, pp.44-56]. 

Figura nr.12 
Segmentarea în funcţie de momentul achiziţiei 
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Segmentarea clienţior se poate face în funcţie de discounturile 

obţinute pe baza cantităţii de produse sau servicii achiziţionate. Există trei 
tipuri de metode de discount pe baza cantităţii: 

 
Figura nr.13 

Metode de discount pe baza cantităţii achiziţionate 
 

 
 

Toate sunt metode obişnuite când avem de a face cu diferenţa în 
ceea ce priveşte sensibilitatea la preţ, costurile şi concurenţa [Dolan J.R., 
1985]. Dicounturile aplicate în funcţie de volumul achiziţiei sunt cele mai 
dese întâlnite în cazul vânzărilor produselor şi serviciilor firmelor de 
turism. Bonificaţiile sunt acordate pentru achiziţii totale în decurs de o lună 
într-o anumită ocazie. Discounturile pe bază de comandă pot fi oferite în 
plus faţă de discounturile pe volum. Discounturile treptate diferă de 
reducerile pe bază de volum sau prin comandă şi se aplică la acele achiziţii 
care depăşesc o anumită cantitate specificată anterior. Modelele de 
segmentare bazate pe discounturi treptate pot ajuta şi la segmentarea 
achiziţiilor făcute de acelaşi client. 

Stabilirea preţului în trepte presupune de exemplu un preţ pentru 
divertisment şi un alt preţ pentru cina comadată. Dar stabilirea preţului 
mediu pentru diferite tipuri de clienţi presupune şi un risc pentru firma de 
turism. Segmentarea diferitelor achiziţii făcute de acelaşi client este 
posibilă în anumite situaţii: 

 volumul achiziţiilor produsului sau serviciului turistic 
depinde semnificativ de preţ; 

 produsul sau serviciul nu poate fi revândut cu uşurinţă; 
 cererile clienţior sunt similare. 

Asocierea produselor este o tactică utilizată de firma de turism 
pentru segmentarea preţurilor. 
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Tabelul nr.2 
 

Valoarea pe segmente de piaţă diferite pentru acelaşi produs turistic 
 

Segment Nivel de preţ Preţ 
S1 Superior – Obţinerea unui beneficiu cât mai 

mare 
1200 

S2 Ridicat – Valorificarea oportunităţilor de 
piaţă 

1000 

S3 Mediu – Creşterea cifrei de afaceri 850 
S4 Mediu – Menţinerea segmentului 700 
S5 Mic – Menţinerea cotei de piaţă 500 

 
Firmele din turism aplică de multe ori tactica asocierii opţionale. 

Pachetul opţional este mai profitabil decât pachetul indivizibil. La baza 
asocieri [Gay D. E.,Ward A.,Hanson R.,Kipp M.,1991, pp.7-14] produselor 
şi serviciilor turistice există unele justificări de natură psihologică. Există 
câteva linii directoare în acest sens: 

 disocierea preţului pentru un serviciu cu valoare adăugată; 
 disocierea atributelor de diferenţiere a produsului sau 

serviciului şi stabilirea unui preţ separat; 
 disocierea costurilor de deservire 

Segmentarea în funcţie de designul produsului implică schimbările 
introduse în oferta turistică de discount, ce o fac inacceptabilă pentru unii 
clienţi. Principalul factor constă în diferenţele de valoare determinate de 
diferenţele alternative, moduri de întrebuinţare sau venituri. Managerul 
firmei de turism trebuia să ia în calcul şi segmentarea în perioadă de criză 
economică. 

Tabelul nr. 3 
Segmentare în perioadă de criză 

 

Segmentare şi 
stabilirea 
preţului în 
funcţie de  

 
Variabile 

S1 - Cost Produs şi serviciu turistic, cost, obiective, preţ, 
clienţi 

S2 - Calitate Produs şi serviciu turistic, calitate, obiective, preţ, 
clienţi 

S3 - Cerere  Preţul posibil de acoperire şi preţul acceptat de 
clienţi 
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S4 - Valoare Client, valoare, produs, cost, preţ 
S5 - Profit sperat Poziţie avantajoasă pe piaţă, publicitate adecvată 
Concurenţă Obţinerea informaţiilor corecte şi oportune privitoare 

la politica de preţ 
Sursa: date prelucrate de autor 

 
În firmele de turism unde există costuri mari, fixe, o structură de preţ 

care să susţină stabilirea segmentată a preţurilor este necesară. Stabilirea 
segmentată a preţurilor stimulează inovaţiile în firma de turism. În lipsa 
unei stabiliri segmentate a preţurilor, solicitările venite din partea unor 
segmente mici ale pieţei turistice ar rămâne nesatisfăcute. 

 
Cocluzii 

Managerii îşi imaginează că obiectivul lor este de a stabili un preţ 
pentru un produs turistic şi nu pentru un segment de clienţi. Managerii nu 
folosesc structurile de preţ şi barierele de segmentare bazate pe valoare şi 
flexibilitate. Nu se comunică valoarea reală iar lipsa informaţiilor despre 
valoarea produsului duce la o scădere a disponibilităţii de cumpărare şi 
încetinirii ritmului vânzări pachetelor turistice.  

Majoritatea firmelor de turism îşi stabilesc preţul produsului sau 
serviciului turistic pe baza experienţei, pe rezultatele economice ale anului 
precedent şi mai puţin pe segmente de clienţi. 

Se practică încă tehnicile tradiţionale, oferte turistice scumpe şi 
calitate discutabilă, preţuri care nu au legătura cu oferta, urmărindu-se doar 
un singur lucru PROFITUL şi nu satisfacţia clientului.Se aplică un preţ 
unic pe client şi nu un preţ selectiv pentru un anume segment de clienţi iar 
ofertele ecologice sunt limitate. 

Flexibilitatea preţului faţă de anumite comportamente de cumpărare 
a clienţilor este încă mică, ocazională şi sezonieră şi nu oferă atractivitate 
pentru turiştii. 

Raportul preţ-calitate continuă să rămână în defavoarea clientului, 
ceea ce reduce din atractivitatea firmei de turism iar turiştii îşi schimbă 
opţiunile căutând alte forme atractive. 

Lipseşte un model decizional bazat pe segmentarea preţului în 
funcţie de valoarea oferită, iar majoritatea firmelor de turism nu 
colaborează cu comunitatea locală din zona respectivă. 

Frmele de turism manifestă o rezistenţă mare la schimbare, dar 
schimbarea trebuie să fie atributul principal de care va depinde succesul 
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firmei de turim în viitor altfel cu greu îşi va găsi un loc pe piaţa turistică 
concurenţială naţională, europeană sau mondială. 
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Abstract  

From the title of this article, it is evident that the use of inquiry in the form of a 
questionnaire can support us in the empirical approach for identifying the degree of 
development, in this case a touristic area and can provide valuable information on the 
consumers needs. It is the most common and most popular way to obtain large volumes of 
data from social environment for subsequent processing and statistical analysis. Although 
it is a tool used in sociological surveys, proves to be very economical folded in any 
activity which has the human resource as a point of reference. 

Use of survey through questionnaire has proven to be the most explanatory 
analysis about the requirements of consumers giving us a "landing zone" for our mission. 
More specifically the survey helped us to see the attitude of future tourists, maybe, 
exemplified by their motivation and needs.  

Completing those 200 questionnaires was made via email or face to face with the 
interlocutor within 30 days. Must say that the consolidated data are valid and have not 
been invented. These 15 counties were chosen randomly. So were all interviewed 200 
people out of 15 counties (question number 4) of which 103 persons female and male 
persons 97. 

Next we are going to achieve the rank of "dissection" our questionnaire aimed  at  
finding the real situation  in this area and  the grade of developing tourism  on the Cerna 
Valley, from Caraş-Severin County, but also how much it is a tourist destination. Below 
we will try to make a presentation of the data obtained through the application of 
questionnaires, centralized, to identify options for respondents in connection with tourist 
activities and tourist area where Cerna Valley  is the place  of location .  
 
Keywords: : survey, method, rural zone, people motivation, needs, Cerna Valley 
 
Metodă şi metodologie 

Obiectivul acestei lucrări este de a aduce în prim plan o metodă de investigare 
destul de simplă ca formă, doar foarte complicată ca substrat şi analiză. Articolul în sine 
va fi în mod special aplicat pe o zonă exemplu şi anume Valea Cernei din judeţul Caraş-
Severin deoarece acest articol porneşte practic de la cerinţa ce o reprezintă această zonă.  

Prima parte a chestionarului vizeaza prezentarea indicatorilor principali care au în 
vedere actualizarea informatiilor şi a datelor privind nevoile, motivaţiile şi preferinţele 
grupul ţintă, evoluţia, potenţialul şi caracteristicile acestuia, care ulterior pot oferi 
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posibilitatea de a fi corelate cu studii privind tendinta de dezvoltare a diferitelor forme de  
turismşi nu numai.  

Instrumentul cel mai important a fost un chestionar aplicat celor 200 de persoane 
care ne-a putut oferi informaţii extrem de importante cu privire la cerinţele turiştilor şi 
motivaţiile după care se ghidează în alegerea unei zone turistice.  

 
Introducere 

Există o implicare activă pentru identificarea nenumăratelor 
probleme colective care apar în demersul oricărei cercetări pentru orice 
piaţă economică. De altfel şi acest articol face trimiteri şi demonstrează în 
acelaşi timp eficienţa unei metode simple la prima vedere, dar cu o mare 
încărcătură informaţională şi cu valoare majoră în determinarea tendinţelor 
şi perspectivelor dezvoltării în orice activitate economică. Cu toate că este 
un instrument folosit în anchetele sociologice, se dovedeşte a fi foarte 
pliabil în orice activitate economică unde are ca punct de referinţă resursa 
umană, fiind totodată cel mai popular şi comun mjloc de obţinere a unor 
volume mari de date din mediul social, pentru o ulterioară prelucrare şi 
analiză statistică. 

Una dintre aceste activităţi economice este turismul care depinde în 
mare parte de cerere şi oferta care se află într-o relaţie de reciprocitate şi 
unde fiinţa umană ocupă locul central. Trebuie totuşi să menţionăm că 
angrenarea resursei umane pe piaţa turistică nu reprezintă un tot unitar ci 
această este îmbinată cu mediul natural şi tot ce îl înconjoară subliniind 
astfel ideea existentă în această branşă “turistul cere şi i se va da”. Şi ce 
modalitate descriptivă şi interpretativă poţi folosi pentru a identifica 
dorinţele şi nevoile consumatorilor decât metoda chestionarului folosită din 
ce în ce mai des. Întrucât avem nevoie de un “cobai” colocvial spus am 
ales să explicăm şi să demonstrăm utilitatea acestei tehnici folosind ca 
scenă un areal care se confruntă cu o neconcordanţă în ceea ce priveşte 
potenţialul turistic şi cererea turistică  păstrând totodată structura întocmai 
a acesteia în ceea ce priveşte partea introductivă unde se explică rolul 
anchetei, instrucţiunile de aplicare cât şi formatul întrebărilor care urmează 
o logică prestabilită pentru a ne conduce la rezultatul scontat. 

Pentru a înţelege topicul acestui “articol metodic” trebuie să 
dezvăluim care va fi subiectul asupra căruia se vor opri reflecţiile, 
corelaţiile şi ipotezele. Folosind ca metodă de cercetare chestionarul ne 
vom îndrepta toată atenţia asupra unei anumite zone rurale, zone care sunt 
în obiectivul politicilor europene şi care urmăresc înlăturarea disparităţilor 
sociale şi economice. Mult timp victime ale unui exod rural masiv, aceste 
teritorii se bucură acum de o creştere semnificativă a numărului de 
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locuitori prin “reversul medaliei”, dacă se poate spune astfel, şi anume 
migraţia urban-rural din ce în ce mai pregnantă.  

Prin urmare, România s-a conformat cerinţelor europene şi a 
început să sprijine activitatea turistică prin programe guvernamentale -
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL- AXA 5, binenţeles în 
colaborare şi cu Uniunea Europeană. Importantele strategii naţionale de 
dezvoltare regională stipulează dezvoltarea turismului ca o prioritate, dat 
fiind potenţialul turistic existent în toate cele 8 regiuni. Totuşi, s-a 
menţionat de nenumărate ori că agroturismul este o soluţie, lucru dovedit 
de altfel în ţările dezvoltate. 

Activitatea turistică, aşa după cum bine ştim, apelează frecvent la 
numeroase alte servicii care o completează şi au rolul de a răspunde 
cerinţelor turiştilor atât autohtoni cât şi celor străini. Astfel, ori de câte ori 
se încearcă o analiză a activităţilor turistice dintr-un areal este foarte 
imperativă calarea acestora pe suportul serviciilor complemetare. Cu toate 
acestea trebuie să menţionăm că fundamentul oricărei activităţi turistice 
este reprezentat de potenţialul natural în concordanţă fiind şi cu cel 
antropic la care se adaugă apoi toate celelalte amenajări turistice care o 
deservesc. Conform celor enunţate în rândurile de mai sus putem afirma că 
background –urile geografic, politic, social şi cultural au o incidenţă foarte 
mare în dezvoltarea activităţii turistice.  

Pentru a fi de actualitate, în ceea ce priveşte punctul de analiză a 
acestui articol am ales un areal din judeţul Caraş-Severin, cu un grad de 
arealitate, ce are rolul într-o bună măsură de a ne prezenta ariile funcţionale 
în care omul a putut activa.  
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Figura nr.1 
Distribuţia indicelui de arealitate în judeţul Caraş-Severin 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                             

Sursa: www.insse 2002 
 
Zona în care am realizat chestionarele este Valea Cernei din judeţul 

Caraş-Severin. Poate vă veţi întreba de ce am ales ca scenă de desfăşurare 
acest areal. Deoarece reprezintă o arie funcţională turistică de mult timp cu 
un potenţial natural şi antropic variat, cu posibiltate de atragere a unui 
număr mare de turişti, cu perspective de dezvoltare care pot fi susţinute, 
dar care în prezent este de notorietate regională. Astfel identificând ţinta 
chestionarului interpretarea datelor va avea în vedere actorii principali 
după care se ghidează oferta turistică cât şi evidenţierea diferitelor profiluri 
de consumatori aspect care ne va permite recunoaşterea, într-o bună 
măsură, a unor tipologii a acestora şi plierea propunerilor sau măsurilor în 
funcţie de acestea. 
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Analiza cererii turistice pe Valea Cernei prin intermediul 
chestionarului 

Plecând de la tema articolului în sine, şi anume utilizarea anchetei 
sub forma unui chestionar, ne poate sprijini în demersul empiric de 
identificare a gradul de dezvoltare, în acest caz turistică, a unui areal şi 
totodată poate să ofere informaţii valoroase cu privire la nevoile 
consumatorilor. În rândurile următoare vom realiza”disecţia” 
chestionarului nostru care vizează dezvoltarea activităţilor turistice pe 
Valea Cernei, dar şi cât de mult se conturează ca şi destinaţie turistică.   

În analiza acestei teme am  utilizat ca instrument şi tehnică de 
cercetare chestionarul (Anexa nr. 1) aplicat unui eşantion de 200 de 
persoane din 15 judeţe ale ţării. Acesta conţine un număr de 19 întrebări 
elaborate în scopul conturării zonei analizate ca şi destinaţie turistică, 
cercetare ce urmează a fi confirmată/infirmată pe parcursul demersului 
analitic. Alături de cele 19 întrebări mai înglobează şi 6 întrebări ce se 
comportă ca variabile independente în funcţie de care vom putea evidenţia 
unghiurile diferite  a cererii turistice. Acestea sunt:  

Figura nr. 2 
• Vârsta                                                                        
• Naţionalitatea    Centralizarea răspunsurilor la întrebarea nr. 20 

• Sexul  

• Ultima şcoală absolvită 

• Ocupaţia actuală 

• Venitul pe membru de 

familie 

 

 

 
a) Vârsta – din cele 200 de persoane chestionate, 
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Tabelul nr. 1 
Vârsta şi sexul celor intervievaţi 

Vârsta/Sexul 18-27 28-39 40-45 

Masculin 40 47 10 

Feminin 50 30 23 

 
b) Naţionalitatea- 95% (190 de persoane) din respondenţi sunt de 
naţionalitate română şi 5% (10 persoane) de altă naţionalitate ( coreeni, 
francezi,albanezi). 
c) Sexul – 48,5 % (97 de persoane) din cei chestionaţi sunt bărbaţi, 
restul de 51,5 % (103 persoane) fiind reprezentat de femei. 
d) Ultima şcoală absolvită - 50 persoane au terminat liceul (25%), 17 
au doar şcoala profesională (8,5%), 110 persoane au studii superioare 
(55%), 23 de persoane au studii postuniversitare (mastere, doctorate) 
(11,5%) şi nu avem persoane cu doar 8 clase.  
e) Ocupaţia actuală –au fost identificate 23 de ocupaţii ale 
respondenţilor, dintre care 21,5% (43de persoane) dintre respondenţi au 
fost studenţi, 12,5% (25 de persoane) sunt cadre didactice, 7,5% (15 
persoane) funcţionari publici, restul cu valori sub 5% ingineri, asistente, 
tehnicieni, soldaţi angajaţi, avocaţi, contabili,etc. 

Figura nr. 3 
 

Centralizarea răspunsurilor la întrebările nr. 25 
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f) Venitul pe membru de familie  
Tabel nr. 2 

 
Venitul pe membru de familie 

Venit  Respondenţi  
< 400 RON 100 
400-1000 RON 75 
>1000 RON 25 

                                                        

Aceste 6 variabile reprezintă de fapt apanajul identificării cererii 
turistice care poate fi diversificată în funcţie de statut social, vârstă, sex şi 
venit. Rolul acestor variabile independente este de a veni în sprijinul 
anchetatorului facilitând evidenţierea mai clară a dorinţelor turiştilor şi 
factorii care îi motivează în alegerea lor.   

Asemenea oricărui alt chestionar, acesta debutează cu o întrebare 
introductivă - „Se spune că România este o ţară cu un potenţial natural şi 
antropic deosebit şi nevalorificat din perspectiva turistică.  
Dumneavoastră ce credeţi?” - care are rolul de a „încălzi”atmosfera, de a 
da subiectului sentimentul de încredere în anchetator şi în el însuşi. 

Figura nr. 4 
Centralizarea răspunsurilor la întrebarea nr. 1 
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La această întrebare majoritatea respondenţilor din cele 15 judeţe 
ale ţării consideră că România are un potenţial natural şi antropic deosebit 
dar nevalorificat, însumând de fapt părerea a doar  35% din totalul a 42 de 
judeţe, dar cu siguranţă dacă am generaliza la nivel de ţară aceleaşi 
răspunsuri le-am primi şi în celelalte 27 de judeţe. 

În continuare vom încerca să realizăm o prezentare a datelor 
obţinute în urma aplicării chestionarelor, centralizate, ulterior, pentru a 
identifica opţiunile respondenţilor în legătură cu activitatea turistică şi 
locul zonei turistice Valea Cernei ca destinaţie turistică.   
 

Figura nr. 5 
                                                             Distribuţia răspunsurilor pe judeţe 
Completarea celor 
200 de chestionare s-
a realizat via e-mail 
sau faţă în faţă cu 
interlocutorul în 
decursul a 30 de zile.  
Trebuie să precizez 
că datele centralizate 
sunt valide şi nu au 
fost inventate. 
Aceste 15 judeţe au 
fost alese aleatoriu. 
Astfel au fost 
chestionate 200 de 
persoane din 15 
judeţe (întrebarea 
numărul 4) din care 
103 persoane de sex 
feminin şi 97 
persoane de sex 
masculin.  

Numărul de chestionare completate pe judeţ a variat între 10/15 şi 
respectiv 20 după cum se poate observă în Figura 4. Judeţele Iaşi şi Caraş-
Severin au cei mai mulţi respondenţi -20 de persoane, comparativ cu 
Botoşani, Suceava, Neamţ, Vaslui ,Bacău, Constanţa care au câte 15 
persoane chestionate şi cu 10 persoane chestionate în Vrancea, Galaţi, 
Sibiu, Cluj, Hunedoara, Timiş şi Bucureşti. 
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Întrebarea nr. 2 din chestionar “Aţi călătorit în ţară?”se doreşte 
încă de la început a delimita direcţia spre care se îndreaptă această analiză 
şi identificarea netă a numărului de respondenţi care îşi aleg ca destinaţie 
turistică România.  Astfel conform centralizării răspunsurilor toţi cei 
chestionaţi au călătorit în zonele turistice din ţară şi putem astfel deduce că 
am avut în faţă persoane informate cu privire la gradul de dezvoltare a 
activităţilor turistice din ţară. 

Următoarea întrebare ( numărul 3)  “Ce zone turistice preferaţi în 
ţară?” ne dezvăluie preferinţele celor chestionaţi în materie de zone 
turistice şi în acelaşi timp se realizează o clasificare a diferenţelor dintre 
cererea feminină şi cea masculină. În ansamblu, zona montană- sate şi 
trasee turistice este cea mai des aleasă ca destinaţie, mai ales în cazul 
respondenţilor  masculini cu precădere cu peste 40% (39 persoane) din 
totalul masculin şi doar 24% din totalul feminin. Atractive sunt şi zonele 
montane respectiv oraşele pentru respondenţii feminini mai mult decât 
respondenţii masculini. Se observă o predilecţie mult mare a intevievaţilor 
de sex feminin în proporţie de 19% (20 persoane) din totalul feminin 
pentru zonele litorale şi staţiunile balneoclimaterice comparativ cu cei de 
sex masculin cu un raport de 10% din total masculin. Pe ultimul în 
preferinţele intervievaţilor sunt reşedinţele de judeţ şi Delta Dunării. 

Întrebarea numărul 5 “Cât de des vă alegeţi ca destinaţie 
petrecerea timpului liber zonele turistice din România?” are rolul de a 
investiga disponibilitatea respondenţilor de a-şi petrece timpul liber în 
zonele turistice din ţară. Astfel se observă încorsetarea intervievaţilor 
dependenţi de concediu în proporţie de 45% din total, 25% din respondenţi 
pleacă doar în vacanţe, 15% de sărbători care coincid cu vacanţele şi 10% 
profită şi de week-end, iar 5% din respondenţi sunt mai spontani şi ori de 
câte ori au timp liber pleacă în mici excursii. 

La întrebarea “Care este cea mai frecventă formă de turism 
practicată de dumneavoastră?”centralizată împreună cu grupele de vârstă 
sfera informaţiilor cu privire la cererea turistică diferenţiată în funcţie de 
vârstă ne vine în ajutor. Pentru cei din grupa de vârstă 18-27 forma de 
turism cea mai practicată este ecoturismul în proporţie de 22,2% (20 
persoane); pe locul 2 este practicat turismul cultural de16,6% dintre 
respondenţii, 13,3% preferă  agroturismul; 11,1 preferă turismul 
balnear,turismul religios şi turismul de aventură; 8,8% dintre respondenţii 
preferă alte forme de turism şi doar 5,5% practică turismul de afaceri. A 
două grupă 28-39 se înscrie în acelaşi clasament ca şi grupa 18-27 unde  
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ecoturismul este practicat de 32,4% dintre respondenţii acestei grupe; 
12,9% practică în aceeaşi măsură turismul balnear, cultural, religios şi 
agroturismul; 10 % practică un turism de afaceri, iar 5,1%  practică 
turismul de aventură.  Grupa 40-45 are formă de turism predominant cea 
reprezentată de turismul balnear aici înscriindu-se 52% dintre respondenţii 
din această grupă, iar restul de 21% şi respective 17% preferă 
agroturismul, turismul religios,ecoturismul şi turismul cultural. 

Dacă ar fi să facem un clasament al formelor de turism cele mai 
practicate, pe primul loc se clasează ecoturismul, turismul cultural pe locul 
doi, pe locul trei turismul religios şi agroturismul, turismul balnear pe locul 
4, pe locul 5 turismul de afaceri şi cel de aventură, iar pe locul 6 se află alte 
forme de turism. Mergând cu analiza mult mai în amănunt putem afirma că 
aceste forme de turism se calchiază foarte bine cu zonele turistice alese ca 
şi destinaţie pentru respondenţii chestionaţi.Foarte important de analizat 
sunt şi criteriile în funcţie de care intervievaţii îşi aleg o destinaţie turistică 
şi la acest demers vine în ajutor întrebarea numărul 7. După cum era de 
aşteptat criteriul cel mai important este reprezentat de infrastructura de 
transport pentru 27% dintre respondenţi, apoi la fel de important cu o 
proporţie de 24% activităţile de agrement, cu o proporţie de 19% serviciile 
şi confortul,preţul serviicilor este important pentru 15% dintre chestionaţi, 
pentru 7,5% dintre respondenţi numărul obiectivelor poate reprezenta un 
stimul important, iar pentru 6% consider distanţa de localitatea de reşedinţă 
ca fiind destul de însemnată.  Acelaşi lucru se poate observa  şi în Figura 6 
unde am disecat răspunsurile în funcţie de sex şi grupă de vârsta. Ca şi 
observaţii putem spune că pentru respondenţii de sex masculine din grupa 
18-27 sunt foarte importante criteriile legate infrastructură,agreement şi 
servicii, iar pe măsură ce vârsta creşte acestea se situează doar la 
infrastructură şi agreement. Situaţie total diferită  în cazul intervievaţilor de 
sex feminin unde se menţine pentru grupa18-27 criteriile de bază ca fiind 
infrastructura şi activităţile de agrement, dar pe măsură ce vârsta creşte 
criteriile se schimbă fiind mai importante serviciile şi confortul precum şi 
preţul acestora. 
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Figura nr. 6 
Centralizarea răspunsurilor la întrebările7,20,21 

 
Aflând care sunt criteriile care ghidează alegerea respondenţilor cu 

privire la o destinaţie turistică era necesară aflarea la ce modalităţi de 
cazare apelează atunci când practică toate acele forme de turism indicate. 
După cum am constatat, 22% dintre respondenţii de sex masculin cât şi 
feminin au ales vilele turistice cel mai frecvent; 15% dintre respondenţi 
hotelurile; 12% s-au cazat la pensiuni, campinguri şi sate de 
vacanţă/tabere; 7,5% au preferat hanurile şi doar 5% s-au cazat la rude, 
prieteni sau popasuri. Diversitatea formelor de cazare poate fi un indicator 
pentru a afla şi spre ce zone turistice se îndreaptă de obicei, care se calează 
şi pe formele de turism practicate cel mai frecvent. 

Întrebarea nr. 9 permite anchetatorului să evalueze importanţa 
“noutăţii” cu privire la cererea turistică, putând astfel remarca un interes 
major spre tot ce este nou din partea respondenţilor, unde 78% din cele 200 
persoane au răspuns că zonele turistice noi le stârnesc curiozitatea, cu o 
deschidere mai mare la persoanele de sex feminin  43,5% din total şi doar 
34,5% la cei de sex masculin, iar restul de 22% şi-au exprimat opţiunea 
doar spre cele cunoscute motivând că le este destul de greu să îşi rişte 
vacanţa/concediul pentru o zonă turistică nouă. Un alt element foarte 
important în activitatea de turistică este agrementul, care are rolul de a 
menţine menţine orice produs turistic pe o coordonată optimă satisfăcând o 
multitudine de motivaţii umane. 
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Foarte frecvent agrementul se constituie într-un factor cantitativ şi 
calitativ al fenomenului turistic paralel cu calitatea sa de factor de 
dezvoltare al turismului. Toate aceste fiind enunţate era de prisos să 
identificăm ce activităţi de agrement practică sau ar prefera să practice 
intervievaţii. Mulţi dintre subiecţi şi-au exprimat mai multe preferinţe la 
această întrebare în special pentru activităţile care sunt întâlnite mai rar în 
cadrul staţiunilor/zone turistice fiind dependente de unitatea de relief. 
Astfel am putut observa că aproxmativ 20% dintre intervievaţi practică 
drumeţiile, într-o proporţie mai mare femeile decât bărbaţii, pentru 
activitatea mountanbike s-au înscris 16% dintre respondenţi cu precădere 
mai mulţi bărbaţi decât femei, pescuitul este şi el practicat, mai mult de 
partea masculină. Următoarele activităţi sunt consemnate la preferinţe şi 
vedem că parapanta reprezintă pentru 16,5% dintre subiecţi o activitate 
foarte atractivă,  escaladările sunt în atenţia a 9,5% dintre respondenţi, 
tiroliana este şi ea dorită de 8,5% dintre subiecţi cu o majoritate din partea 
masculină, rapelul  doar pentru 8% dintre intervievaţi fiind mai interesantă  
ca activitate pentru femei, echitaţie este şi ea dorită de 6% dintre 
respondenţi în special de femei, iar restul de 4% doresc să practice rafting-
caiac-canoe. La categoria alte activităţi 9% dintre chestionaţi şi-au 
exprimat opţiuni pentru  sport-alergări, înot-saună, shoping, excursii prin 
împrejurimi,etc.Aceste activităţi ridică de multe ori problema 
imposibilităţii practicării lor datorită puţinelor zone turistice ce oferă o 
gamă diversificată de activităţi de agrement care le include şi pe acestea.  

Întrebarea nr. 11 sugestionează subiectul să răspundă pozitiv şi 
astfel anchetatorul poate doza cu bună măsură libertatea de răspuns 
deoarece ii oferă posibilitatea de a practica toate acele activităţi de 
agrement care le doreşte. Per ansamblu prevalează răspunsurile afirmative 
cu 39% din total, respondenţii fiind atraşi de ideea de a-şi petrece timpul 
liber într-un sat de vacanţă cu o gamă variată de activităţi, 37% înclinând 
spre da, iar restul de 23,5 un nu hotărât. 

Următoarele 4 întrebări surprind ideea de bază a acestui demers 
analitic şi anume gradul de cunoaştere a zonei turistice reprezentate de 
Valea Cernei şi cât de mult se conturează ca o destinaţie turistică. Ca o 
privire generală, 42,5% dintre respondenţi cunosc zona foarte bine şi bine, 
31,5% o cunosc foarte puţin, iar restul de 26% nu au fost deloc prin părţile 
respective ci doar au auzit vorbindu-se despre ea de la prieteni, colegi de 
serviciu sau facultate. 

Când au fost rugaţi să exemplifice zonele turistice cunoscute de ei 
în judeţul Caraş-Severin-Valea Cernei, subiecţii au numit următoarele 
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zone/staţiuni turistice pe care le-am clasificat în funcţie de frecvenţa 
răspunsurilor. Înregistrarea răspunsurilor au evidenţiat ca fiind cele mai 
cunoscute Băile Herculane, Cazanele Dunării,Munţii Semenic şi Parcul 
Naţional Domogled-Valea Cernei. Trebuie menţionat că 20 de respondenţi 
sunt din judeţul Caraş-Severin şi cu siguranţă zonele turistice ce au fost 
menţionate în număr mai mic sunt date de către aceştia.  

Tabel nr. 3 
 

Centralizarea răspunsurilor de la întrebarea nr.13 

Cele mai cunoscute zone sau staţiuni (in ordine descrescătoare) din Caraş-
Severin-Valea Cernei 

1.Băile Herculane 
2.Cazanele Dunării- Defileul Dunării 
3.Zona Munţilor Semenic 
4.Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei 
5.Cheile Nerei 
6.Cheile Cernei-Corcoaiei 
7.Staţiunea Trei Ape 
8.Cascada Scărişoara 
9.La 7 izvoare calde 
10. Lacul Iovanu 

 
Figura nr. 7 repartizează cartografic respondenţii care cunosc 

această zonă oferind astfel o imagine vizuală clară asupra gradului de 
cunoaştere a acestei zone şi totodată am putut obţine informaţii despre 
perioada când aceştia au vizitat Valea Cernei. 
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Figura nr. 7 
Centralizarea răspunsurilor la întrebarea nr. 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

După cum se poate observa majoritatea celor care cunosc această 
zonă turistică au vizitat-o în ultimii cinci ani şi cei mai mulţi fiind din 
judeţele Iaşi, Botoşani, Bacău, ce se află la distanţă destul de mare în 
comparaţie cu judeţele Timiş, Hunedoara, Sibiu care sunt în proximitate, 
dar numărul turiştilor este mult mai mic. 

Întrebarea nr. 15 explică într-o bună măsură situaţia cu privire la 
număr mare din cei chestionaţi care nu au vizitat şi nu cunosc această zonă 
deloc.  
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Figura nr. 8 
Centralizarea răspunsurilor la întrebarea 15 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Unul din serviciile complementare ale activităţii turistice fiind 
informarea/accesibilitatea web şi din câte am putut observa peste 35% din 
respondenţi consideră ca fiind mediocră publicitatea, 25% că este slabă şi 
28% foarte slabă. Şi ce este şi mai important că o publicitate lipsită de 
consistenţă poate fi un considerent care împiedică turistul să se îndrepte 
spre acea zonă turistică, după cum ne prezintă tabelul de mai sus. Ce mai 
putem spune cu privire la respondenţii noştri este că cei mai mulţi în 
proporţie 81% preferă şă îşi organizeze singuri vacanţele şi doar apelează 
la o agenţie de turism în caz de oferte avantajoase sau dacă se hotărăsc să 
îşi petreaca vacanţa în străinătate. 

Am analizat şi mijloacele mass-media după care se informează 
intervievaţii şi am putut constata că sursa cea mai folosită, în proporţie 
57% dintre respondenţi, este internetul, restul, cu proporţii între 13,5% şi 
respective 10,5% folosesc radioul, posturile TV naţionale, ziarele 
naţionale. Alte informaţii le mai obţin prin intermediul celor care au mai 
fost acolo cum ar fi prietenii sau rudele. 

Astfel, sprijinindu-ne pe datele centralizate şi pe observaţiile 
empirice rezultate în urma discuţiilor cu respondenţii, putem considera că 
zona turistică Valea Cernei se identifică ca o destinaţie turistică de sine 
stătătoare cu posibilităţi de dezvoltare încă destul de promiţătoare.  
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Un alt aspect de care trebuie să ne legăm sunt observaţiile empirice 
care evidenţiază carenţele în ceea ce priveşte capacitatea de cazare din 
Valea Cernei cât şi a serviciilor de alimentaţie publică. Trecând spre 
activităţile de agrement practicate în prezent pe Valea Cernei acestea sunt 
variate trebuie să recunoaştem, dar gama ar putea fi şi mai diversă deoarece 
potenţial există şi tot ce trebuie este să se investească  mai mult în resursele 
umane şi materiale necesare în acest caz. Prin identificarea acelor elemente 
care dezvoltă o activitate turistică am putut vedea că potenţial natural cât şi 
antropic există şi este de o mare valoare, de aceea s-a înfiinţat Parcului 
Naţional Domogled-Valea Cernei. Încadrarea acestei văi într-un areal 
protejat nu împiedecă activitatea turistică şi după cum este şi normal sunt 
importante restricţiile cu privire la limitarea impactului antropic, dar 
această regulă nu se aplică în tot arealul fiind astfel permisă valorificarea 
acestor resurse. Pe fundalul acestor concluzii menţionăm că este îngăduită 
construirea unor dotări turistice în aşa fel încât să nu depăşească nivelul 
suportabilităţii ecologice, să fie satisfăcute dorinţele şi nevoile turiştilor cât 
şi să se asigure un management în deplină concordanţă cu caracteristicile 
acestui areal. 
 
Concluzii 

Chestionarul aplicat ne-a putut oferi informaţii extrem de 
importante cu privire la cerinţele turiştilor şi motivaţiile după care se 
ghidează în alegerea unei zone turistice. Mai mult de atât rezultatele 
extrase reprezintă a fi o prospectare de informaţii, care în perspectivă pot fi 
transformate în realitate putând astfel să răspundă nevoilor turiştilor 
deoarece Valea Cernei deţine numeroase resurse naturale destul de 
valoroase şi importante la nivel internaţional, dar care sunt promovate la o 
scară inferioară. Pornind de la aceste concluzii am putut identifica 
problema cheie ca fiind de fapt imposibilitatea furnizării unei oferte 
turistice care să valorifice resursele naturale întâlnite în zona turistică 
Valea Cernei. Răspunsurile la această problemă pot fi multiple, dar trebuie 
să se calchieze nevoilor pieţei şi în acelaşi timp să aibă un impact 
economic pozitiv.  

Această metodă de anchetă a evidenţiat clar şi concis situaţia 
actuală a arealui analizat, oferta existentă cât şi cerinţele viitorilor turişti. 
Mai mult, analizand în context raspunsurile din chestionare prin raportarea 
la indicatori principali, precum vârsta, naţionalitatea, sexul, ultima şcoală 
absolvită, ocupaţia actuală şi venitul pe membru de familie, foarte des 
întâlniţi în orice fel de anchetă deoarece astfel se realizează o stratificare a 
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consumatorilor pe medii sociale, vârstă, ocupaţie ceea ce influenţează şi 
cerinţele diferite în ceea ce priveşte motivaţia şi preferinţa pentru o formă 
de cazare, activităţi de agrement sau forme de turism. 

Interpretând, prin intermediul reprezentărilor grafice, a sprijinit 
vizual ancheta oferind o imagine reprezentativă a stării de fapt în care se 
zbate în prezent Valea Cernei din Judeţul Caraş-Severin. Utilizând mai 
multe asociaţii de variabile am putut interpreta datele cât mai analitic 
posibil acelor 200 de respondenţi folosindu-se structura pe vârsta, sex, 
ocupaţie, nevoi, preferinţe,etc. sau ascociaţii între acestea care au condus la 
o investigaţie obiectivă şi fructuoasă. 
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ANEXA 1 
CHESTIONAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Se spune că România este o ţară cu un potenţial natural şi antropic 
deosebit şi nevalorificat din perspectiva turistică.  Dumneavoastră ce 
credeţi? 

 sunt de acord 
 nu sunt de acord 
 sunt parţial de acord 
 nu ştiu 

2.      Aţi călătorit în ţară ?  
 da  
 nu  

  
3. Ce zone turistice preferaţi în ţară?  
                 zona montană- oraşe                           
                 zona montană- sate şi trasee turistice 
                zona litorală 
               staţiuni balneoclimaterice 
               Delta Dunării 
               reşedinţe de judeţ 

Acest chestionar are o finalitate ştiinţifică şi urmăreşte cunoaşterea 
gradului de dezvoltare a activităţilor turistice pe Valea Cernei din 
judeţul Caraş-Severin şi conturarea identităţii sale ca şi destinaţie 
turistică. 

Vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările ( prin bifarea cu x a 
variantelor de răspuns, prin completarea spaţiilor libere sau prin notarea 
unui x în căsuţa aleasă din tabel; în cazul în care chestionarul se completează 
pe calculator, daţi dublu click pe căsuţă, selectaţi „CHECKED” şi apoi 
apăsaţi „OK”) după cum este cazul în situaţia dumneavoastră.  

Vă asigurăm că la acest chestionar, adresat unui număr mai mare de 
persoane din ţară, nu există răspunsuri bune sau rele. Răspunsurile sunt 
confidenţiale. 

Amintiţi-vă că de sinceritatea răspunsurilor dumneavoastră depinde 
valabilitatea analizei întreprinse. 

Vă mulţumesc pentru ajutorul dumneavoastră. 
 Munteanu Roxana-Florina – studentă Master anul II „Turism şi 

Dezvoltare Regională”, Facultatea de Geografie şi Geologie,IASI. 
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4. Din ce judeţ sunteţi? 
................................................................................................................................... 
 
5. Cât de des vă alegeţi ca destinaţie de petrecerea timpului liber zonele turistice 
din România? 

 în concediu 
 în weekend 
 vacanţe 
sărbători 
 altele .................................................................................................................... 

 
6. Care este cea mai frecventă formă de turism practicată de dumneavoastră? 

 turism balnear 
 turism cultural 
 turism religios(vizitarea manăstirilor) 
turism de afaceri 
agroturism 
ecoturism 
turism de aventură 
 altele .................................................................................................................... 

 
7. Când vă alegeţi  destinaţia de vacanţă care sunt principalele criterii analizate?  

distanţa din localitatea de reşedinţă şi zona aleasă 
infrastructura de transport 
activităţile de agrement 
serviciile şi confortul 
preţul serviciilor 
 numărul obiectivelor turistice  
depărtarea de zonele urbane 
altele...................................................................................................................... 

 
8. Care este modalitatea de cazare preferată?  
 (vă rugăm să alegeţi varianta la care aţi apelat cel mai des). 

 hoteluri 
 vile turistice 
 cabane turistice 
 pensiuni turistice 
hanuri 
popasuri turistice 
campinguri 
sate de vacanţă 

altele........................................................................................................................... 
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9. Sunteţi tentat şi de zone turistice noi sau doar cele cunoscute?  
da *si de cele noi 
 nu *doar de cele cunoscute 

 
10.Ce activităţi preferaţi sau aţi dori să practicaţi  în timpul liber sau în vacanţe?( 
puteţi să alegeţi mai multe variante) 

 drumeţii 
 pescuit 
echitaţie 
mountanbike 
 parapanta 
escaladări 
rapel 
tiroliană 
rafting-caiac-canoe 
 altele..................................................................................................................... 

 
11. Vă atrage ideea să vă petreceţi vacanţele într-un sat de vacanţă din 
România în care să   aveţi o gamă variată de activităţi de agrement? 
 

 da  
 poate 
 nu 

 
12. Cât de bine cunoaşteţi zona Munţilor Banatului ( Valea Cernei)? 

 foarte bine 
 bine 
puţin 
 deloc 

13... Dacă aţi răspuns afirmativ, ce staţiuni sau zone turistice cunoaşteţi din 
această zonă? 
................................................................................................................................... 
14. V-ar părea interesantă ideea de a petrece concediul într-o zonă turistică nouă 
cu nenumărate obiective şi posibilităţi de a participa la numeroase activităţi de 
agrement cum ar fi Valea Cernei din judeţul Caraş-Severin? Vă rugăm să vă 
argumentaţi alegerea. 
................................................................................................................................... 
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14.a. Dacă aţi vizitat Valea Cernei, puteţi să îmi  indicaţi şi perioada? 
 

 în urmă cu 2 ani 
 în urma cu 3 ani  
 5 ani 
 10 ani 

 
15. Cum apreciaţi publicitatea făcută serviciilor turistice pentru zonele 
turistice din judetul Caras-Severin?  
 

Foarte  
bună  

 

Bună  Nici bună,  
nici slabă  

Slabă  Foarte  

 
16. Care sunt considerentele care v-ar împiedica să fiţi tentat de o zonă turistică în 
care nu aţi mai fost până în prezent? Dacă aveti? 
................................................................................................................................... 
17. De obicei vă organizaţi singuri vacanţele sau apelaţi la agenţiile de turism? 
................................................................................................................................... 
 
18.Ce mijloace mass-media folosiţi pentru a vă informa despre zonele turistice 
din  Româniai? 
 (vă rugăm să daţi exemple la cele pe care le utilizaţi) 

 ziare locale ........................................................................................................... 
 ziare naţionale...................................................................................................... 
 posturi TV locale ................................................................................................. 
 posturi TV naţionale ............................................................................................ 
 radio ..................................................................................................................... 
 Internet ................................................................................................................ 
 niciuna. 

 
19.Cât de des le utilizaţi? 

Frecvenţa  
Mijloace 

mass-media 
zilnic de câteva 

ori pe 
săptămână 

de câteva 
ori pe 
lună 

o dată la 
câteva 
luni 

niciodată 

Ziare locale      
Ziare naţionale      
Posturi TV 
locale 
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Posturi TV 
naţionale 

     

Radio      
Internet      
 
Pentru a grupa răspunsurile date, vă rugăm să precizaţi: 
20.Ce vârstă aveţi? 

 18- 27 ani 
 28- 39 ani  
 40- 45 ani 

 
                                              23.   Naţionalitate 
                                                   Română 
                                                      Străină 
21.Sexul 

 masculin 
 feminin 

 
24.Ultima şcoală absolvită? 

 gimnaziu 
 şcoală profesională 
 liceu 
 studii universitare 
 studii postuniversitare (master, doctorat) 

 
25.Care este ocupaţia dumneavoastra actuala? 
 
.................................................................................................... 
26.Venitul pe membru de familie:  
  < 400 RON  
  400-1000 RON 
  > 1000 RON 
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Abstract 

E-commerce offers, at a modest cost, a solution of promotion and marketing of 
tourism products, well as an efficient way to communicate with customers. This paper 
focuses on the analysis of travel websites in Romania. Are identified key elements that 
should contain such a site and provides a comparative analysis of three virtual agents. 
 
Keywords: e-commerce, tourism, website, virtual travel agencies 
 
Method and Methodology 

Visiting the websites of tourism operators in Romania and identifying the 
essential elements which must be included in such a site. Comparative analysis of three 
virtual agents and identifying strengths and weaknesses are presented . 

 
 
Introduction 

E-Commerce involves sale-purchase transactions of product, 
services or information through computer networks, the Internet. It takes 
the different forms: 

− online retailing, the electronic stores use the web to sell to her 
clients different products. Customers are offered a complex 
electronic catalog of products, which include pictures, details about 
products, prices, size, etc. 

− online auctions (e-leasing) , online auctions (e-leasing), electronic 
tendering websites offer a variety of products. Seller and buyer 
have access to the auction through a specialized website.  

− portals are access routes to websites with the same theme with the 
portal. They add value to the services provided to users, such as a 
consistent web interface,  favorable positioning of the links and 
opportune informations. 

− distribution are Business to Business websites and provides 
components and accessories for production. 

− online publications, where newspapers, magazines and 
encyclopedias are published online. 
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− services, where companies use the model Business to Business  to 
sell services. Online tourist reservation services, travel by plane or 
boat, insurance, etc.. are very popular. 
In the tourism activity, e-commerce was originally used to 

promote products and services offered by tour operators. Currently, this 
type of trading is increasingly used and records a growing number of tour 
operators offering tourism services through online transactions. 

The activity of tourism operators is positively influenced by the e-
commerce: 

– expanding the market. Opportunities for business expansion in 
all directions: geographic, marketing and operational. A web 
site and a online marketing company expands the geographical 
coverage of the sales and opens new markets that would 
otherwise be unapproachable. Allows expansion in areas where 
the company brand is not advertised and the company is not 
present. 

– cost reduction.  
– opening new channels of communication with customers. 
– improve flow of information to online community. 
– Improved relations with customers. Own web site and online 

marketing materials can provide customers timely information 
about services, rates and special packages. 

– increasing the grade of interactivity of commercial relations. 
Both, for the potential customers as and for the loyal customers, 
e-commerce increases the degree of interactivity of commercial 
relations. Marketing initiatives can be launched quickly and 
precisely directed towards any part of the customer base, 
created by applying of marketing based on permission. 

– several methods of payment. 
– non-stop availability for customers. 
The travel agencies and tour operators in Romania started to 

understand the advantages of the e-commerce, so that in 2012 there are 
over 2,500 tourism websites. It also, it observes that this type of marketing 
is increasingly used by potential tourists. The number of guests of 
Romanian travel sites, according to data provided by Trafic.ro is 
increasing. IndexNet of the travel sites shows a 1.99% increase of traffic in 
last month. 
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Table 1 presents the visitors number of Romanian travel sites by 
category of sites. 

 
Table no. 1 

 
The visitors number of the Romanian tourist sites by category of sites 

 
The visitors number Sites 

208 mil Tourism sites with general 
information 

181 mil Travel agents 
119 mil Hotels 
114 mil Airlines 

 
 Since 2007, in Romania appeared for the first time, travel agents 
who preferred to sell their touristic packages exclusively through e-
commerce platform; they are so-called virtual tourism agents. 
 
The specific elements of an e-commerce site of the tourism activity 

Web pages of an site e-commerce of the tourism activity should be 
simple, but attractive. Must of them contain sufficient information for all 
categories of visitors / clients, especially for those who want immediate 
purchase of a package tour or making a reservation. 

Essential elements which must be included in such a site are: 
− coherent navigation structure. Users should always be able to easily 

return to the home page and in any other major navigation points 
present in site; 

− a search engine visible and relevant; 
− entry page, called Home page must direct the visitors/customers to 

the highly attractive offers;  
− a version in one or more foreign languages; 
− differentiation the accessed links by the inaccessible; 
− obligatory information legally binding (e-commerce law) that 

protects the agency in some unpleasant situations caused by 
dissatisfied customers and helps to increase the agency's image in 
front of potential clients. 
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Binding information that must appear on pages of e-commerce site 
are: 

− general information relating to the name of agency , location and 
contact elements that can be written explicitly in a contact page; 

− fiscal information relating to the complete data identifying the tour 
operator: the firm name, registered office, the Commercial Registry 
number, registration unique code, share capital, subscribed capital, 
paid-up capital, the main fields according to CAEN 2011, IBAN 
and bank account; 

− Specific information on in the insurance contract in case of 
insolvency or bankruptcy of the tour operator: date and license 
number of tourism, tourism license and insurance policy on 
reimbursement repatriation expenses and / or the amounts paid by 
the tourist; 

− terms and conditions of use of site: methods of command, the 
obligations and rights of the parties, the methods of payment, the 
time allowed for waiving to the services. 

 
Comparative analysis of the sites www.captaingo.ro, 
www.rezervarihotel.ro and www.turismvirtual.ro  

To achieve a comparative analysis of travel websites, we 
considered appropriate the choice of three representative virtual travel 
agents in tourism: www.captaingo.ro, www.turismvirtual.ro and 
www.rezervarihotel.ro. 

CaptainGo.ro was founded in 2007 and is focused on hotel 
reservation system for Romania. Customers are provided with over 550 
hotels and 500 meeting rooms’ in100 cities and towns in Romania. 

Strengths 
 It is easy to see the good organization of the presented 

information, which may be obtained by accessing different 
menus gradually, going step by step, so that visitors can view 
only the information that they are interested in, they are not 
overwhelmed by an abundance of irrelevant information for 
their requests. 

 It integrates in the logo present on the site, a free telephone 
number to facilitate contact with the agency, serving also as a 
starting point in achieving loyalty. 
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 Provides a highly effective search engine, search hotel or 
conference room according to several criteria to reduce the time 
required to obtain desired information. 

 Is available in two languages: Romanian and English. 
 The customer can login on their own, which suggests 

environmental concern offering a personalized website. 
 The homepage provides information on making online 

shopping and payment options. 
 The start page respects the rules on the simplicity, the color 

palette being harmonized in a professional style to induce 
visitors’ perception of seriousness and professionalism of the 
company. 

 The site allows newsletter subscription. 
 Page dedicated to discussion forums is a great opportunity to 

create an online community to interact with the brand agency 
and provide feed-back from visitors. 

 Contact page contains general information and fiscal 
information. 

Weaknesses 
 The Lack of information for customers regarding their 

assurance in case of insolvency or bankruptcy of the travel 
agency. 

 There are missing special pricing offers for purchases made on 
site. 

 Missing map website that would facilitate navigation. Also, it is 
highly visible to search engines. Through site map search 
engine can be informed about new changes in the site. 

 The traffic website is not monitored by specialized firm. 
Tourismvirtual.ro includes over 2200 hotels and pensions in 

Romania. 
Strengths 
 The website provides relevant information about the offered 

services. 
 There are the keywords targeted traffic accommodation, 

hostels, hotels. 
 Presentation of hotels and guesthouses is made on 6 pages: 

description, photo gallery, rates, map, comments, and contact. 
 Information is well organized; 
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 There are the categories "recommended offer", "latest offers" 
"comments and opinions" that offer visitors  a starting point in 
the purchase of an offer 

 The first page presents the agency offers classified by localities 
and types of tourism. 

 Contains a map page for the website. 
 The website is monitored in terms of traffic by specialized 

companies. According to Trafic.ro, turismulvirtuial.ro ranks 32 
in the tourism category with an average of 40,000 visitors per 
month. 

 Weaknesses 
 It is available only in Romanian. 
 It doesn’t provide information regarding online acquisition and 

payment options 
 Contact page does not contain any identifying information on 

the tour operator: the firm name, registered office, number, etc. 
Commercial Registry. 

 There are not specified terms of payment. 
 Lack of concern for testing the site efficiency, and lack of 

opportunities for suggestions. 
 
Rezervărihotel.ro belongs to company Travel Group Ltd and is a 

commercial site for carrying out hotel reservations in Romania. 
Strengths 
 Presents complete information from all points of view, the 

offer, the data on agency, terms and conditions of use of the 
site. 

 It is available in English. 
 The login allows a personal account for making reservations. 
 There are categories "top book", "guidance" "special offers". 
 Presentation of hotels and guesthouses is made on 6 pages: 

description, photo gallery, rates, map, comments, and contact. 
 Provides a search engine, the search of a hotel can be made by 

its name and by the season. 
 The website is monitored in terms of traffic by specialized 

companies. According to Trafic.ro, turismulvirtuial.ro ranks 95 
in the travel category with an average of 12,000 visitors per 
month. 

Weaknesses 
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 The homepage, as the whole site is hard to navigate, it is 
voluminous in terms of informational content, text page is very 
hard to navigate because of small size. 

 It doesn’t have online support, mentioning the possibility of 
telephone contact only. 

 Lack of concern for creating its own virtual community website 
by creating pages dedicated to forums or chat. 

 
Conclusions 

For tourism, e-commerce is an opportunity, both for prospective 
customers, as well as tourism businesses. Tourists who use virtual tour 
agency services  enjoy a high quality and best price. 

Tour operators have understood the changing consumer behavior, 
redirecting towards the Internet and try to develop formulas mixed e-
commerce and traditional agency. 
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Abstract 
Suceava region concentrates almost all the fields of the creative and productive life 

that turn to profit the rich economic resources within Bucowina region from processing 
wood, glass or food raw products to IT, spiritual creation, literature and other cultural 
domains. 

Suceava district lies in the north-eastern part of Romania, in the northern part of 
the historical province of Moldavia, also known as southern Bucowina awith an area of 
8554 square kilometres.It represents almost 4% from the total area of Romania being the 
second largest district after Timis.From the perspective of tourism-teritory-tourism 
relation, the position of Suceava in Romania reveals a positive feature that could be easily 
turned to profit having in mind that it borders two old Romanian historical provinces: 
Basarabia and northern Bucowina. 

Touristic services demonstrate some distinct characteristics that derive from the 
particular way of running an activity and the specific nature of production and labour. 
Some of them have features which are common to all tertiary sector components -a fact 
that determines once again tourism is a part of this component, while some others have 
features that are specific only to touristic services, reinforced by the characteristics of 
touristic offer and demand, by the way they meet in the touristic market. 
 
Key words: tourism, services, offer, tourist reception structure.  
 
Introducere 

Interesul pentru turism s-a extins în ultimii ani transformându-se într-
un fenomen care concentrează milioane de turişti ce călătoresc pentru a-şi 
petrece timpul liber atât în interiorul ţării, cât şi în afara graniţelor (Nedelea 
Al., 2003). Ca unitate turistică, regiunea Sucevei, cunoscută şi sub numele 
de Bucovina de Sud, este proiectată ca un model dinamic de dezvoltare şi 
se înscrie în procesul de înnoire calitativă prin valorificarea, la un nivel din 
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ce în ce mai înalt, a bogatelor resurse de care dispune, dorind să revină în 
atenţia turiştilor ca o zonă de turism pur ecologic.     

Diversitatea, volumul şi valoarea potenţialului turistic existent pe 
teritoriul judeţului Suceava favorizează variate modalităţi de petrecere 
activă a timpului liber, de odihnă, de recreere şi de practicarea unor forme 
de turism specifice.  

Potenţialul turistic natural şi antropic trebuie susţinut şi de alte 
componente ale ofertei, respectiv structurile de cazare existente şi de forţa 
de muncă din turism, fără de care n-ar exista produsul turistic final, propus 
spre comercializare. Toate componentele ofertei turistice se pot constitui în 
motivaţii ale deplasării turiştilor în judeţul Suceava (Lupchian Maria 
Magdalena, 2010).  

Datorită volumului şi valorii resurselor turistice de care dispune în 
judeţul Suceava se pot practica variate forme de turism, de la cel cultural, 
religios, rural, balnear şi până la turismul de afaceri şi chiar pentru sporturi 
extreme.     

Judeţul Suceava se poate mândri cu faptul că a reprezentat leagănul 
de formare al Moldovei medievale, prin legendara „descălecare“ a lui 
Dragoş şi apoi cea a lui Bogdan-Vodă, dar şi prin existenţa primelor 
reşedinţe voievodale moldoveneşti de la Baia, Siret şi Suceava. Pornind de 
la aceste realităţi, dar şi de la atracţia pentru aceste meleaguri carpatine, 
aflate parcă mai la adăpost de pericolul frecvent turco-tătar, cei mai de 
seamă domnitori ai ţării, începând cu voievozii muşatini, au realizat o salbă 
legendară de mănăstiri, care şi astăzi stau mărturie a continuităţii românilor 
pe aceste meleaguri, a universalităţii şi creativităţii româneşti (Hapenciuc 
C.V., 2004). 
 
Structura serviciilor turistice 

Serviciul turistic se prezintă ca o serie de activităţi ce-şi propun ca 
rezultatul să  satisfacă toate nevoile turistului în perioada în care se 
deplasează şi în legătură cu aceasta.  

O parte din activităţile ce dau conţinut prestaţiei turistice au drept 
scop acoperirea unor necesităţi cotidiene, obişnuite (hrană, odihnă) altele 
vizează specificul turismului şi respectiv formele particulare de 
manifestare a acestuia. 

Prin specificitatea sa, serviciul turistic trebuie să ofere condiţii 
optime pentru refacerea fizică şi psihică, simultan cu petrecerea plăcută a 
timpului liber; totodată, el trebuie astfel gândit încât, în urma derulării 
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consumului turistic, oamenii să obţină un plus de cunoştinţe, informaţii, 
chiar deprinderi noi.  

Numai în acest mod prestaţia turistică îşi conturează un conţinut care 
să coincidă cu exigenţele vieţii moderne, cu cerinţele consumului 
contemporan, imprimă turismului rolul unui important mijloc în 
dezvoltarea personalităţii umane şi realizarea unei noi calităţi a vieţii. 

Industria turismului înglobează două categorii principale de servicii: 
servicii legate de efectuarea călătoriei şi serviciile prestate la locul de 
sejur. În cea mai mare parte, putem preciza faptul că serviciile care 
asigură călătoria sunt constituite din prestaţiile oferite de agenţiile de voiaj 
şi turoperatori (publicitate, informare, transferuri, transportul persoanelor şi 
bagajelor). Serviciile de sejur sunt mai variate şi au drept scop satisfacerea 
necesităţilor de odihnă, alimentaţie şi agrement ale turistului.  

În funcţie de structura produselor turistice deosebim două tipuri de 
servicii turistice, anume: servicii turistice specifice şi servicii turistice 
nespecifice (Roşca Elisabeta, 2002). 

Împreună cu serviciile de bază, o contribuţie tot mai importantă la 
buna desfăşurare a  activităţilor turistice o au serviciile complementare. 
Aceste două mari grupe de servicii se susţin reciproc, dar fiecare 
conturează o sferă cu existenţă distinctă, cu particularităţi inconfundabile 
(figura nr. 1). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura nr. 1 
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Modelul de structurare a serviciilor după natura şi ponderea 

componentelor în ansamblul prestaţiilor oferite 
 

 
Sursa: Cosmescu I., 1998 

 
Analiza ofertei turistice în judeţul Suceava 

Judeţul Suceava renumit prin frumuseţea peisajelor, bogăţia 
tradiţiilor, mai ales prin mănăstirile pictate, doreşte să revină în atenţia 
turiştilor ca o zonă de turism pur ecologic. Populaţia locală este primitoare 
şi deschisă turismului. Autorităţile locale cât şi firmele private au 
identificat turismul ca fiind o activitate care conduce la dezvoltarea 
economică, acestea manifestând un interes sporit pentru turism. La nivelul 
judeţului Suceava sunt practicabile următoarele forme de turism: 

Turismul montan este favorizat de potenţialul oferit de Carpaţii 
Orientali.  Astfel, relieful munţilor Călimani oferă condiţii pentru 
practicarea de drumeţii montane, escaladă, alpinism, echitaţie, vânătoare, 
pescuit, mountain bike, river rafting, zbor cu parapanta, sporturi de iarnă. 
Componenta cea mai importantă a turismului montan o reprezintă 
sporturile de iarnă. 

Judeţul Suceava concentrează unul din cele mai vaste domenii 
schiabile din ţară. Zone ca: Broşteni, Şaru Dornei, Gura Haitii, Dorna 
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Candrenilor, Vatra Dornei, Ciocăneşti, Cârlibaba, Pojorâta, Câmpulung 
Moldovenesc, Gura Humorului şi Suceviţa sunt zone cu potenţial pentru 
dezvoltarea domeniului schiabil şi practicarea altor sporturi de iarnă. 

Turismul ecvestru în toate formele lui: echitaţie, plimbări cu calul pe 
trasee de munte, a înregistrat până acum o foarte bună evoluţie, ca urmare a 
solicitărilor şi prizei de care s-a bucurat acesta în rândul clienţilor 
participanţi. Sunt funcţionale trasee şi pachete turistice adecvate turismului 
ecvestru şi s-au procurat echipamente şi cai pentru toate gusturile. Traseele 
au grade de dificultate diferite: uşoare (cu durate cuprinse între două şi 
până la patru ore) şi mai complexe (de una şi până la cinci zile). Punctul de 
plecare al escapadelor îl constituie baza hipică din Gura Haitii. Ca puncte 
de sosire menţionăm: 12 Apostoli, Tămău, Cariera, Călimanul Cerbului 
etc.  

Oferta de turism ecvestru este completată într-un mod fericit de cele 
2 herghelii renumite, Rădăuţi şi Lucina care oferă turiştilor multiple 
posibilităţi de echitaţie pe poligoane special amenajate (www.turism-
center.ro). 

Alpinismul se practică atât vara, cât şi iarna, mai ales în Călimani, 
Rarău - Giumalău, Suhard. Perioada optimă începe în luna mai şi se 
încheie în luna octombrie. Sezonul de ice-climbing (escaladă sportivă pe 
gheaţă) se desfăşoară în cascada Zugreni şi culoarele învecinate, începe în 
luna decembrie şi se termină în luna martie. 

Mountain bike este un sport extrem şi reprezintă călătoria cu o 
bicicletă, pe cărările munţilor, dealurilor, pădurilor sau ale oricărui teren 
mai accidentat. Se practică, deobicei, în lunile de vară, iulie-august, luni ce 
au în general o vreme mult mai stabilă.  La ora actuală nu sunt toate 
traseele marcate, mountain biking-ul poate fi practicat pe orice traseu 
marcat de drumeţie. 

Zborul cu parapanta este indicat, datorită condiţiilor deosebite 
oferite de Munţii Suhardului, în special în Vârful Ouşorul, care este 
considerat unul dintre cei mai prielnici pentru practicarea sporturilor 
aeronautice, în special a parapantei şi deltaplanului (Abăgăoniţei S.I., 
2010). 

River rafting desemnează o activitate sportivă şi de agrement în aer 
liber, care presupune coborârea într-o barcă gonflabilă a unui râu cu apă 
repede. Râurile Dorna şi Bistriţa sunt perfecte pentru plimbările cu barca. 
Puterea curenţilor apelor este variată, cursurile de apă fiind potrivite atât 
pentru începători, cât şi pentru turiştii experimentaţi (www.cjsuceava.ro). 
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Turismul balnear este folosit de o largă categorie de turişti în mod 
regulat ca  
urmare a dorinţei de a preveni anumite afecţiuni dar mai ales creşterii 
surmenajului şi a bolilor profesionale provocate de ritmul vieţii moderne. 
Judeţul Suceava dispune de un potenţial natural vast pentru tratamentul 
balnear al diferitelor boli, dat fiind fondul de resurse disponibile ; doar o 
parte din potenţialul curativ natural fiind valorificat prin cele 3 staţiuni de 
interes naţional Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc şi Gura 
Humorului.   

Turismul cultural prezintă mari posibilităţi de atracţie pentru turişti 
datorită patrimoniului cultural-istoric şi etnofolcloric de mare valoare pe 
care judeţul Suceava îl deţine. O atracţie deosebită a zonei o reprezintă 
numeroasele activităţi artizanale dintre care menţionăm: pictarea icoanelor, 
încondeierea ouălelor, meşteşugul lemnului (meşteri care fabrică butoaie, 
sculptori în lemn, fabricarea de instrumente muzicale tradiţionale), 
scupltura în piatră, olăritul (în special olăritul cu argilă neagră cunoscut în 
întreaga lume), ţesutul şi lucrăturile din piele, blănărie, măşti populare 
(Nedelea Al., 2003). 

Turismul religios implică din partea turiştilor un nivel de instruire şi 
un grad de cultură ridicat, care să permită aprecierea obiectivelor cultural-
religiose din punct de vedere al arhitecturii, construcţiei, valorii, 
semnificaţiilor spirituale şi conţinutului de obiecte de artă.    

La nivelul judeţului Suceava, existenţa a numeroase biserici şi 
mănăstiri precum: Suceviţa, Moldoviţa, Voroneţ, Humor, Putna, 
Dragomirna, Probota, Arbore, Pătrăuţi, Râşca, Mănăstirea „Sf.Ioan cel 
Nou” din Suceava (unele dintre ele fiind incluse pe lista patrimoniului 
UNESCO) determină manifestarea turismului religios sub două forme: 
vizite la lăcaşurile sfinte şi pelerinaje religioase cu ocazia unor sărbători de 
cult, a hramurile mănăstirilor şi bisericilor. Numărul turiştilor străini în 
turismul cultural religios a înregistrat o creştere în ultimii ani. Aspectele 
problematice cu care se confruntă acest tip de turism sunt legate de 
infrastructura de acces la obiectivele de interes, lipsa spaţiilor de parcare 
dotate cu puncte de informare şi promovare a obiectivului cultural, lipsa 
spaţiilor speciale de campare pentru turismul de pelerinaj. 

Ecoturismul reprezintă acea formă de turism în care principala 
motivaţie a turistului este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor 
locale legate de natură. Acţiunile turistice trebuie să conducă în mod 
obligatoriu la conservarea şi protejarea naturii şi să aibă un impact negativ 
minim asupra mediului natural şi socio-cultural. Unicitatea Parcului 
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Naţional Călimani, a Parcului Natural Bogdăneasa şi a celui dendrologic 
de la Rădăuţi, precum şi frumuseţea rezervaţiilor naturale (Fâneţele 
seculare de la Calafindeşti–Siret, Rezervaţia Cheia Lucavei–Câmpulung 
Moldovenesc, Rezervaţia „12 Apostoli” – Dorna, Rezervaţia Tinovul 
Mare–Dorna) constituie potenţial pentru practicarea ecoturismului la nivel 
local (www.cjsuceava.ro). 

Turismul rural şi agroturismul au posibilităţi mari de dezvoltare, 
deoarece zonele rurale ale judeţului dispun, pe lângă un cadru natural 
pitoresc, nepoluat şi cu multiple variante de recreere şi de un valoros 
potenţial cultural şi istoric. Tot mai mulţi turişti români şi străini vin să se 
cazeze în casele oamenilor, atraşi de posibilitatea descoperirii mediului, de 
schimbarea modului de viaţă, precum şi de activităţile sportive din natură. 
Numărul pensiunilor rurale din judeţ a crescut simţitor, mai ales în ultimii 
ani.     

Ţinuturile deluroase şi montane îndeplinesc condiţiile necesare în 
sensul dezvoltării acestei forme de turism. Localităţi ca: Suceviţa, Vama, 
Moldoviţa, Putna, Ciocăneşti, Mănăstirea Humorului, Sadova, Lucina, 
Cacica, Neagra Şarului, Poiana Şarului, Poiana Negri, Dorna Candreni, 
Cîrlibaba, Poiana Stampei, Şaru Dornei, Dorna Arini, Brodina, sunt deja 
recunoscute în practicarea acestui tip de turism, ele devenind treptat 
destinaţii turistice în sine.  

Turismul de afaceri şi evenimente este considerat principala sursă de 
venituri în industria hotelieră autohtonă. În ultimii ani la nivel naţional, s-a 
înregistrat o creştere a numărului sosirilor în interes de afaceri. Destinaţiile 
preferabile în rândul celor care vin pentru afaceri sunt oraşele mari. 
Beneficiile cele mai mari de pe urma acestui tip de turism au fost 
înregistrate de către acestea şi într-o mai mică măsură de către oraşele mai 
mici. O consecinţă favorabilă pentru dezvoltarea turismului de afaceri din 
judeţul Suceava o constituie implementarea proiectului investiţional 
«Centrul Economic Bucovina». Acesta este situat lângă Aeroportul 
Internaţional «Ştefan cel Mare» şi cuprinde spaţii expoziţionale, un parc 
tehnologic, un incubator de afaceri, mai multe săli de conferinţe şi un 
restaurant (www.cjsuceava.ro). 

 
Baza materială a turismului în judeţul Suceava 
Datorită condiţiilor favorabile de care dispune, a frumuseţii locurilor, 

purităţii aerului, apelor, zonei montane, precum şi a inestimabilului 
patrimoniu cultural şi religios existent, judeţul Suceava deţine un potenţial 
turistic ridicat. Pe lângă pitorescul regiunii, binecunoscuta ospitalitate, 
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tradiţiile populare, obiceiurile, specificul gastronomiei bucovinean, 
tradiţiile de sărbători şi portul popular dau culoare locală pentru atragerea 
turiştilor (www.mdrl.ro). 

Baza tehnico-materială a turismului cuprinde următoarele 
componente: structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică; 
structuri de primire turistică cu funcţiuni alimentaţie publică; structuri de 
primire turistică cu funcţiuni de tratament; structuri de primire turistică cu 
funcţiuni de agrement. 

Structurile de primire turistică, cu funcţiuni de cazare, reprezintă 
componenta principală a bazei tehnico-materiale a turismului, cazarea 
turistică făcând parte din serviciile turistice de bază. Unităţile de cazare 
turistică sunt acele construcţii special amenajate şi dotate, clasificate după 
gradul de confort oferit şi după funcţiunile pe care le îndeplinesc, a căror 
principal scop este de găzduire a turiştilor şi de prestarea unui set de 
servicii pe toată perioada şederii turiştilor în respectivele unităţi. 

În anul 2010, comparativ cu anul 2009 frecventarea structurilor de 
primire turistică cu funcţiuni de cazare se caracterizează prin creşterea 
numărului de structuri de primire turistică şi implicit a capacităţii de cazare 
existentă, capacităţii de cazare în funcţiune. 

La data de 31.07.2010 în judeţul Suceava îşi desfăşurau activitatea 
245 de structuri de primire turistică din care: 31 hoteluri, 8 hosteluri, 19 
vile turistice, 62 pensiuni turistice urbane, 107 pensiuni turistice rurale şi 
18 alte tipuri de structuri turistice 
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Tabelul nr. 1 
 

Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi 
capacitatea de cazare turistică pe tipuri de structuri în perioada  

2006-2010 în judeţul Suceava 
 

Structuri de primire 
turistică 

2006 2007 2008 2009 2010 

Total 220 236 233 235 245 
Hoteluri 25 25 26 30 31 
Hoteluri pentru tineret 3 3 3 - - 
Hosteluri 2 2 2 8 8 
Moteluri 3 3 3 3 3 
Vile turistice 22 21 21 18 19 
Cabane turistice 3 4 4 4 7 
Tabere de elevi şi 
preşcolari 

1 - - - - 

Pensiuni turistice urbane 44 49 50 - - 
Pensiuni turistice - - - 54 62 
Pensiuni turistice rurale 108 120 117 - - 
Pensiuni agroturistice - - - 110 107 
Campinguri 6 6 4 4 4 
Popasuri turistice 1 1 1 2 2 
Bungalouri 2 2 2 2 2 

Sursa: Breviarul turistic al judeţului Suceava, Ediţia 2011 
 

Numărul de structuri de primire turistică a crescut cu 4,3 % faţă de 
anul 2009 şi cu 11,4 % comparativ cu anul 2006. La nivel naţional, în 
funcţie de numărul de structuri de primire turistică, judeţul Suceava se află 
pe locul patru, după judeţele Constanţa (1097 structuri de primire), Braşov 
(474) şi Harghita (281). 

Din total structurilor de primire turistică înregistrate la nivelul 
regiunii Nord-Est, 44,2 % îşi desfăşoară activitatea în judeţul Suceava (fig. 
2). 
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Figura nr. 2 
 

Structura unităţilor de primire turistică la 31 iulie 2010 în 
cadrul regiunii Nord-Est 

 

 
Sursa: Breviarul turistic al judeţului Suceava, ediţia 2011 

 

Tabelul nr. 2 
 

Categoria de clasificare a capacităţilor de cazare în judeţul Suceava  
la nivelul anului 2010 

 

Sursa: Breviarul turistic al judeţului Suceava, ediţia 2011 

Categoria de clasificare 
Anul 2010 Nr. unit. 

clasificate 
5 

stele 
4 

stele 
3 

stele 
2 

stele 
1 

stea Neclasificate 

Total 245 1 27 92 109 16 - 
Hoteluri 31 - 4 16 9 2 - 
Hosteluri 8 - - 5 3 - - 
Moteluri 3 - - - 3 - - 
Vile turistice 19 - 2 9 4 4 - 
Cabane turistice 7 - - 5 2 - - 
Pensiuni turistice 62 1 11 19 29 2 - 
Pensiuni agroturistice 107 - 10 34 57 6 - 
Bungalouri 2 - - 2 - - - 
Popasuri turistice 2 - - - - 2 - 
Campinguri 4 - - 2 2 - - 
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Concluzii  
Turismul se desfăşoară la ora actuală ca un domeniu distinct de 

activitate având prezenţă tot mai activă în viaţa economico-socială şi o 
evoluţie în ritmuri dintre cele mai înalte. 

Generator al unor transformări destul de profunde în dinamica 
socială, turismul s-a afirmat totodată ca factor de progres şi civilizaţie, ca 
promotor al relaţiilor internaţionale şi mai recent, ca argument al 
globalizării şi dezvoltării durabile.  

Promovarea turistică a devenit o realitate practică şi teoretică abia 
spre sfârşitul deceniului şapte al secolului XX, deoarece doar atunci a avut 
loc o expansiune puternică a turismului în majoritatea statelor lumii. Pe 
fondul creşterii şi diversificării ofertei şi cererii turistice, turismul a devenit 
un domeniu de activitate deosebit de dinamic, cu particularităţi, cerinţe şi 
exigenţe proprii.  

Piaţa turistică suceveană prezintă o formă diversificată, atât din punct 
de vedere al ofertei turistice, cât şi al cererii turistice, ceea ce face destul de 
dificilă sincronizarea lor în volum, structură şi timp.  

Existenţa numeroaselor firme turistice, cu o ofertă turistică extrem de 
diversificată, şi a unui număr foarte mare de solicitanţi de produse turistice, 
exponenţi ai cererii turistice, cu gusturi, motivaţii, preferinţe foarte diferite 
şi dinamice, fac dificilă adaptarea ofertei la cerere.  

Sezonalitatea, reprezintă una din caracteristicile turismului, 
accentuând şi mai mult dificultăţile de racordare a ofertei la cerere. În mod 
conştient sau nu, oamenii îşi încredinţează deciziile cu privire la locul unde 
se stabilesc, la locaţia de vacanţă, în funcţie de imaginea acesteia. Cu cât  
imaginea este mai puternică şi mai cunoscută, cu atât cresc şi şansele 
regiunii Suceava, respectiv a oamenilor de aici de a prospera.  

Afirmarea şi dezvoltarea turismului reprezintă o soluţie de 
promovare în spiritul dezvoltării durabile a oricărei destinaţii, ţinându-se 
cont de necesitatea de a se realiza un echilibru între două mari tendinţe ale 
turismului: pe de o parte, promovarea valorilor culturale şi tradiţionale 
unice, iar pe de altă parte, protejarea acestora. 

În acest moment când, competiţia pentru resurse a devenit acerbă, 
necesitatea transformării într-un brand de succes este cu atât mai necesară. 
Stadiul actual al dezvoltării oraşelor ţării implică o extindere a etapelor, 
realizându-se pe de o parte modernizarea administrativă, reorganizarea 
teritorială şi eficientizarea serviciilor, iar pe de altă parte atragerea de 
investiţii sub toate aspectele, cu atât mai sensibilă şi urgentă devine 
maniera de abordare a brandului cetăţii.  
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