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EMPOWERING RURAL AREAS TO HARVEST THE POTENTIAL OF 

CULTURAL TOURISM. THE ROLE OF EUROPETOUR PROJECT 
 

IMPLICAREA ZONELOR RURALE PENTRU CREȘTEREA POTENȚIALULUI 

TURISMULUI CULTURAL. EXEMPLUL PROIECTULUI EUROPETOUR 

 

Otilia Maria BORDEIANU1  

Lăcrămioara BEILIC2  

 
Abstract 

Cultural tourism in general, but especially cultural tourism networks in rural areas, must realize the 

importance and impact of attributes that determine the competitiveness of a destination and identify possible measures 

of organization and involvement in deciding where and how to target these resources. 

While other components are essential to gain success and profitability, the basic resources of a destination are 

the fundamental reasons why prospective visitors choose a destination with respect to another. 

That is why it is important to understand the concept of tourism destination, namely rural tourism destination 

and to identify the main stakeholders that have a vital role in the management and promotion of these destinations and 

of the local activities / attractiveness implicitly. Frequently, a destination is characterized by a central location and a 

group of other secondary locations around it. Destination management is a viable strategy to spread demand in space 

and time and to stimulate the development of the surroundings. This integrated set of resources, actors, activities 

located in a territory or space leads to significant benefits for rural areas and ensures the promotion of these resources 

/ attractions. 

Key words: cultural tourism, tourism marketing, destination management, stakeholders in cultural and 

tourism institutions, social media, training  

JEL: Z320 

 

1. Introduction 

Cultural tourism is currently one of the mega trends in tourism worldwide. It covers an area 

that reaches from spiritual tourism, heritage tourism to creative tourism. Up until now, cultural 

tourism has mainly been linked to urbanised areas, to big cities and metropolitan centres. However, 

rural areas can easily compete with their urban counterparts, as they offer unique cultural heritage 

sites and many traditions that have been kept alive. In fact, the richness of traditions and ancient 

customs constitute a very important part of the identity of rural areas. They are important reasons 

for visitors to come in a tourism destination. Cultural tourism in general, but especially cultural 

tourism networks in rural areas, must be aware of the importance and impact of the attributes which 

shape the competitiveness of destinations and help to decide where and how resources should be 

directed. 

While other components are essential for success and profitability, a destination's core 

resources and attractors are the fundamental reasons why prospective visitors choose one 

destination over another. 

Therefore, information which helps to identify which attributes influence competitiveness 

most effectively is of considerable value.  

 

2. Atributes of a competitive destination 

Actually the natural and physical attributes of the destination define its character. They 

create the environment within which visitors experience the destination. They also define much of 

the aesthetic and visual appeal of the destination. Therefore, actors in cultural tourism must be 

heard as a serious voice in regional or local development in rural areas. Architectural eyesores in 

historic city centers and transportation routes which brutally destroy a landscape will definitely 

depreciate the competitiveness of a destination.   

                                                 
1 Lecturer, “Ștefan cel Mare” University, Suceava, Romania, otilia@seap.usv.ro 
2 Economist, “Bukovina” Association for Tourism, Suceava, Romania, contact@bucovinaturism.ro 
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Fig. 1. Atributes of a competitive destination 

 
Regarding culture & history it is considered that the human heritage vary in terms 

uniqueness and attractiveness of cultural and historical resources. However, most potential visitors 

are also interested in quality-of-life aspects and appreciate contemporary lifestyle experiences.   

It is also desirable to assemble a mix of activities that enable visitors to become more 

actively engaged with the destination. This factor appears to be growing in importance as the 

traveller increasingly seeks experiences that go beyond the more passive visit of the past. A 

destination which offers a more multi-dimensional set of cultural touristic experiences is in a better 

competitive position.  

Entertainment, the performing arts sector can be a major supplier to the tourism sector. 

Theatre, concerts, festivals are examples of the contribution that the entertainment sector can make 

towards a destination's competitiveness.   

The tourism superstructure comprises the built environment that provides for the travellers’ 

specific needs such as accommodation facilities, restaurants, transportation facilities, recreation 

facilities. It is an important element of the destination's attractiveness.   

Market ties - the depth of cultural and economic links with origin markets, such as 

ethnicities and migration patterns may provide a strong and enduring link and may also provide a 

firm foundation for building cultural tourism within a destination. It can also lead to the 

establishment of business or trade ties that can generate both a steady flow of visitors and create 

other forms of economic development.  Other important ties include religion, and history.    

The spectrum of possible special events ranges from modest community festivals to large 

scale events. Some rural destinations have successfully pursued the development of special events 

as a cornerstone of their competitive strategy. Events like Transilvanian Brunch3 are excellent 

examples that cultural events combined with local gastronomy can stabilize and enrich specifically 

rural areas.  

But we can also say that local destinations incorporate various stakeholders, often including 

a host community, and can form a network with other destinations to shape larger destinations 

(Baehre, Chașovschi, Năstase, 2009). To attract tourists, destinations must consider the travel basic 

costs, convenience, and timelines. Like other consumers, tourists weigh costs against the benefits of 

specific destinations and investment of time, effort, and resources against a reasonable return in 

education, experience, fun, relaxation, and memories. Convenience takes various meanings in travel 

decisions: time involved in travel from airport to lodging, language barriers, cleanliness and 

sanitary concerns, access to interests (beaches, attractions, amenities) and special needs (Kotler, 

2002). 

 

                                                 
3 http://www.transilvanian-brunch.ro 
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3. Definition of tourist destination 

According to Webster's Dictionary, the term "destination" is used to signify “the place set 

for the end of a journey”, i.e. a geographical area (a location, a resort, a region, a country, etc.) 

where the traveller intends to spend time away from home (Manente, 2008).  

According to the definition of the World Tourism Organisation WTO, a traveller destination 

is an important place which represents the basic unit in tourism, with three perspectives, described 

in the following figure:  
Fig. 2. Perspectives on traveller destination 

 
For cultural touristic marketing, a destination is much more than a mere geographical place. 

It is an combination of products, services, natural resources, artificial elements and information that 

is able to attract a number of visitors into a place (Manente, 2008). They perceive a destination or 

the service offered in the context of a destination, as a whole. The package of services is often 

impossible to separate from the geographical place. Destination and product are therefore identical. 

Destinations contain a number of basic elements which attract visitors to the destination and 

satisfy their needs on arrival. These basic elements can be broken down into attractions (the ‘must 

see’ or ‘must do’) and other elements (WTO, 2007). The provision and quality of these elements 

will be influential in the visitors’decisions to make their trip.  
Fig. 3. Components of a destination in order to attract visitors 

 
Attractions are often the focus of visitors’ attention and provide the initial motivation for the 

traveller to visit a cultural destination. They can be categorised as built attractions (e.g. iconic 

buildings such as heritage monuments in the country, religious buildings like monastries) or cultural 

attractions (e.g. museums, theatres, art galleries, cultural events). They can be in the public realm 
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such as cultural or historical sites or community attractions and services such as culture, heritage or 

lifestyle. Other, less tangible factors, such as uniqueness and emotional or experiential triggers are 

also attracting visitors to destinations.   

Amenities are the wide range of services and facilities which support the visitors’ stay and 

include basic infrastructure such as utilities, public transport, and roads as well as direct services for 

the visitors such as accommodation, visitor information, recreations facilities, guides, operators and 

catering and shopping facilities.   

Regarding accessibility, the destination should be accessible via road, air passenger services, 

rail or cruise ships. Visitors should also be able to travel with ease within the destination. Visa 

requirements, ports of entry, and specific entry conditions should be considered as part of the 

accessibility of the destination.   

A unique character or image is crucial in attracting visitors to the destination. It is not 

sufficient to have a good range of attractions and amenities if potential visitors are not aware of this. 

Various means can be used to promote the destinations image (e.g. marketing and branding, travel 

media, e-marketing). The image of the destination includes uniqueness, sights, scenes, 

environmental quality, safety, service levels, and the friendliness of people.   

Price is an important aspect of the destination’s competition with other desti-nations. Price 

factors include the cost of transport to and from the destination as well as the costs for 

accommodation, entrance fees to cultural attractions, local food and services. A tourist’s decision 

may also be based on other economic features such as currency exchange.   

Human resources are very important. Attractive services for visitors are labour intensive 

and interaction with local communities is an important aspect of the experience. A well-trained 

workforce and citizens who are equipped and aware of the benefits and responsibilities associated 

with growth of number of visitors are indispensable elements of destination delivery and need to be 

managed in accordance with the destination strategy. Specifically culturally interested visitors like 

to dive into the life of locals in order to come as close as possible to a cultural or cultural-historic 

experience.  

 

4. Destination management and destination management in cultural tourism 

Destination management calls for a coalition of many cultural and touristic organizations 

and interests working towards a common goal. The Destination Management Organisation’s 

(DMO) role should be to lead and coordinate activities under a coherent strategy. They do not 

control the activities of each of their partners but bring together resources and expertise and a 

degree of independence and objectivity to lead the way forward and to become a strategic leader in 

destination development.    

Destination management is the coordinated management of all the elements that make up a 

culturally attractive destination (attractions, amenities, access, marketing and pricing). Destination 

management takes a strategic approach to link-up these sometimes very separate entities for the 

better management of the destination. Joined up management can help to avoid duplication of 

efforts with regards to promotion, visitor services, training, business support etc., and to identify 

any management gaps that are not being addressed4. 

The elements of the destination are supported by marketing to get people to visit in the first 

place and to deliver services at the destination to ensure that expectations are met. The basis for 

these activities is the need to ensure a suitable physical, social and economic environment in which 

the desired experiences of the visitor are developed. The Destination Management Organisation 

should lead and co-ordinate these different aspects of the destination.  

Creating a suitable environment is the main objective of destination management. Only then 

the marketing of the destination and the delivery of experiences can follow. Before the visitor is 

                                                 
4 http://www.europetour.tips 

http://www.europetour.tips/
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attracted by marketing or arrives at the destination, the right social, economic and physical 

environment must exist in which visitor experiences can be developed.  

Creating the right environment for cultural tourism should include:  

▪ Planning and infrastructure; 

▪ Human resources development; 

▪ Product development; 

▪ Technology and systems development; 

▪ Related industries and procurement  

On a larger scale, a Destination Management Organisation (DMO) can generate higher 

numbers of visitors to a destination by creating and managing a brand that influences people’s 

perception, ideally making it more favourable toward the destination. The brand is the 

psychological, emotional, and motivational link between visitor and destination. A destination’s 

brand is a collection of elements, including messages and values, designed to provoke a positive 

perception in the minds of visitors. (WTO Survey of Destination Management Organisations 

Report, 2004) 

An ideal brand will position the destination among potential competitors and attract target 

market travellers. This can be done through: 

▪ Identifying unique selling points that separate the destination from the competition; 

▪ Producing and prioritizing clear motivational messages for visitors that address positive 

characteristics of the destination; 

▪ Crafting a market positioning statement that describes the destination; 

▪ Creating a theme line or slogan and graphic logo for the destination that supports the 

positioning statement. 

 

5. EuropeTour project and its role. Survey results 

EuropeTour is a “Strategic partnership” of the ERASMUS+ educational training programme 

formed by partner institutions from Germany, Austria, Italy, Spain, Romania, Bulgaria, Poland and 

Belgium, brought together by the common belief in the power of cultural tourism to provide income 

for people from rural areas and the power of networks as key of success. 

Through EuropeTour project results, the consortium aims to find the most appropriate 

answers to the following questions: What are the key skills required by cultural tourism 

stakeholders, tourism industry professionals, members of public administration or other economic 

institutions wishing to harvest the potential of cultural tourism? How to benefit from the 

opportunities provided by Social Media? 

EuropeTour implemented a survey, led by the project partner Future for Religious Heritage 

(FRH). The survey was based on the input of the partnership and was consequently filled out by 

their stakeholders; The survey was therefore meticulously devised during a common exercise and in 

agreement with the whole partnership, that way optimizing the survey questions to its specific 

stakeholders; The survey was translated and rolled out in seven different languages groups/countries 

(A, BG, DE, ES, IT, PL, RO). The partnership managed to reach at least 3.400 stakeholders and the 

survey had an average response rate of 12%; The results presented here consequently map the 

requirements for a flourishing cultural tourism in European rural areas. Based on this analysis, 

training modules will be set up and afterwards will be offered to local practitioners in cultural 

tourism (or to those who want to become professionally active in that area). 

All partners rolled out the survey in their respective networks. This included the cultural-

tourism regions of KIRA network of the German region Heilbronn-Franken, the German-Polish 

Klosterland e.V. network in Brandenburg and Zachodniopomorskie, the Austrian network Kreativ 

Reisen Österreich, and the network of Moldavian Churches in the Romanian Bucovina region; 

Additional stakeholders were reached through Marche Region in Italy, INI-Novation from Bulgaria, 

SRECD – Region of Cantabria in Spain, and through the Europe-wide network of FRH; The survey 
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was based on an application-oriented approach of practitioners in tourism as well as representatives 

of the culture sector who wanted to identify the training needs in cultural tourism of their 

stakeholders. Therefore, the survey does not claim a scientific approach; Every partner was free to 

decide how to distribute the survey, so they could choose a way which suited their 

region/stakeholders the best: per mass mail, per formal invitation, individual contact (e.g. by face-

to-face interviews) and follow-up reminders; EuropeTour reached out to more than 3.400 people 

and received 408 filled-out surveys, equalling a response rate of 12%. 

We underline three main outcomes. Based on the replies given by our stakeholders in rural 

cultural tourism, the survey’s three main conclusions are: There is a clear need to improve skills in 

marketing and public relations (PR). The use of different instruments needs in-depth consideration 

and professional expertise. There is a clear need for co-operation which goes further than the local 

or regional level;  Business skills are in general not rated as a specific skill in which to improve 

competence. Their links to marketing instruments are not clear.  

The main activities should be focused on marketing and Social Media strategy. It is 

considered as a top priority to make Bucovina a high quality and a more visible destination among 

the well-known tourism destinations in Romania and abroad. It seems a large part of the 

respondents are already using online promotion (websites and Social Media platforms). In Romania, 

the “word of mouth” is considered to be the most effective way of promotion. They would like to 

use more promotional instruments, like gadgets, press, radio, TV, but it is well known these are 

quite expensive, and most probably are not affordable for respondents. Respondents underline the 

idea of creating a cultural brand of the region and promoting it on international level, through 

cultural networks. Respondents are aware of the benefits of using Social Media channels for 

communication. They are expressing their needs to improve their abilities to use Social Media in a 

more efficient way. Increase the trust of the locals and to raise their awareness of the importance of 

local and regional cooperation in the field of cultural tourism. The accessibility of the region and 

public transportation within must be improved, in order to attract more visitors. A better 

cooperation with local authorities is regarded as a success factor for tourism development. 

Based on this survey, EuropeTour partnership has developed a multi-lingual training course 

in 8 modules that cover the following topics: 
1) Destination characterization; 

2) Development and positioning of touristic products and services; 

3) Marketing strategy and planning; 

4) Distribution and sales channels; 

5) Communication strategy  and planning; 

6) Networking and Cooperation; 

7) Financial planning; 

8) Development of a business plan. 

The EuropeTour Training Modules are available on seven European languages (English, 

German, Romanian, Italian, Bulgarian, Polish and Spanish) on the project website.5 

 

6. Conclusions 

People travel for many reasons, especially today as travel is faster and cheaper than ever 

before.There are key reasons in travel patterns that have influenced people’s travel for generations.  

Understanding these reasons is crucial for tourist boards, travel agencies and tourism 

business owners, especially in cultural tourism and in rural areas.   

Travelers form perceptions of a cultural destination long before they ever arrive. These 

perceptions derive from news stories, affiliation with products, experiences with cuisine, portrayal 

in movies, childhood stories, word-of-mouth, and a wide variety of individual characteristics.  

                                                 
5 http://www.europetour.tips/results/training-modules 

http://www.europetour.tips/results/training-modules
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A particular destination may have a hierarchy of messages targeting different market 

segments. These messages should be crafted for use in websites, publications, direct mail programs, 

trade show displays, media publicity, advertising, and sales solicitation programs. Once developed, 

the message and the overall brand become the face of the destination in the eyes of the consumer.  

Because travelers have so many destinations from which to choose, destinations must 

differentiate themselves, partially through branding, in order to be seen among the crowd, let alone 

be selected. As a result, an entire sub-industry of consultants and business management firms has 

arisen to assist destinations and companies in this endeavour. It can be a challenging exercise to 

combine a diverse set of people, places, and emotions into one notion. As with all destination 

planning, all planning provides important perspective and buy-in of the final product. Remember, to 

brand a place is also to brand those who live there.  

Cultural heritage destinations have always been of interest for tourism, but it gets more and 

more important that they include additional services, let it be entertainment, edutainment, or special 

offers. The final satisfaction of the visitor’s expectations is obtained when the person perceives that 

s/he has achieved something by the visit, e.g. gain of new knowledge, pleasure, nice memories.   
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Abstract 

The Genius Loci project aimed to valorize the tourism potential of industrial heritage and living industry in 

order to enhance the tourist attractiveness of the involved territories through the discovery by the tourist of the local 

Genius loci.  

Nowadays, in the industrial heritage sector, there are many programs focusing on ‘trails’ and large industries. 

While, there are very few who deal with smaller historic enterprises (SMEs) in towns and rural industries. So, the 

Genius Loci project intents to foster the touristic exploitation of this “forgotten” market related to on the industrial 

heritage of SMEs.  

Starting from the three common industrial heritage sectors of the involved countries, the packages have taken 

into consideration the following, border crossing-transnational themes: Weaving factory and fiber production, 

Breweries and distilleries, Brick and tile work. 

The tourist product has combined two kinds of industrial tourism: Active industries and Industrial heritage 

tourism. 

To the sites involved in the tourist package has been assigned a E-FAITH labels associated to a QR Code 

containing multi-languages and multi-media information and contents. 

The QR code has ensured to the visitors to have in real time information about the interesting places, the 

attractions, the museum, and the services surrounding the itinerary. Furthermore, a specific thematic network called 

INDUSTIANA, bringing together and coordinating individual sites under one umbrella, has been established in order to 

increase the value of developed transnational product. The sites of the network have been selected, by taking specially 

into consideration the activities and the places that have been involved in the initiatives implemented during the 

European Industrial and Technical Heritage Year (2015) and those opened to the public during the 2015 European 

Heritage Days.  

The project has involved: Belgium, Italy, Malta, Hungary and Spain. The project has lasted 18 months. 

Key words: tourism, industrial heritage, rural development, diversifying products, transnational, QR Codes, 

involving territories 

 

1. Introduction 

The Genius Loci project aimed to valorize the tourism potential of industrial heritage and 

living industry in order to enhance the tourist attractiveness of the involved territories through the 

discovery by the tourist of the local Genius loci.  

Nowadays, in the industrial heritage sector, there are many programs focusing on ‘trails’ and 

large industries. While, there are very few who deal with smaller historic enterprises (SMEs) in 

towns and rural industries. So, the Genius Loci project intents to foster the touristic exploitation of 

this “forgotten” market related to on the industrial heritage of SMES.  

Starting from the three common industrial heritage sectors of the involved countries, the 

packages have taken into consideration the following, border crossing-transnational themes: 

▪ Weaving factory and fiber production; 

▪ Breweries and distilleries; 

▪ Brick and tile work. 

The tourist product has combined two kinds of industrial tourism: 

▪ Active industries; 

▪ Industrial heritage tourism. 

                                                 
1 Project Manager, European Projects Affairs, Provincial Government of Teruel, Spain, bcerdanfortea@dpteruel.es 
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To the sites involved in the tourist package has been assigned a E-FAITH labels associated 

to a QR Code containing multi-languages and multi-media information and contents. 

The QR code has ensured to the visitors to have in real time information about the 

interesting places, the attractions, the museum, and the services surrounding the itinerary. 

Furthermore, a specific thematic network called INDUSTIANA, bringing together and coordinating 

individual sites under one umbrella, has been established in order to increase the value of developed 

transnational product. The sites of the network have been selected, by taking specially into 

consideration the activities and the places that have been involved in the initiatives implemented 

during the European Industrial and Technical Heritage Year (2015) and those opened to the public 

during the 2015 European Heritage Days.  

The project has involved: Belgium, Italy, Malta, Hungary and Spain. The project has lasted 

18 months. 

 

2. Project development 

In the first moment, a specific methodology for the development of a tourist product on 

industrial tourism was established. In the development of this activity we realized that the progress 

of this methodology was not only important for this project but also for other projects on industrial 

heritage tourism. 

At this time, we analyzed best practices and decided with partners the minimum standards in 

order to ensure us a good quality product.  

The Methodological Protocol also contains the identification of stakeholders and key actors 

to be involved in project activities. 

After establishing the methodology, each region valued the possible points of interest or 

GENIUS LOCI through some surveys created by the Provincial Government of Teruel and the 

European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage, and sent, in the case of 

Spain, the tourism technicians of each county. 

The tourist product was identified on the basis of: 

▪ Historical value; 

▪ Good maintenance conditions; 

▪ Low environmental impact of touristic flow; 

▪ Levels of difficulty in relation to the geomorphologic condition and state of maintenance of 

sites; 

▪ Points where it is possible to assistance and information. 

In addition it was identified and the set up of the APP: 

▪ Places of refreshment; 

▪ Points of landscape value; 

▪ Existence of points with a special value (historical, architectural, etc.); 

▪ Points of production and/ or tasting of typical products (food, handcraft products, etc.); 

▪ Presence of accommodation establishments, and restorative services; 

▪ Presence and level of social support systems and first operation (e.g. hospitals) and other 

support services; 

▪ For the living industries the ability to carry out sightseeing tours in compliance with safety 

regulations. 

Once selected the points of interest, it was created a territorial offers database that also has 

been the content of the promotional portal. 

In this platform each region exposed their points of interest as well as photographs of them. 

This tool meant a proper and true operational instrument that incorporates the necessary information 

for the construction of the tourist packages. 
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In this task were mapping the dates useful for the customization of touristic package and 

other attractions were selected in order to customize the type of trip (honeymoon, extreme sports, 

family, itineraries linked to luxury goods, wellness, etc.). 

This consents to enlarge the market demand of the industrial heritage tourism from a niche 

market sector to a market sector for all. 

One of the objectives of the GENIUS LOCI project was that each of the points of interest 

were recognized by the European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage 

with a label. 

This means ensuring the high quality of the selected sites and tourist product. 

For each site has been realized an information board with brief information, the QR Code 

and the E-FAITH Label. Through a facade label and a QR code the visitors get more information in 

their own language through their own smartphone. 

Once we had selected all the points of interest, each region created three different routes of 

3, 5 and 7 days. The national packages can be customized by customers; therefore travel options 

will be very numerous. All of the created routes can be seen carefully in the promotional portal. 

The Provincial Government of Teruel has been responsible to coordinate the partners’ 

activities in this work package in order to ensure the high quality of final touristic product. 

With all of this work done, I would like to present some of the main points of interest of the 

territories involved. 

 

3. Weaving factory and fiber production 

3.1. Museum Laboratory Giuditta Brozzetti (Italy) 

The Giuditta Brozzetti workshop is located in the premises of the former church of San 

Francesco delle Donne. The Church owes its name to the fact that in 1252 the Convent was handed 

over by the Franciscans to the Benedictine nuns. In 1821 the Convent was transformed into an 

educational institute for poor girls where girls learned a trade. The founder of the Giuditta Brozzetti 

workshop continued this long female tradition begun centuries ago by Benedictine nuns using 

ancient hand-made looms to make precious hand-made textiles. Giuditta Brozzetti was a prominent 

figure in Perugian early twentieth century female entrepreneurship. In 1921 she founded an art-

school workshop for the production of high quality artistic fabrics for home furnishing. Since then, 

the passion for the art of hand weaving has been handed down from mother to daughter and every 

generation has left its vocational and study mark on production. Today, four generations later, the 

Giuditta Brozzetti workshop is one of the finest hand jacquard loom weaving ateliers in Italy and 

you can still see its magnificent eighteenth and eighteenth-century looms in operation. It was made 

part of the Umbria Museum System in 2004. Daily or weekly weaving courses can be organized for 

groups (max 4 people) or individuals. All lessons are held in English and Italian. 

 

3.2. Puig Handcrafted Textiles (Spain) 

The Puig family are craftspeople with a long family tradition. They have several machines: a 

warp-weighted loom, three hand looms, two mechanical looms, spinning wheels, reels, etc. 

The warp-weighted loom is 18th or early 19th century and uses weights to keep the warp 

threads taut when making the fabric. 

They have three manual looms in operation, each of which is used to make different articles. 

Some parts and machinery which were used to make fabrics before the 18th century are on 

show: weights, spinning wheels, reels and shuttles. The spinning wheels, reels and shuttles are 18th 

century. They produce high quality fabrics (tablecloths, fabrics, towels and blankets), with brightly 

coloured threads interwoven with geometric designs on the warp and the weft of the basse-lisse 

looms. 

The work of a weaver in La Iglesuela del Cid, as described by Fernando and Adelaida Puig 

Izquierdo, is an eminently masculine job due to the enormous strength required in the arms to work 



Bárbara FORTEA CERDÁN 

 19 

with the shuttle, particularly when working on the 2.10m loom. The boys learned by "watching" and 

started between the ages of five and seven. The brothers played, one on each side of the loom, 

throwing the shuttle back and forth to each other. 

The Puig Izquierdos have a family tree that goes back to 1746, the first date on which they 

have a record that their ancestor was a weaver. 

 

3.3. Musee de la Rubannerie Cominois (Belgium) 

Opened in 1985, Comines' Ribbon Industry Museum is a professionalized associative 

structure that preserves, restores, studies and presents the ribbon heritage in and around the city of 

Comines. In that way the transmission of the knowledge, gestures and techniques, the classification 

and the study of archives like the collecting of documents and of oral remembrances through 

inquiries, linked to local ribbon industries, are a solid base for a mediation dedicated to all the 

public. The goal is to give the opportunity to each one to discover and/or to understand all the 

"treasures" of this remarkable heritage. 

The permanent collections consist on a range of 40 weaving looms that still function. It 

allows the guides to explain efficiently the many different aspects of the weaving of ribbons (on a 

traditional way or by using the Jacquard's system, as well as the making of ropes, braids, zip 

fasteners...) included the preparation and ennoblishment (or finition) phases. Archives, tools, woven 

pieces... are also shown to enlarge the visitors' discoveries. In the future, an archive and 

documentation centre will be opened to researchers. 

Thematic publications (booklets, scientific studies about the historical, ethnological, 

technical aspects of the ribbon industry as well as discoveries of unexpected pieces or parts of its 

patrimony) and temporary exhibitions are married with living tours inside the museum through a 

fine selection of weaving engines that are still working! 

 

3.4. Blue Dye Workshp and Museum (Hungary) 

The blue dye workshop and museum founded in 1810. They are still working with the old 

machines and patterns. The blue dye museum and workshop still operates and can be visited after 

booking in advance. The history of museum is introduced in 30 minutes. Products are sold on the 

spot. 

 

3.5. Lace Museum (Malta) 

Consiglia Azzopardi was born in Għarb, Gozo, in 1946. Cotton growing was the main 

substantial product remembered to be on the farm and similarly on the whole island of Gozo in the 

time of her childhood. As expected from these living conditions, children raised in such farmer's 

family were from a tender age familiarized with the crafts of spinning and weaving; preparing the 

cotton and wool to make thread and the dying process was most fascinating in those days when 

there were no books around, and instructions had to be written down or memorised. Consiglia's 

family was very much self-supporting. A spinster aunt lived with the family, and besides helping on 

the farmlands she knew dress-making and lace-making. Like all the girls in the village, she had 

learnt these crafts from expert women in the area and from private teachers at Rabat, Gozo. It was 

the custom that the money earned by lacemaking was exchanged for fabrics, sewing material, and 

food supplies for the whole family. She was also a good knitter and was capable of copying patterns 

by just watching a finished garment. Jumpers and dresses were knitted from sheep-wool abundantly 

found at home. Best of all was lacemaking and her delight was to draw designs from pricking and to 

play with bobbins, making colour-heads out of melted sealing wax for both bobbins and pins. 

Consiglia Azzopardi organizes lace workshops and courses on demand. Activities have been 

going on at l-Ixtabi Lace Place, where foreigner visitors had the opportunity to meet, share skill-

experiences and, above all 'MAKE MALTESE LACE' in a peaceful atmosphere on a farmhouse 

typical of Gozo in the past. 
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4. Breweries and distilleries 

4.1. Zirc Abbey Manufactory (Hungary) 

The Zirc Abbey revitalized its more than 300 years beer making tradition, when they build a 

manufacture in the basement of the abbey in July 2015. They are the only one who produce abbey 

beer in Hungary. The aim of the manufacture is to provide high quality products with the spirit of 

the hand-made beers. The manufacture keeps the traditions and values of the abbey and these make 

the product unique.  

 

4.2. Maltings and Brewery “De Snoek” (Belgium) 

The brewery 'De Snoek' (The Pike) is the last brewery in Belgium who still has its complete 

19th c plant and hasn't changed since it was built in 1871. While the Germans confiscated all copper 

in the occupied territory, this brewery was situated behind the lines in the non-occupied part of the 

country, and thus stayed intact. 

In 1989 the brewery was rented on a long term lease by a non-profit voluntary association, 

and in 1991 protected by law. After restoration the brewery and the brewer's pub, run by volunteers, 

are open to the public. In the brewer’s pub one can taste not only the ‘Snoek’-beer but also a series 

of typical local beers. 

 

4.3. “El Trasiego” Museum (Spain) 

One of the highlights of the municipality of San Martín del Río, along with their wine 

tradition cultural sites, is the "El Trasiego" Wine Museum, housed in the old Marco family 

alcoholic drinks factory. 

In a restored building, with a constructed area of approximately 300 square metres, Jesús 

Marco exhibits a collection of more than five hundred pieces, including large fermentation tanks, 

bottles, jugs, pot stills and other instruments used in the wine gathering process. The museum is the 

result of years of work collecting and restoring, carried out by the current owner and his family. The 

pieces found on the premises are part of a private collection. In most cases they have been inherited 

or purchased, or, in some cases, donated by friends and neighbours. Among the most noteworthy 

pieces we can find a 3,000 litre vat and a wine press, both solely made from wood. 

The museum adjoins the "El Trasiego" vineyards and a nature classroom that bears the same 

name.  Tourists and locals can learn about how grapes are turned into wine and there is wine tasting 

too. 

 

4.4. Farsons Brewery (Malta) 

Farsons Group is located on the island of Malta in the heart of the Mediterranean. 

Established since 1928, the Group is engaged in the brewing, production and sale and distribution 

of branded beers and beverages, the importation, wholesale and retail of food and beverages 

including wines and spirits, the operation of franchised food retailing establishments and property 

development. 

Our Vision is to grow our local and international business to establish the Farsons Group as 

a regional player within the food and beverage sector. Create and nurture world class brands which 

inspire the trust and loyalty of consumers. Champion customer relationships and build meaningful 

partnerships. Engage talent and empower employees to deliver sustainable and quality driven 

operations. Connect with the community and embrace our social and environmental responsibilities. 

Provide a fair return to shareholders to ensure long-term investment and profitable growth. 

 

4.5. Museum of Wine Torgiano (Italy) 

The Torgiano Wine Museum was the brain child of Giorgio and Maria Grazia Lungarotti 

who set it up. It is an international cultural center. Based in Torgiano in the farm buildings of the 
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monumental Graziani-Baglioni palace, a 17th-century gentle summer residence, MUVIT was 

opened to the public in 1974 and is now run by the Lungarotti Foundation. 

5000 years of history are told through archaeological finds and artefacts documenting the 

role of wine in Mediterranean civilization. 

In twenty rooms, the museum displays over 3000 artefacts collected into thematic sections 

and exhibited in accordance with contemporary museography criteria and great scientific rigor. 

With its exhibition of archaeological finds, artefacts and ethnographic items used for vineyard work 

and wine making, the Wine Museum offers an authentic journey through time telling an ancient 

story and revealing wine’s thousand faces: energy food appreciated for its taste and exciting 

properties, precious trading commodity, irreplaceable protagonist of any symposium, fundamental 

religious ritual element and recurring ingredient in pharmaceutical preparations. MUVIT was 

reviewed by the New York Times as "the best in Italy" for the quality of its art collections. The 

Wine Museum has recently been included in the world’s 10 "Best Wine Museums" by the 

prestigious magazine "The Drinks Business". The museum is open to the public with bookable 

guided tours in Italian, English, French, German, Russian and Spanish. Thematic workshops can 

also be booked. 

 

5. Brick and tile work 

5.1. Ecomuseum and Archives of the Boom Brickworks (Belgium) 

In 1975 first actions by volunteers were taken to save the history and heritage of the clay 

industry on the Rupel banks. On October 9, 1984 an association, 'EcoMuseum and Archives of the 

Boom Brickworks' (EMABB) was set up. In 1993 EMABB purchased with own funds the 

Hoffmann kiln and adjacent workers houses of the Lauwers brickworks. In 1995 the kiln was 

protected as a monument, and in 2000, the worker²s houses too. The Hoffmann kiln is used for 

exhibitions on the industrial history of the region. In the workers houses the living conditions of 

men and women are shown. 

 

5.2. Herend Porcelain Museum (Hungary) 

This building is where it all began. Here the first pieces of Herend Porcelain were made in 

the early 19th century. The idea of collecting and displaying porcelain pieces at Herend already 

arose in the time of Mór Fischer. He opened a showroom and store at his family's cottage in Tata in 

1852, mainly for commercial purposes. The items displayed at that time were a fraction of the 

number now owned by the Herend Porcelain Museum.  

The present Herend Porcelain Museum opened in 1964 after restoration of the building. It 

marked a huge advance over the old in its outward appearance and its interior. The development 

was overdue, considering the traditions and reputation that Herend embodied in European porcelain 

art. The museum that opened in 1964 was both the collection of a firm and an unique specialist 

museum for the porcelain industry.  

The permanent exhibition presented highlights from the history of the manufactory and 

displayed popular and lesser-known forms and patterns, picking out some items that excelled for 

their size and technique or other characteristics. Apart from the collection of porcelain, there was a 

display showing stages in the technology used in hand-made porcelain manufacture. 

 

5.3. The Bernasconi Fornace (Italy) 

Castel Viscardo and Marsciano have both been Umbria’s most important brick production 

sites since the Middle Ages. Until the late 1800s they shared a common craft tradition. 

Subsequently, their products moved in opposing directions with Castel Viscardo maintaining 

traditional production (with very low technological innovation) while Marsciano’s production is 

entirely mechanized. 
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Fornace Bernasconi has been producing handmade bricks in Castel Viscardo since the 1970s 

in accordance with ancient traditions.  

With so much dedication and experience Fornace Bernasconi is still today producing hand-

made bricks using the very same techniques and materials as ever: wood molds, clay from its own 

quarry, rainwater and baking in a wood-burning oven. Fornace Bernasconi has been selected as one 

of the 23 most representative of Made in Italy, embodying Italian arts and crafts excellence. 

Fornace Bernasconi is not a factory but an artisan workshop where visitors can take part in 

all stages of production from clay processing to the final product cooked in the historic wood-

burning oven. 

 

5.4. Las Arcillas Visitors’ Centre 

The Life + Teruel project is a pioneering and innovative initiative promoted by the City of 

Teruel. It will pay attention to the reclaiming the old clay quarries, which are an unusual cultural 

landscape, recovering not only a leisure space, integrating it into an urban environment, but also 

contributing to promoting sustainable mobility and therefore mitigating climate change by creating 

and connecting links to the city centre, increasing the use of sustainable transport. 

The project is a City Council initiative which has the support of the European Commission's 

LIFE + Programme, the European Union's funding tool for the environment. 

The project's aims are centred around the area of urban environment. From this point of 

view, reclamation of the quarries will contribute to closing a deteriorated suburban space and 

integrate it within the city. This will be done with cycle lanes so it clearly contributes to a change in 

the Teruel's mobility model. 
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NATURE, VILLAGE AND CULTURE AS FACTORS OF RURAL TOURISM 

DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

NATURA, SATUL ȘI CULTURA – FACTORI DE DEZVOLTARE A TURISMULUI 
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Abstract 

Diversity in activities linked to rural areas will definitely increase the flow of people who practice this type of 

tourism. Thus, rural tourism can be distinguished in a separate branch of national economy, which can be observed in 

the final part, especially the terms of complex national development policy. This article analyzes the potential for rural 

tourism development in the Republic of Moldova, underlining its natural, historical-cultural end-economic aspects. 

Key words: agreement, tourism, rural, resources, policies, efficiency 

JEL: J21, Q24, R29 

 

1. Introduction 

Tourism has become an attribute of modern man expressing the desire to travel, to know 

new places, people, cultures, etc. In recent years profound mutations have taken place in all the 

components of this activity with major economic and social implications. 

Mutations reflect the tendency to make tourism accessible to all social categories, regardless 

of social status, nationality, religion, gender, age. Mutations refer to the diversification of tourism 

products, making them both attractive and affordable for consumers, as well as considerable profits 

to tourism organizations, local communities and the state, contributing to the growth of the national 

economy that determines the actuality of research in the field. 

 

2. The state of knowledge of the problem 

Aspects about the development of rural tourism are found in national and international 

research. However, even if the subject was investigated, discussed at various official meetings in 

our country, approached at scientific sessions, exhibited in several national and international 

publications, the study of tourism potential in the countryside of the Republic of Moldova, 

especially its presentation and promotion outside the country stays very important. 

 

3. Material and method 

Among the materials used in the research are the normative acts, the specific publications, 

the materials of the national and international conferences, the authors' previous publications. The 

study was carried out on the data of the Statistical Yearbooks of the Republic of Moldova and 

EUROSTAT which were selected and processed by the authors. The research has applied methods 

and techniques recognized and applied in economic investigations. 

 

4. Results and meditations 

4.1. Republic of Moldova in brief  

The Republic of Moldova is located in the south-eastern part of Europe, near the 

geographical center of this continent, bordering Romania to the west and Ukraine to the north, east 

and south. The total length of the borders is 1,389 km, 450 km with Romania, which extends almost 

entirely on the Prut River, to its mouth in the Danube River and 939 km to Ukraine, it is 

predominantly on land and only a small sector Dniester River. Although the Republic of Moldova 

has an exit to the sea, the port of Giurgiulesti on the Danube provides for sea transport. The country 

                                                 
1 Economist, PhD, “Hortinvest” Centre of Research for the Study of Agri-food Products Quality, University of 

Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, Romania, ioncertan@gmail.com 
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occupies an area of 33,843 km², of which 472 km² are waters. Forests and other land with forest 

vegetation constitute 450.4 thousand ha or 13.3% of the total land. With this forest fund, Moldova is 

one of the least forested countries in Europe.  

The relief of the Republic of Moldova is fragmented (photo 1), represented by a succession 

of landscape typical of the center of the country's lowlands and low plains.  
Photo 1. Typical landscape for central Part of Republic of Moldova 

 
All of this is inclined from northwest to southeast. The highest are the northeast hills and 

center (300-400 m), in the south the altitudes are lower (100-200 m). The average altitude is 147 m, 

the maximum of 429.5 m, in Bălăneşti Hill, and the minimum one - about 2 m, in the lower Nistru 

river. Only 20.2% of the territory (Table 1) is inclined to one degree. Such land ranges from 10.8% 

in the North to 48.9% in the South East. 
Table 1. Weighted average weights of the arable land slope 

Slope North Center Sud - Est Sud Country average 

<1° 10.8 18.9 48.9 23.2 20.2 

1°-5° 72.1 50.4 44.4 56.7 60.6 

5°-8° 13.4 22.6 5.7 15.6 14.8 

>8° 3.7 8.1 1 4.5 4.4 

Average values                                

- total 

4°30' 5°24' 3°54' 4°18' 4°12' 

Source: Pedo-erosion monitoring report, Chisinau 

In the middle of the republic, 60.6% dominate the inclined lands from 1 ° to 5 °. The highest 

share of them (72.1%) is in the north of the country. Lands with sloping slope of more than 8 ° form 

4.4%. Approximately 80% of the slopes are directed west, south and east and only 20% to the north. 

The arable areas occupy 53% of the Republic of Moldova's surface area, those for cereal 

crops - 14%, pastures - 13%, forests - 9%. Other areas, including non-productive land, form 11% of 

the entire territory of the state.  

Aquatic resources make up 7.21 km3 in the average per year and are represented by the 

3085 large and small rivers, permanent and temporary straw, natural and artificial lakes. largest 

water resources are located in the Nistru rivers (57%) with a length of 1352 km (photo 2), including 

the territory of our country - 660 km, and Prut (10%) with the respective lengths of 967 and 695 

km.  

The internal rivers are 18% and 15% underground water. All rivers are part of the Black Sea 

basin and flow from northwest to southeast. The water resources are also presented by natural and 

artificial lakes.  

The most important natural lakes are Beleu, Dracele, Rotunda from Cahul district and Sălaţ 

district of Anenii Noi with the area of 6.26, 2.65, 2.8 and 3.72 km2 respectively. Among the 

artificial lakes there are Dubăsari, Stânca-Costeşti, Cuciurgan with the respective area of 67.5; 59 

and 27.3 km2. 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Moldaviepay3julbzh.JPG
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Photo 2. Nistu river nearby Vadu lui Vodă, Kishinev 

 
Republic of Moldova is located in the temperate-continental climate zone, influenced by the 

proximity of the Black Sea. The general movement of atmospheric air masses is mostly from the 

Northwest and Southwest Atlantic. The average annual air temperature increases from 8.9 ° C to 

9.7 ° C in the North, 10.6 ° C to 11.7 ° C in the South. The absolute maximum reaches 40-42 ° C. 

The average daily temperature above 5 C is set from March 29 to April 4 in the North and from 

March 22 to March 27 in the South and ends north from November 1-6 and South from 10 

November 14th. In the Republic of Moldova there are about 2,060-2,360 hours of sunshine per 

year, the positive temperature is recorded in 165-200 days per year.  

The atmospheric pressure in the North range from 439 to 960 mm, in the Center area - from 

428 to 734 Mm and in the South - from 342 to 699 mm. About 10% of the precipitations fall in the 

form of snow, melting several times in the winter. 

The four seasons are well-highlighted. Winter is mild and short with little snow. The 

average temperature in January is -5 ° C - -3 ° C, on some days it can drop to -15 ° C to -20 ° C, and 

if the Arctic air penetrates even to -35 ° C. And lowers the danger of late frost. Spring is an unstable 

season when the number of sunny days increases and the average air temperature is rising. At most 

the temperature is set around the 15 ° C gradation. The summer is warm and long-lasting, with 

periods of high rainfall. The average temperature in July is 19.5 ° C - 22 ° C, but sometimes it can 

reach 35 ° C to 40 ° C. Summer rains are often short and abundant, sometimes causing local 

flooding. Autumn is warm and long. In November the average temperature drops to 3 ° C-5 ° C and 

can be the first snowfall and frost.  

 

4.2. Village in the Republic of Moldova 

The territory of the Republic of Moldova, according to the Constitution, "is administratively 

organized in villages, towns, districts ..." 

On January 1, 2016 the 1682 localities in our country included 5 municipalities, 61 cities 

with 41 localities in their composition, 916 villages in which the village council has its headquarters 

and 659 communes. Certainly, we can see that the basic territorial administrative unit in our country 

is the village, such as, for example, the one presented on the photo. 3.4.3 Village: general 

characteristics, according to the "European Rural Country Book" [10,9] Has the following 

functions: 

a) Economic development, which includes the sustainable use of natural resources, the 

development of an efficient agricultural production system, the promotion of tourism and other 

services; 

b) Environment, which consists in protecting the natural bases of healthy life (land, air, water), 

preserving the diversity of biological systems and landscaping; 
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c) Cultural and cultural values related to the rural way of life, the preservation of the values 

embodied in the rural communities. 
Photo 3. Capriana village, typical village for central part of Moldova 

 
The most present economic activity in the country of the Republic of Moldova has been, and 

is, in the future predictable, agriculture will remain. For all countries, agriculture has been and 

remains the support of human existence and is therefore the most powerful factor influencing social 

stability.  

For Moldova, agriculture has been and remains the backbone of the national economy, even 

if its contribution to GDP is reduced from 36.14% in 1990 (Table 2) to 14.38% in 2015. 
Table 2. Contribution to main activities Economic growth in the formation of the Gross Domestic Product% 

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

GDP total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

- agriculture  36.14 33.02 29.03 19.53 14.45 14.26 13.43 14.29 15.23 14.38 

- industry 36.65 32.15 21.72 16.34 15.91 16.84 16.71 17.11 17.24 14.45 

- services 27.21 34.83 49.25 64.13 69.64 68.90 69.86 68.60 67.53 71.17 

Source: Compiled by the authors on the basis of the information on http://ta.worldbank.org/indicator 

If the contribution of agriculture to GDP formation in the Republic of Moldova in 2015 

equaled 14.38% (Table 3), then in Romania - 4.76%, in Latvia - 3.25%. The contribution of 

agriculture to the GDP formation of the Republic of Moldova in 2015 was 3.02 times higher than in 

Romania and about 4.4 higher than in Latvia.  
Table 3. Agricultural contribution to gross domestic product, % 

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Estonia - 5.84 4.84 3.50 3.19 3.95 4.07 3.59 3.67 3.38 

Leetonia - 8.93 5.19 4.32 4.49 3.92 3.71 3.64 3.45 3.25 

Lithuania - - - 4.78 3.29 3.81 4.38 3.78 3.46 3.16 

Romania 23.74 21.42 12.06 9.52 6.41 7.48 6.01 6.35 5.36 4.76 

R. Moldova 36.14 33.02 29.03 19.53 14.45 14.26 13.43 14.29 15.23 14.38 

Ukraine 25.57 15.40 17.08 10.40 8.27 9.49 9.05 10.16 11.79 14.04 

Russia 16.61 7.16 6.43 4.97 3.87 4.37 3.93 3.95 4.21 4.63 

Source: Compiled by authors based on http: // data. Worldbank.org/indicator 

The situation in agriculture is to a large extent influenced by investments. The agrarian 

reform, initiated by the Moldovan Parliament's decision in 1991, has generated considerable 

changes in the structure of the agricultural product. During the period 1995-2015 agricultural 

production in our country dominates the vegetal production, the share of which varies between 

58.0% in 2015 (Table 4) and 72.3 in 2013.  
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Table 4. Structure of agricultural production by branches in households of all categories, % 
 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total agricultural production 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Total agricultural production 70.0 69.0 68.9 66.2 71.7 61.5 72.3 67.8 58.0 

of which: - cereal crops 19.0 25.0 22.9 18.8 28.0 17.9 28.9 25.4 20.3 

                - vegetables 7.0 5.0 7.3 7.4 8.1 6.0 5.5 7.5 7.1 

                - fruit, nuts, berries  7.0 3.0 4.4 3.9 6.8 6.7 5.4 6.4 6.5 

                - grapes 9.0 12.0 12.8 12.1 6.1 10.4 9.0 6.8 7.0 

Animal production 30.0 31.0 31.1 33.8 27.9 38.5 27.7 32.2 42.0 

of which : - production of cattle, 

poultry 

16.0 14.0 14.8 18.9 14.5 21.5 15.4 18.5 25.9 

                  - milk and diary products 10.0 13.0 10.9 10.2 10.0 11.1 8.0 9.8 10.7 

Source: Author calculations based on the Statistical Yearbooks of the Republic of Moldova 

The crop products show the cereal crops, which in the reference years are from 17.9% in 

2012 to 28.8% in 2013. If in the 1990s the fruits were 17%, then in the years 2000 - 2015 their 

weight ranges from 3.0% in 2000 to 6.8% in 2011. Even though the grape share in the structure of 

agricultural production varies from 6.1% in 2011 to 12.8% in 2005, viticulture is and will remain 

the visiting card of our country. If in the 90s of the past century fruit It was 17%, in the years 2000 

to 2013 their share fluctuated from 3.0% in 2000 to 6.8%, strictly following the succession of fruit-

bearing fruit followed by a less productive year. In 2015 neither the total weight of vegetables, 

fruits, Walnuts, berries and grapes did not reach the share of fruit in the 90s, forming only 13.5%, 

which is by 6.8 percentage points lower than the share of cereal crops.  
Photo 4. Purcari vinery and vineyards plantations 

 
To mention the tendency of the increase in the share of animal production, which in 2015 

accounted for 42 percent of the total. In the structure of livestock production, ranging from 27.7% 

in 2013 to 42.0% in 2015, cattle and poultry production is dominated by 14% in 2000 and 25.9% in 

2015.  

Mutations in the structure of agricultural production indicate a tendency to decrease. The 

share of intensive crops such as grapes, fruits, vegetables, tobacco etc. And increasing the share of 

products that require a small volume of capital such as wheat, corn, sunflower and others.  

Smith's assertion [13] "human activity creates the mass of goods" also applies to the man 

who works in the village. In the rural area, the population occupied in agriculture, the hunting 

economy and forestry definitely dominate. However, their total number is reduced by 512.5 

thousand (68.8% of the total employed) in 2005 (Table 5) to 358.4 thousand persons (55.3% of the 

total) in 2015.  
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Table 5. Population employed by main types of economic activity 
 

Total Employed Self employed 
Unpaid 

workers 
Owners 

2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015 

Total, thousand persons  1318.7 1203.6 830.6 787.6 464.7 362.8 14.6 45.9 8.7 7.2 

Including in rural area. of 

which: 

745.1 648.3 339.6 308.8 391.3 291.3 13.1 45.3 7.0 2.9 

agriculture, hunting, 

forestry 

512.5 358.4 127.6 54.8 372.0 258.6 12.8 44.6 1.69 2.88 

Source: Author's calculations based on selected information on http / www.statistica.md 

Among those employed in agriculture, hunting and forestry there are the self-employed 

workers whose number in 2005 amounted to 372.0 thousand (72.6% of the total) and in 2015 - to 

258.6 thousand persons (72.4% of the total). Virtually all unpaid family workers are in agriculture, 

hunting and forestry. Moreover, their number increased from 12.8 thousand persons (87.7% of their 

total) in 2005 to 44.6 thousand persons (97.2% of their total) in 2015 or 3.5 times. We mention that 

in 2005 each employer was 151.6 employed persons in economic activities and their number 

increases to 167.2 persons or by about 10%. In agriculture, the hunting economy and forestry, in 

2005, each employer owned 303.3 employed persons (twice as many as the average in the 

economy) and decreased to 124.4 persons employed in 2015 (by about 25% more than in the 

national economy ) or 2.44 times.  

Obviously, the situation is at least alarming. For the village of the Republic of Moldova is 

extremely important the ecological function meant to ensure the protection of soil, atmosphere, 

water, flora and fauna, the protection of human health oriented to assure a psychological and 

physical state Normal, favorable to living and working.  

The phenomenon of environmental degradation is the effect of many processes in 

continuous interaction. Soil degradation is usually caused by the processes of active landslides, 

salinisation, dehumidification, erosion and others.  

The main factor of soil degradation is erosion. The area of eroded soil in our country 

increased from 264 thousand hectares (10.2%) in 1965 to 858 thousand ha in 2002. The activity of 

extracting some useful substances (sand, clay, gravel, etc.) contributed to the change of relief forms. 

The annual damage to the national economy as a result of soil degradation is 3.1 billion lei 

including: 1.5 million lei - the irreversible losses as a result of washing 26 million tons of fertile soil 

on the slopes; MDL 200 million - irreversible losses as a result of the destruction of lands of slides 

and ravines; MDL 1.4 billion - the cost of agricultural production losses.  

Air pollution mainly occurs with SO2, CO2, CO, emitted by power stations, chemical 

plants, organic and inorganic waste incineration plants, cement factories. Pollution of air from the 

atmosphere with carbon dioxide and such harmful substances such as soot, hydrocarbons, sulfur 

compounds and nitrogen, lead also contributes to the increase in the number of gas installations, the 

accelerated increase of the means of transport. Pollution of surface water and groundwater is caused 

both by industrial waste and by agricultural activity, either through nitrates from the use of chemical 

fertilizers, pesticides, herbicides, etc.  

Ensuring agriculture with water has caused the construction of new canals, reservoirs and 

dams, causing major transformations in the structure of the hydrological network. The protection of 

the environment and the rational use of natural resources require considerable investment. The total 

of such investments varies with the tendency to increase from lei 6060 million in 2000 (Table 6) to 

lei 72369 million (current prices in 2014, or about 12 times. However, even with such growth, 

investments for environmental protection are far too inadequate. 
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Table 6. Investments in long-term assets for environmental protection and rational use of natural resources, 

thousands of lei in current prices 
 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Total, of which: 6060 43939 41521 31050 73479 65955 72369 

protection and rational use of land 4723 20877 19698 15208 9789 22810 26312 

protection and rational use of water 

resources 

1315 23062 14250 14819 15196 39377 43938 

atmospheric air protection - - 0.0 0.0 45477 1694 - 

other domains 22 - 7572 1022 3018 2073 2119 

Source: Authors' calculations based on selected information on http /www.statistica.mdIf 

In the years 2000, 2010 and 2011 they dominated the investments allocated for the 

protection and rational use of land, consisting respectively 77.9% 47.4% and 49.0% of total 

investments. In the years 2005, 2012, 2013 and 2014 investments for the protection and rational use 

of water resources accounted for respectively 52.5%, 20.7%, 59.7% and 60.7% of total investments. 

Only in 2012 were more consistent (61.9% of total) investments for air protection.  

 

4.3. Cultural aspects of the Republic of Moldova 

The social and cultural transformations in the Moldovan village must be oriented, as 

indicated in the concept of agrarian reform, to the rebirth and development Cultural, national and 

historical traditions.  

The village even in 2014 was less endowed with durable goods. If in the city 98.2% of all 

households were equipped with TVs, 97.0% - with refrigerators, freezers 55.5% - with computers, 

72.2% with automatic washing machine. 74.4% with a vacuum cleaner, then the ones in the village 

- respectively 95.2%, 87.3%, 31.6%, 25.4% and 40.7% and 27.8%. Hot water receives 72.4% of all 

urban households and only 23.4% of the rural area, including centrally, respectively, benefit from 

19.8% and 0.0% respectively. Central heating accounts for 39.8% of all urban households and 0.5% 

for rural areas. Their situation is the same for gas supply network, sanitary group, sewage, etc.  

Difficulties of all economic activities cause the roads, especially the local roads. At the end 

of 2013 the length of public roads was 9352 km. The length of local roads was 6016 km or 64.3% 

of the total public roads. Of the length of local roads 5491 km or about 91 percent are covered with 

rigid clothing. If the national roads are of a very poor quality, then the local ones - catastrophic, 

which causes great harm to the village. 

The Moldavian state is the symbol of the nation, the home of the national intellectual elite. 

From the Moldovan village come the regretters Grigore Vieru, Aureliu Busuioc, the rappers 

Dumitru Blajinu, the performer Mara Biesu, actor Victor Ciutac and others. From the village came 

the writers Ion Druţă, Nicolae Dabija, the composer Eugen Doga, the reborn Nicolae Botgros, the 

classical musician Mihai Munteanu, the academics Gheorghe Ghidirim, Ion Bostan and many other 

intellectuals recognized in our country and abroad.  

The village preserves the language, folk treasure, presented by about 880 folk music and 

folk dance groups, traditions and customs, traditional cuisine, craftsmanship, etc. The village in our 

country has enormous cultural potential. Thus, 87 museums and museum houses can be visited in 

the village of the Republic of Moldova, among which we mention the "Alexei Mateevici" museum 

houses in Căuşeni, Alexandru Puschin "from Dolna," Constantin Stamati "from Ocnita," Dumitru 

Matcovschi "from Vadul Rascov," Dumitru Cara-Ciobanu "from Bessalma and others with specific 

collections and architecture.  

Cultural and historical heritage includes the Old Orhei Museum, Lăpuşna, Râşcov, the 

remnants of the medieval town Tighina, Bender Fortress and Soroca Fortress (photo 5). 
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Photo 5. Soroca Fortress in the rural communities, remains remained visible from the times of 

the Geto-Dacian and Roman fortifications 

 
Important cultural and historical objects are the "Assumption of the Holy Mother" 

Monastery in Capriana (Photo 6), the Holy Trinity Monastery in Saharna (Photo 7), "Ascension of 

God" Monastery in Hârjauca. 
Photo 6. Monastery „Adormirea Maicii Domnului”, 

Căpriana 

Photo 7. Monastery „Sfânta Treime”, Saharna 

  
Some cultural and historical objects from the rural area such as the "Assumption of the 

Virgin Mary" Monastery in Capriana, the Orheiul Vechi museum complex, the "Soroca" fortress 

have been renovated.  

In renovation or to be brought to an acceptable state. The cultural-historical potential 

includes the wooden churches of St. Michael, the "Assumption of the Virgin" in Vorniceni, "Sf. 

Nicolae "from Horodişte," The Virgin Mary "from Palanca," The Holy Trinity "in Larga, the 

cathedrals" Transfiguration "from Tighina," Sf. Dumitru "church in Orhei, the churches in stone" 

Assumption of the Mother of God "in Căuşeni," Sf. Nicolae "from Balti and others.  

The social and cultural activities in the village are supposed to be oriented towards the 

rebirth and preservation of this famous thesaurus.  

Generalizing, we find that the natural potential of the countryside in our country is 

sufficiently favorable for the development of rural tourism. Varied landscape layout, spectacular 

scenery, national forest fund, reserves, natural monuments, water, flora, fauna and climatic 

conditions as a whole give tourists the opportunity to feel comfortable in contact with the 

environment and to admire the landscape.  

Tourist interest presents the complexes for the production and preservation of the wine 

"Cricova", "Mileştii Mici", "Brăneşti" etc. and 142 wineries among which we nominate "Purcari" 
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from Ştefan Vodă district, "Ciumai" from Vulcăneşti district, "Cojuşna" and "Romaneşti" from 

Străşeni district and others, as well as peasant households, the crafts which are practically in all 

districts Every individual or family has the opportunity to get acquainted with the cultural and 

historic heritage of the village and the area, to know the way of life in the visited locality, to 

participate in the preparation of dishes, to visit the artisans' workshops, expressing the ethnicity Of 

the commune, with the opportunity to participate in the process of making souvenirs as well as the 

opportunity to procure them, to get involved in the specific economic activity of the respective 

community by participating in works in vineyard, orchard, garden, field or farm.  

 

4.4. Aspects regarding the evolution of rural tourism  

The realization of the economic function in the rural area includes the "promotion of 

tourism" internal and the receiver. The number of tourists and excursionists participating in 

domestic tourism in our country increases from 16.4 thousand in 1995  to 60.8 thousand in 2005 or 

3.7 times, then decreases to 35.6 thousand in 2010 or 1.7 times at this level until the present.  

For any extremely important country, the number of visits to one's own country exceeds that 

of abroad. The movement of Moldovan residents abroad in relation to their departures abroad 

increased from 23% in 1995, 82.3% in 2000, 106.2% in 2005, then it decreased to 30.4% in 2010 

and 21.7% in present. 

The total number of arrivals of foreign visitors decreases from 32.8 thousand in 1995 to 

nearly 19 thousand in 2000 or 1.7 times, then increases to 25 thousand in 2005 or 1.3 times after 

decreasing to about 9 thousand or 2.8 Or in 2010 and then rises to 13.1 thousand in 2013 or by 

about 47 percent.  

The number of arrivals of foreign visitors to our country for holiday, recreation and leisure 

purposes increases from 3256 in 1995 to 7108 in 2000 or 2.18 times and to 7840 in 2005, or 10.3% 

over the year 2000, then decreases to 5438 in 2010 or 30.7 percent over 2005 and slightly increased 

to 7025 in 2012 or 29% compared to 2010, shrinking to 6343 in 2015. If visitors arrive Foreigners 

in our country with holiday and recreation purposes in 1995 formed about 10% of their total, in 

2005 - 31.2%, then in 2015 they constituted 25.1%.  

Participants in tourism actions in rural areas are housed in hotels, motels, campsites 

guesthouse villas, castles, holiday villages, boarding houses and agri-tourism. Certainly, they are 

willing, especially foreign visitors, who would prefer to be accommodated in a country house 

(photo 8) built in a national style.  
Photo 8. Guesthouse in Butuceni holiday village, Orhei district 

 
These rural houses generally have everything they need for a tourist. Each cottage has a 

bedroom (photo 9 and 10), which usually differ from case to case. 
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Photo 9. Bedroom in Hanul lui Hangan Guest House Photo 10. Bedroom in Butuceni Guest House 

  
Pensions and Peasant Houses are endowed with original dining facilities (photo 11) and 

different opportunities for walking and other ways for time spending during the stay (photo 12). 
Photo 11. Lunch in the pension Casa Lunca Photo 12. A walk in the pension Vasile's inn 

  
Unfortunately, the number of such places is really small and it could be increased just 

through a well-defined set of measures such as Long-term loans with low interest rates, various 

exemptions related to the tourism activity carried out in the countryside, etc.  

Undoubtedly, activities aimed at rural development and rural tourism in our country are 

required. 

 

4.5. What to do or how to develop the village and rural tourism 

Both the development of the village in general and tourism, including the rural one, require 

acceleration of the implementation of the Association Agreement between the Republic of 

Moldova, on the one hand, and the European Union and the European Atomic Energy Community 

and their Member States, one of the agreements, signed in November 2013, signed and ratified in 

2014. 

The Nominal Agreement abolishes customs duties and encourages the movement of goods 

and services between signatories of the agreement and provides concrete measures for reforming 

and adjusting all areas of our country to the values of the European Union. 

The village of Moldova can only thrive on the basis of sustainable economic development, 

the basis of which is agriculture. The Parties shall, in accordance with Article 68 of the Agreement, 

cooperate to promote agricultural development and rural development in the following areas: 

(A) facilitating mutual understanding of agricultural and rural development policies; 

(B) strengthening administrative capacities at central and local level in planning, evaluating and 

implementing policies in line with EU regulations and best practices; 

(C) promoting the modernization and sustainability of agricultural production; 
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(D) the exchange of knowledge and best practices on rural development policies to promote the 

economic well-being of rural communities; 

(E) improving the competitiveness of the agricultural sector and the efficiency and transparency 

of markets; 

(F) the promotion of quality policies and their control mechanisms, in particular geographical 

indications and organic farming; 

(G) the dissemination of knowledge and the promotion of farm advisory and consultancy 

services for agricultural producers; and 

(H) step up the harmonization of issues addressed within the organizations to which the Parties 

are members. 

In implementing the provisions of the Agreement, we consider it appropriate: 

1) To increase the share of agriculture in GDP by judiciously selecting the agri-food products 

with which the Republic of Moldova would be particularly successful in the markets that 

demonstrate more stable stability, such as the European Union Common Agricultural Market. It is 

advised to considerably extend the area of vineyards and orchards and to adjust the sorting structure 

to market requirements. 

2) To select the target markets and to open commercial offices, missions of Moldovan 

businessmen to the respective markets. 

3) To participate in a larger scale at international fairs and exhibitions. 

4) Stimulating the export of agro-food products by increasing the exchange rate of each euro 

obtained from exports by 1-2 lei in relation to the official exchange rate. 

5) To urgently change the mentality of busy people in agro-food business endowing with 

innovative qualities, performance and competence in making decisions, acting appropriately to the 

market economy. 

6) To expand and intensify the information of the Republic of Moldova on the advantages of 

joining the Free Trade Area of the European Union in relation to the Customs Union Russia, 

Belorus, Kazakhstan. 

It has become extremely important to attract foreign citizens passionate about rural tourism. 

Thus we consider it imperative to develop a realistic program of development of the Moldavian 

village. The program is recommended to include:  

▪ the judicious mobilization and valorization of human capital, natural and material 

» agriculture: modernization and adjustment of agriculture to the requirements of the 

competitive economy, promotion of an effective and efficient agricultural production system, 

consolidation of agricultural holdings for the generation of food goods 

▪ the manufacturer 

» protecting the environment and cultural heritage specific to rural areas, preserving and 

transmitting specific traditional crafts, improving the business climate and supporting small 

agricultural producer, ensuring an investment climate favorable to the development of the business 

environment in rural areas,  developing the institutional system and economic mechanisms 

▪ effective legal regulation of rural activities: vocational education of human resources in rural 

areas, training of agricultural producers and advice to owners and managers in agriculture, 

development of the institutional system and efficient economic mechanisms of legal regulation of 

the activities in the rural areas environment; 

Generalizing, we find that in the Republic of Moldova rural tourism is at the beginning of its 

affirmation as an important sector of the national economy and with certainty it must be encouraged 

and supported both by local and central public authorities in order to overcome the Difficulties they 

are facing. 

 

 

 



Ion CERTAN 

 34 

References 

1. Association Agreement between the Republic of Moldova, on the one hand, and the 

European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, on 

the other hand, Chisinau, 2014 

2. The Statistical Yearbooks of the Republic of Moldova 

3. Buianu Vergina, Economics of Agrotourism, Ed. Terra Noastră, Iaşi, 2006 

4. Certan Simion, Bibirigea Romeo, Community policies in the field of tourism in general and 

the rural one in particular. Romanian rural tourism, Performantica, Iasi, 2007 

5. Certan Simion, Certan Ion Agriculture in the Republic of Moldova: present and future. 

Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural 

Development", Vol. 12 ISSUE 4, ISSN-L 2247-3572, electronic version 

6. The Concept of Agrarian Reform and the Socio-Economic Development of the Village, in 

the Normative Acts on Economic Issues (1990-1992), Chisinau, Universitas, 1992 

7. The Explanatory Dictionary of the Romanian Language, Ed. Encyclopaedic, Bucharest, 

1998 

8. European Commission, Directorate General for Agriculture, CAP 2000 Working Document-

Rural developments, 1997 

9. Labor force in the Republic of Moldova. Occupation and Unemployment 2013, National 

Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, Chişinău, 2014 

10. Garcia Henche Blanca - Rural Tourism Marketing, Irecson Publishing House, Bucharest, 

2004 

11. La Carte européenne de l'espace rurale - a cadre politique pour le Rural development, 

Strasbourg, 1995 

12. Matei Daniela, Rural Tourism: Theory and Reality, Terra Noastra Publishing House, Iaşi, 

2005 

13. Stoian M. European Standards for Rural Tourism, Rural Vacations, ANTREC, Year 3, No.4 

/ April 2006 

14. Talabă Ion şi alţii, Romanian rural tourism in the context of sustainable development, 

actuality and perspective, vol. XIX, Ed. Tehnopress, 2010-2013 

15. http://data.worldbank.org/indicator 

16. http://ec.europa.eu/ 

17. http/www.statistica.md 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://data.worldbank.org/indicator
http://www.statistica.md/


 35 

DESTINATION RURAL ROMANIA: A TEXTUAL AND VISUAL ANALYSIS 

OF PROMOTIONAL MATERIAL 
 

DESTINAȚIA ROMÂNIA RURALĂ: O ANALIZĂ TEXTUALĂ ȘI VIZUALĂ A 
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Abstract 

This article is a brief analysis of samples of visual and textual discourse in which rural Romania has been 

packaged and promoted for tourists. Relying on online and paper-based material, I investigate the discourse in which 

rural Romania is being “sold” as post-rural, thus co-constructing a view of rurality as amenity-rich and tailored to the 

needs and tastes of the (upper) middle class.    

Key words: rural tourism, discourse studies, promotion, post-rural, Romania 

 

1. Introduction 

Rural tourism has been posited as an alternative for development in de-industrialized areas 

and as a way to revitalise rural economies (Chan & al. 2013), anywhere on the globe. The growth in 

low-fare flights, the increase in disposable income or the availability of loans have turned tourism 

into part of our daily lives. Tourism is no longer for leisure or for business purposes alone; the 

expanding variety in tourism motivations, as well as the wider range in the consumers’ taste for 

touristic-product, have led to a significant expansion and diversification of the touristic offer. Urban 

tourism (city-breaks), coastal/sun tourism, festival and event tourism, adventure tourism, religious 

tourism, health and wellness tourism and special-interest tourism are just a few of the current types 

of tourism, with space tourism already hailed as a possibility in the near future.  Rural tourism itself 

is becoming a wide umbrella under which other sub-categories have been multiplying or cross-

fertilised: heritage tourism, cultural tourism, mountain tourism, agri-tourism, rural-community 

based tourism, etc.   

In the specific case of Romania, rural tourism was discussed as early as the 1990’s as a form 

of diversification that would generate income in rural areas (Turnock 1999: 192); it has also been 

viewed as a hypostasis of the neoliberal transformations that have affected the Romanian ‘agrarian 

landscape’ after the fall of communism and the rise of the “post-socialist elite” (Dorondel 2012). 

Discussing the case of Fundata, the highest-elevation permanently inhabited locality in Romania, 

Gretter & al. argued that for the village under consideration “rural tourism appears to be the main 

vector of change” (Gretter & al. 2017: 502). This statement can be extrapolated, as the social and 

economic changes that the authors noticed in Fundata are true for other Romanian rural 

communities where rather affluent city dwellers built holiday homes (taking advantage of 

privatization and the deflation of land values), which they subsequently turned into guesthouses, 

often with European money.     

At European level, rural development was promoted as early as the 1960s, with the 

establishment of the Common Agricultural Policy of the European Economic Community, followed 

by the creation of the European Fund for Regional Development (FEDER) in 1974. With a view to 

attaining regional balance, Structural Funds were established for the implementation of programmes 

such as LEADER II of Rural Development (1994-1999) that intended to grant rural inhabitants “a 

more environmentalist, ecological and participative role”  (apud Lois 2008: 500). As Maria Lois 

notices, especially in rural peripheries, “sites of development may become sites of enclave tourism – 

a specific means of reproduction of economic activities – but also a pattern for re-creating 
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representations of local culture in a permanent process of encounter with tourist expectations” (Lois 

2008: 501).  

This article aims precisely to analyse such creative recreations of repesentations of local 

culture and nature, by dwelling on the textual and visual resources that tourist agents or rural 

tourism business owners resort to in order to sell their products/services. The representativeness of 

my findings might not be very high as, quite to my surprise, local travel agents in Iasi do not have 

promotional material for rural tourism, precisely. Rural business owners, probably, do not invest 

much in paper-based advertising, online advertising being the preferred choice.  

 

2. Research data and methodology 

Data for this article were collected from print promotional materials available in travel 

agencies in Iasi and from print promotional materials distributed in April 2018 as fliers in women’s 

magazines. Both identified materials advertise the Danube Delta – either as a resort or as a 

destination for touristic packages. In addition, I have analysed the visual and textual discourse 

available on sites such as romania.travel.ro (the website of the Romanian Ministry of Tourism) and 

lapensiuni.ro (a network of pensions and agritourism structures for holidays in the middle of the 

nature, developed in partnership with agriturismo.it, the leading portal for agritourism in Italy).  

For the purpose of narrowing down my research, I have focused on online texts about the 

Danube Delta and about Bukovina. The choice of the Danube Delta is motivated by the fact that I 

intended the analysis of online material to be in line with the analysis of print materials. In addition, 

both the Danube Delta and Bukovina have featured prominently in promotional materials created 

for the “Romania. Explore the Carpathian garden” country branding campaign. Finally, another 

element that unites these two places is the fact that both are on the UNESCO world heritage list.       

In analysing text and visual discourse, I take a post-structuralist approach, that envisions 

reality as being co-constructed by discourse. In the post-structuralism school of thinking, embraced 

by proponents of critical discourse analysis or discourse studies such as Norman Fairclough, Teun 

A. van Dijk, Ruth Wodak and others, reality is an effect of discourse – a social construct that carries 

within and is a manifestation of ingrained ideologies and power relations, and that creates, 

perpetuates, replicates or undermines identities – always in flux, available for ever-perpetuating 

cross-fertilizations. 

My thinking about place and promotion is also informed by socio-semiotics, part of the 

larger field of cultural studies, which focuses on the social production, representation and 

interpretation of meanings, grounded in culture. It studies signs and social contexts – the ideologies, 

values and myths embedded in signifiers. In this line of thinking, the tourism industry creates its 

own sign system that conveys an ideology of consumption. 

 

3. Content analysis: what is “rural” in “rural tourism”? 

Place promotion is acknowledged as “the conscious use of publicity and marketing to 

communicate selective images of specific geographic localities or areas to a target audience” (Ward 

and Gold, 1994, p. 2) (apud Cooper & Hall 2013: 213); it is an orchestrated and deliberate attempt 

to communicate specific images about a place to a particular group of consumers with the intention 

of altering their attitudes and behaviour (Ashworth and Voogd, 1994) (apud Hopkins 1998: 66). At 

the same time, place promotion is part of our consumerist, image-driven culture which turns tourists 

into “place consumers”, where “place” is both a context for consumption and a consumable entity in 

itself (apud Hopkins 1998: 67). 

Analysts of the rural tourism phenomenon have justly noticed that the expansion of rural 

tourism has brought about a resignification of the term “rural.” For instance, in 1999, David 

Turnock, evaluating the potential for sustainable rural tourism in the Romanian Carpathians, argued 

that “many villages are suitable for rural tourism, providing accommodation and additional services, 

there are some which are outstanding for folklore or handicrafts, while others may be attractive for 
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their scenic landscapes, hunting/sporting facilities and choice of fruits and wines“ (Turnock 1999: 

193). Judged in this micro-context, “rural” means ‘pertaining to villages that have certain 

accommodation facilities’, villages which attract by folklore or handicrafts, by their location in 

picturesque surroundings, by facilities for hunting or practicing sports, or by their food or beverage 

offer. Yet, as  Maria Lois noticed  in her discussion of heritage micro-interventions in the village of 

Allariz in Galicia, in its current use, “rural” connotes “rather an ecology, a view of nature with 

profitability in terms of economy, society and culture” (Lois 2008: 503-504). Profitability comes 

from visitors’ engagement, entertainment and satisfaction; a visitor who has felt satisfied, 

entertained and bodily, mentally or spiritually engaged in culinary, sporting, educational, spiritual 

or other types of experience is likely to return or to recommend a tourist destination/ tourist service 

provider to someone else.  

My analysis of place promotion literature focuses on the linguistic and visual means used to 

persuade potential place consumers to become actual tourists. One promotional material for a resort 

alludes to rurality through the very name given to the advertised resort: Green Village (in English, 

in the original text), in the Danube Delta. The resort is personalized and it is presented as if it had an 

agency of its own: “4*RESORT GREEN VILLAGE INVITES YOU TO THE DANUBE DELTA!” 

The “you” in the quoted address is the equivalent of the second person singular in Romanian, thus 

creating the impression of closeness and familiarity. The resort is advertised as a “unique place in 

Europe”, “sea and delta in the same place”, where “you can only reach by boat” and where you can 

find “authentic landscapes”. The rurality implied by the use of the noun “village” is supported by 

pictures of wooden houses and of the interior of a room, where the furniture is made of wood as 

well, and carpets are hand-woven. The visual representation thus supports the verbal reference to 

the “resort built from traditional materials”. The materials are traditional, indeed (wood for the 

house and furniture and wool for carpets, in pictures), but the design is absolutely modern. The 

amenities that the resort offers include indoor and outdoor cinema, volley and football on the beach, 

swimming pool and jacuzzi, spa wellness, yoga and meditation, birdwatching, fishing, restaurant 

and brasserie, kids club and boating trips. None of these amenities would correspond to the 

“traditional” view of village life. The natural landscape might be authentic, but the man-made scape 

is definitely not.  

Another flyer, for Gulliver resort, advertises it as a “paradise in the heart of the Delta;” the 

business owners do not fail to capitalise on the Danube Delta’s status as part of the UNESCO world 

heritage. Heritage, therefore, does not have (only) an intrinsic value, but it is also one form of 

natural capital, which increases the place’s appeal as a tourist destination, and thus makes it more 

attractive for financial capital.  

The text and the company logo – Gulliver Delta Resort – construct the identity of the place 

as one combining “exceptional” landscapes (nature) and “ideal” amenities (food, swimming pool, 

terrace, hammocks, “last-generation” boats, in other words, culture). The friendly relationship 

between the service providers is established and maintained through the frequent use of an inclusive 

“we”: “we meet”, “we set off”, “we leave our bags,” “we spend our holiday”, “we get in touch 

with”, “we are waited for”, “we visit”, “we enjoy”, “we say good bye”, occasionally interrupted by 

elliptic sentences (“Free time for relaxation in the swimming pool, on the terrace, in the hammocks 

under the willow trees, fishing from piers or for playing chess, backgammon, table tennis, table 

football etc. with older or newer friends...) or by the polite “you” (“our last-generation boats take 

you across short distances”, “fish roe salad, fish borsch ... grilled fish, fried fish will not miss from 

your tables”). A holiday in the Danube Delta, therefore, will meet the needs of gourmands who will 

“pamper themselves with the tastiest fish dishes”. Yet “gourmands” are not the only intended 

audience of the ad. The prospective tourism/place consumer is “of all ages”, presumably has 

children, is open to experiencing cultural otherness (Lipovan traditions, dances, Lipovan midnight 

Easter service, traditional food and drinks), appreciates the beauty of the landscape, religious and 

historic monuments (monasteries, fortresses).      
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Online promotional materials construct a view of the Delta as an enchanting place, with 

thousands of species of plants, birds, insects, fish “which turn it into a genuine natural gene bank of 

an unmatched value”2. Whereas the fliers analysed above highlight the anthropic side of the Delta, 

online materials focus on its natural resources and its status as a reservation of the biosphere. When 

reference is made to villages, the texts highlight the ethnic mix and their “out of time”-ness: 

“Traditional villages in the Delta seem petrified in time. You can be a guest in their painted reed 

covered homes. Tourism is a second occupation of the fishermen, who provide services at 

reasonable prices. Mainly, the fishermen are “Lipoveni” (Russian Orthodox Old Rite) and “haholii” 

(Ukrainian), the majority in the Delta, who are part of Dobrogea ethnic mix.” In the context of 

promotional discourse, being “petrified in time” has nothing to do with backwardness; it has a 

positive connotation, of being outside of time – a place where people who usually run out of time 

could relax and enjoy the scenery, the birds, the forests and the fresh, natural food, cooked on the 

spot3. 

This idea of a positively-connoted step back in time is reiterated on the lapensiuni.ro 

website: “Even though we are at the beginning of the third millennium, in an over-technologised 

Europe, Romania continues to welcome its guests in its villages in which even the landscape, faith 

and traditions breathe an archaic atmosphere”4. On this website, rural Romania is constructed in 

opposition not just to time but also to Western Europe, whose archaic/authentic counterpart it 

purports to be: “Whereas in the West the rural universe and environment have long become a 

memory, a traveller to Romania now can discover such places in which shepherds take their flocks 

of sheep on mountain pastures, to see camp fires that are lit close to villages, to watch how sheep 

are milked and cheese is prepared ... to hear “strange” noises: barking dogs, mooing cows retuning 

from grazing on pastures, geese and ducks in peasants’ yards.” This idyllic, orientalised soundscape 

is complemented by narratives of peasant life, to which travellers could also participate together 

with villagers: “During long winter nights, female peasants weave carpets and towels on the loom, 

in splendid colours. A simple day in the fields, where wheat is being harvested, can become a 

unique ceremonial for tourists. A ceremonial that can not only be watched but also actively taken 

part in, alongside peasants5” Tourists , thus, are invited to engage in the experience of living in the 

country side – in traditional activities that have to do with the immaterial heritage – such as 

weaving or painting Easter eggs.  

  The construction of a picturesque, pastoral representation of the Romanian countryside, 

peopled by women and elderly persons who, at dusk, “sit on benches in front of their gates to tell 

stories, or, if it is Sunday, […] go to the centre of the village, where they all gather and sing or 

dance cheerful round dances” in “their beautiful folk costumes, hand woven and hand-embroidered 

by female peasants during the long winter nights” obscures the social reality of migration, 

alcoholism or domestic violence, that affect Romanian villages. Instead, tourists are reminded that 

they can live “unforgettable holidays, like those from their childhood and grandparents’ time” in 

houses situated “in the middle of nature but equipped with all the comfort of the modern world”, 

and where it smells like “pies, round bread and Easter cakes” being baked in the oven6.  

A cursory look at the accommodation options listed on www://bucovinaturism.ro easily 

reveals what “comfort” refers to. To give just an example, the pension Pîrîu Morii (The Mill’s 

Stream) boasts a wide range of amenities: its rooms are equipped with an LCD TV set, minibar, 

bathroom with a shower cabin or a bathing tub, balcony, wireless internet, full Orange (mobile 

phone) signal, restaurant serving classic and specialty Romanian food, covered terrace, “minispa, so 

that you could enjoy the beneficial effect of Finish sauna or of HIMALAYA salt, of a rustic bath in 
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6 Ibid. 

https://www.lapensiuni.ro/ro/extra/romania---vacanta-la-tara,-turism-rural--pensiuni-agroturistice--18


Destination rural Romania: a textual and visual analysis of promotional material 

 39 

an Austrian wooden barrel”, a playground for children, bikes for mountain biking, reclining chairs 

in the open air, a gazebo for outdoors grilling, a parking lot, and so on7. It thus becomes strikingly 

clear that the “post-rural” in rural tourism is not only “amenity rich”, but also inscribed in a global 

circulation of leisure and relaxation methods. Such incursions of the global run against declarative, 

descriptive statements of Bukovina as the repository of “pages of history, age-old traditions and 

habits, unique monuments and specific trades, medieval foundations that testify to a spiritual and 

historical permanence of the inhabitants of these lands.”8. They are also in opposition to the online 

visual discourse on www.bucovinaturism.ro and on www.romania.travel.ro, and which feature 

gazing cattle or horses, traditional houses, decorated on their external walls with folk motifs, or 

images of monasteries. Such images are meant to reinforce stereotypes of authenticity and of a 

simple, quiet life, that is already vanishing “in Europe and not only.”9 

Europe is taken as a frame of reference in the case of the online promotional discourse on 

the Danube Delta, as well. Sites such as http://romanianriviera.ro advertise the Delta via its natural, 

geographic assets that make it the “largest continuous marshland and the second largest and best 

preserved of European deltas”, “the most natural delta ecosystem left in Europe”, and “the major 

remaining wetland on the flyway between east-central Europe and the Middle East.” The focus is on 

flora and fauna, highlighting the area as a place of wilderness. Yet, as we have seen in print 

materials, the Delta is peopled by Romanians and ethnic minorities alike, and it also offers high 

standard facilities and global leisure and relaxation methods.  

 

4. Conclusions 

As the brief analysis above has demonstrated, in a socio-semiotic approach, signs of the 

post-rural construct a “rural” – a free-floating signifier – used to lend value and character to a 

place/destination that needs a marketable identity. Slogans, logos and myths/narratives are used to 

differentiate the rural (the allo-space) from the urban (the iso-space) and thus they have a role in 

constructing, commodifying and marketing a symbolic countryside whose salability depends on the 

buyers’ (consumers’ /tourists’) willing suspension of disbelief.  

The term “rural” implies an idyllic countryside – “an ideal deeply entrenched in the 

geographical imagination of Western societies, an image that is fundamental to the production and 

consumption of rural tourism (Hopkins 1998: 65). In order to attract tourists, the tourism industry 

promotes and highlights the urban vs rural disparity by resorting to images that draw upon 

countryside ideals entrenched with myths of rurality. The constructed, displayed and promoted 

countryside is thus a symbolic landscape, a “slice” of nature “dressed” in pre-packaged cultural 

expectations, correlations and symbolic representations.  

Both the discourse that advertises Bukovina and the Danube Delta build their emotional 

appeal on a presumed nostalgia for the past and for childhood days in the countryside. They also 

turn peripheric location into a point of attraction, a socially constructed haven that provides unique 

experiences. The provision of updated facilities, however, much as it might attract tourists, runs the 

risks of destroying the very “authenticity” that the sites and business owners advertise. As Gretter 

noticed, “the penetration of urban lifestyles and tourism-related commodification risks the 

annihilation of local traditions and cultures, together with the possibility of land grabbing (Visser 

and Spoor 2011) and increasing socioeconomic disparity.  (Gretter 2017: 401). 
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Abstract 

Eco-cultural tourism is the concept that designates a symbiosis between the natural and cultural aspects of a 

place/region, so as to generate a high quality tourism product in accordance with every principle of sustainability. This 

form of tourism could be a way of socio-economic development for poor rural communities. Eco-cultural tourism 

implies the preservation of nature and the revitalization of traditions as a tourist attraction and a path of economic 

development, providing a tangible reason for rural communities to preserve their habits and living in harmony with 

nature, allowing people to follow their native way of life without having to change their residence and / or the 

specificity of rural life. 
 In Romania, there are still rural areas in which local traditions and nature are left unaltered by the influences 

of modern urban life, which have special natural and cultural resources, but whose populations are unfortunately 

forced to migrate due to poverty and lack of livelihood to other more economically developed areas. 

In this context, the paper briefly investigates the characteristics of eco-cultural tourism and how it can be 

transformed by current practices into a factor for the development and fight against poverty in rural communities, 

acting as a tool that the rural population could certainly use to build a stronger, sustainable, long term future, based on 

the preservation and protection of its natural and cultural resources. 

Key words: eco-cultural tourism, rural tourism, sustainable development 

 

1. Introduction 

Trends in tourism recorded over the past decades show more and more that tourists are 

looking for authentic and memorable experiences in places with unique landscapes through a 

significant interaction with the people and culture of the place visited. Culture is an important asset 

for tourism development, but also one of the major beneficiaries of this development. 

Population in rural areas is based on traditional economic activities as the main source of 

income and jobs. At the same time, there are unique cultural values that are not recognized as a 

development factor and are, therefore, not properly managed. By virtue of their picturesque beauty 

and rich cultural heritage, along with racial, religious and linguistic diversity, ethnic cuisine, 

traditional festivals, etc. rural areas attract a growing number of tourists, thus earning local income 

for the tourism industry, as well. 

However, "top-down", "reactive" and "ad-hoc" conventional approaches and "inappropriate / 

unplanned" development activities such as mass tourism infrastructure will destroy natural and 

cultural resources, that is precisely the basis on which develops tourism in these areas. These global 

trends have led to paradigm shifts towards community-based, participatory and proactive 

management strategies. 

Appropriate ways to integrate biodiversity conservation and sustainable livelihoods by 

regenerating nature and culture, facilitating the sustainable development of ecosystems and the 

protection of cultural diversity in rural areas through tourism will be further addressed in this paper. 
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2. The conceptual framework of the study 

The World Tourism Organization (WTO) defines rural tourism as the tourism product "that 

gives to visitors a personalized contact, a taste of physical and human environment of countryside 

and as far as possible, allow them to participate in the activities, traditions and lifestyles of local 

people"3. According to the WTO, a wide range of activities, such as: climbing, horseback riding, 

adventure tourism, educational trips, sports and health tourism, cultural tourism, etc., are considered 

to be part of rural tourism. There are a variety of terms used to describe tourism in rural areas, 

including farm tourism, agrotourism, soft tourism and even ecotourism (Beeton, 2006). According 

to the OECD, rural tourism is defined as a tourism that takes place in rural areas (Reichel et al., 

2000). 

As far as cultural tourism is concerned, the diversity of approaches to the relationship 

between tourism and culture highlights the defining issues faced by this field. Because culture 

touches every aspect of human life, one can argue that everything is cultural. According to this 

view, all forms of tourism could be considered as "cultural tourism", because "all people's journeys 

[...] satisfy the human need of diversity, the tendency to raise the cultural level of the individual and 

to provide new knowledge, experiences and encounters "(WTO). This broad approach is not very 

useful because it does not allow identifying those cultural manifestations that are of particular 

importance for tourism and vice-versa. Richards (1996) suggested that early approaches to the 

relationship between tourism and culture were based on sites and monuments as cultural attractions. 

Gradually, a wider vision of culture-tourism has emerged, which included artisans (Richards, 1996), 

cultural events, architecture and design and, more recently, creative activities (Richards and Wilson, 

2006) and intangible patrimony (UNESCO). This has also stimulated the transition from a 

definition of culture and, implicitly, of cultural, product-based tourism to a "lifestyle" one. More 

and more tourists visit new places to experience the lifestyle and everyday habits of locals and 

specific destinations. 

The cultural heritage that has been inherited from human creative activities can be analyzed 

as having similarities with natural resources that have also been provided by the environment, 

natural resources that we have from nature's magnificence. 

Similarity exists between the function of the natural ecosystems of sustaining and 

maintaining the natural balance and the function of what we might call "cultural ecosystems" in 

sustaining and maintaining the cultural life and the vitality of human civilization. Moreover, the 

notion of diversity, so important in the natural world, has an undeniable role in cultural systems. 

Uniqueness is a feature of most cultural goods, all genuine artworks are original and differentiable 

from all others, all historical buildings and sites are individually identifiable as distinct and so on. 

Thus, "cultural diversity is perhaps even more ample than the diversity of nature" (Throsby, 2001). 

Ecotourism refers to "responsible travel to natural areas that conserves the environment and 

sustains the wellbeing of the local people"4. But it must be delimited by mass tourism, which aims 

spending time in nature and watching wildlife. The purpose of ecotourism is to educate the traveler, 

promote respect for biodiversity, generate revenue for ecological preservation and generate 

responsible economic development for local communities. Since the eighties, ecotourism has been 

considered a critical effort by ecologists, so future generations can still visit destinations that are 

relatively untouched by human intervention (Honey, 2008). Ecotourism primarily aims to provide 

tourists with a perspective on the impact of people on the environment and to promote a greater 

appreciation of natural habitats. A common theme in the literature dealing with this form of tourism 

is responsible tourism in natural areas capable of facilitating conservation objectives and promoting 

sustainable development (Cater and Lowman, 1994). 

Eco-cultural tourism is a sub-form (derived form) of tourism that combines the natural and 

cultural resources of a region, creating a high-quality tourist product. It also involves travel to 

                                                 
3 www.unwto.org 
4 www.ecoturism.org 

http://www.unwto.org/
http://www.ecoturism.org/
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destinations where both natural and cultural amenities are the main attractions and are considered 

part of a potential strategy to support the conservation of natural habitats, the promotion of local 

culture and an alternative to sustainable development. Among its objectives are ecological and 

socio-cultural integrity, responsibility and sustainability. It is therefore a socio-economic 

development tool that preserves the traditional way of life and supports the protection of natural and 

cultural heritage, having positive effects on tourism benefits and experiences and thus enhancing the 

appreciation of visitors. In other words, it is a form of sustainable tourism. 

In turn, according to the World Tourism Organization (1998), sustainable tourism responds 

to the needs of tourists and the host region, protecting and enhancing opportunities for the future. It 

leads to the management of all resources, so that economic, social and aesthetic needs can be 

achieved, while preserving cultural integrity, essential ecological processes, biological diversity and 

the life support system. According to Butler (1991), sustainable tourism is community-based, it 

includes long-term planning, protects natural and human resources, it is easy to manage according 

to destinations, generates optimal economic growth and reflects ethical treatment of the 

environment according to the principles sustainability. 

Several principles related to sustainable development can be identified in the specialized 

literature (Throsby, 2001) : 

The principle of equity between generations and the dynamics of efficiency. The term of 

equity between generations refers to the right distribution of welfare, utility and / or resources 

between generations. The principle is used in an economic, psychological and sociological context 

and designates the concept or idea of equity or justice in the relationships between children, young 

people, adults and the elderly, especially in terms of treatment and interaction. In the economy, the 

concept was originally used by Nobel Laureate for Economics James Tobin, in 1974, which drew 

attention to the fact that institutional administrators are guardians of the future against the claims of 

the present and their task in managing facilities is to maintain equity between generations (Tobin, 

1974). 

Subsequently, in the specialized economic literature, the notion of equity between 

generations has been used with reference to the maintenance of an equal level of welfare or utility 

between generations, expressed as per capita consumption or endowment of resources or capital 

stock. At first glance, the dilemma of fairness between generations is a classic one, of inter-

temporal allocation of resources, that is a choice between current and future consumption. Some 

specialists believe that the issue of resource allocation is rather more inclined to efficiency than to 

fairness and which requires maximizing the updated net value of benefits generated by resources.   

Thus, Robert Solow suggested that "if production capacity should be passed on to 

generations in the form of mineral deposits or capital equipment or technological knowledge is 

more a matter of efficiency than equity" (Solow, 1986). Various specialists then attempted to show 

that if net income or "rent" obtained from natural resources were invested in a certain way, effective 

ways of increasing the economy could be achieved. Intergenerational equity can also be approached 

in terms of cultural resources if it is taken into account that this is what we inherited from our 

forefathers and which we should hand over to future generations.  Problems of inter-temporal equity 

appear in the context of access to cultural heritage and to products. Equity of access to cultural 

heritage can be analyzed similarly to intergenerational equity on the distribution of benefits 

stemming from natural resources. In the case of cultural heritage, the issue of managing it between 

generations is just fairness rather than efficiency. It is a question of the moral obligation that the 

current generation could take on behalf of the future. From a cultural point of view, this means 

ensuring that future generations are not denied access to cultural resources and are not deprivated of 

the cultural foundations of their economic, social and cultural life as a result of short-term with 

perspective or selfish deficiencies actions of the current generation. 
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The principle of equity within a generation. This principle supports the rights of the current 

generation to fairness in terms of access to natural and cultural resources and the benefits of using it 

in terms of social class, income group, sex, ethnicity, and so on. 

The principle of maintaining biodiversity and cultural diversity. Biodiversity is of vital 

importance in the natural world and cultural diversity is very important for maintaining cultural 

systems. The diversity of ideas, beliefs, traditions and values produces a flow of cultural services 

that is quite different from the services provided by individual components. For example, to the 

extent that creative works are inspired by the existing stock of cultural resources, a greater diversity 

of resources will lead to the creation of a larger and more valuable variety of artworks in the future. 

As a result, the protection of natural and cultural resources is a desideratum for sustainable 

development. 

Precautionary principle. This principle takes into consideration that decisions which can 

lead to irreversible changes should be addressed with extreme caution and from a very refractory 

risk position due to the improbability of the consequences of such decisions. In the natural world, 

this principle is invoked about decisions that could result, for example, in the disappearance of 

certain species. Similarly, destroying a cultural heritage item can lead to irreversible losses if the 

item is unique and irreplaceable. The principle does not say that irrevocable decisions regarding 

natural or cultural resources should never be taken, but, rather, that it is necessary to exercise a 

higher level of caution when irreversibility is involved, taking into account the other principles of 

sustainability in determining the decision, as well. 

The principle of recognizing interdependence. This principle of sustainability starts from the 

idea that no part of a system exists independently of other parts of it. In this sense, it can be 

suggested that cultural heritage assets contribute to sustainable development similar to natural 

capital. Contemporary specialists have understood that natural ecosystems are essential to support 

the real economy and that neglecting natural capital by overexploiting depletable resources or 

unsustainable exploitation of natural resource reserves from renewable sources can cause system 

breaks with the loss of welfare and economic output.          

The same is true in case of cultural resources. Similarly, cultural "ecosystems" underlie the 

operations of the real economy, which affects the way people behave and the choices they make. 

The neglect of cultural resources by allowing the cultural heritage to deteriorate, by the lack of 

support for cultural values that provide people with the sense of identity and by the lack of 

investment necessary to maintain and increase the stock of cultural capital, both tangible and 

intangible, will put the cultural system at risk and might cause its decomposition, followed by the 

loss of well-being and economic and social output. 

Eco-cultural tourism is a form of sustainable tourism that pursues sustainable socio-

economic development. Therefore, it means that those who implement, participate, sell and 

consume the product should consider and observe the following aspects: 

▪ Sustainable use of resources. The conservation and sustainable use of resources (natural and 

cultural) is essential, as it has been shown above. 

▪ Reducing over-consumption and waste. Reducing over-consumption and waste avoids the 

costs of restoring long-term environmental damage and contributes to the quality of tourism. 

▪ Integrated tourism planning and development. Tourism development needs to be integrated 

into a planning framework for national and local strategies, on the basis of constant environmental 

impact assessments (increasing the long-term viability of tourism). 

▪ Supporting local economies. Tourism should support a wide range of local economic 

activities, take into consideration environmental costs and values, protect these economies and 

avoid environmental damage. 

▪ Involve local communities. The full involvement of local communities in the tourism sector 

not only brings benefits to the environment in general, but also improves the quality of visitor 

experience. 
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▪ Consultation of interested parties and the public. Consultation between the tourism industry 

and local communities, organizations and institutions involved is essential to working effectively 

and resolving potential conflicts of interest. 

▪ Training staff. Training staff that integrates sustainable tourism into working practices along 

with recruiting staff at all levels improves the quality of the tourist product. 

▪ Responsible tourism marketing. Marketing that provides complete and responsible 

information increases respect for the natural, social and cultural environments of destination areas 

and increases customer satisfaction. 

▪ Carrying out research. Continuous research and monitoring by industry, using effective data 

collection and analysis, are essential to help solving problems and bring benefits to the destinations, 

tourism industry and consumers. 

 

3. Theotetical framework. Findings and discussions 

Faced with the current human population growth and global ecological degradation, intact 

and healthy ecosystems are becoming the most sought-after tourist destinations in the world. 

Romania has one of the most valuable natural treasures of Europe: a vast wilderness of 

virgin forests5 and mountain peaks, surrounded by hills of rare beauty that cuts your breath, plains 

and meadows culminating in the Danube Delta6 - the best preserved of the European deltas, which 

is the habitat of thousands of species of flora and fauna. At the same time, Romania has rural areas 

that reflect a perfect, idyllic combination of life, culture and gorgeous  natural landscapes, areas 

largely unexplored in terms of tourism. 

Many rural areas are characterized by a high degree of sustainability, without gas, electricity 

or running water, but the traditional archaic way of life is not (as is normal) the desire for a 

healthier, greener living, but is the result of poverty, lack of the minimum means of subsistence. 

70% of the poor nationwide live in rural areas. Therefore, these communities need to secure their 

income to improve their social life and economic means of living. This is why the rural population 

migrates to other localities (urban areas) where they can find jobs. Some rural areas "lose up to half 

of the population on the background of mobility towards Western European countries" (Territorial 

Development Strategy of Romania).  

This makes it necessary to diversify the rural economy, but in a socially, economically and 

environmentally responsible way, to improve the quality of life, reduce poverty and combat social 

and environmental degradation so that people could benefit of appropriate economic, social and 

cultural background conditions and do not have to go to cities or abroad. And tourism can be seen 

as a positive force for change or growth in these rural areas. But tourism development in these areas 

must be done through careful documentation and within an integrated strategy because progress, 

newly created infrastructure and modernization can sometimes be harmful. Exploitation to an 

untapped level can lead to the irreversible destruction of basic tourism resources and, despite the 

research and development of rural tourism, this domain still requires further substantiation of almost 

all its aspects.  

Eco-cultural tourism offers a new conceptual approach to cultural tourism and eco-tourism, 

as important elements of sustainable development in rural areas which are based on natural 

resources, traditions and a wealthy historical and cultural heritage of the local population. Although 

most rural areas are characterized by lack of infrastructure, high rates of illiteracy, unemployment, 

underdevelopment, poverty and a general lack of knowledge and understanding of tourism 

development issues, many communities are eager to develop tourism to counteract or offset the 

decline in traditional industries, especially in agriculture. Cultural tourism and eco-tourism are 

                                                 
5 But at present in great danger. 
6 The Danube Delta entered UNESCO World Heritage in 1991, being classified as a biosphere reserve nationwide in 

Romania and as a national park in the IUCN international taxonomy. The Danube Delta site (since 21 May 1991) is 

protected by the Ramsar Convention on Wetlands as a wetland of international importance. 
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considered a real tool for stabilizing the agricultural sector and provide practical advice on how to 

organize it. 

Developing tourism based on nature, crafts, gastronomy, organic farming, etc. may 

contribute to economic diversification and provide an additional or alternative source of income. As 

we understand the urgent need to integrate environmental conservation into tourism promotion 

strategies, we must admit and always keep in mind the inseparable link among poverty, 

environmental quality and tourism (Ashley et al 2006). 

An important objective of developing eco-cultural tourism is to improve living conditions 

for the local population. The development of eco-cultural tourism should stimulate local economic 

development by creating a small economic circulation of local resources. This can be achieved by 

initiating intersectoral cooperation involving the use of local products and services in creating a 

tourism product. 

Eco-cultural tourism represents the way in which local people in rural areas could use their 

natural and cultural resources to build a strong and sustainable socio-economic future. As, we have 

shown in the previous chapter, eco-cultural tourism refers to trips to destinations where both natural 

and cultural resources are the main attractions and can, therefore, be considered as a potential 

strategy to support the conservation of habitats as well as economic sustainability, especially in 

poor rural areas. Eco-cultural tourism offers innovative ways thanks to which cultural tourism can 

be combined with eco-tourism to meet every dimension of sustainable tourism (Kasim, 2006): 

▪ Sustainability of the environment. It aims at avoiding or minimizing the impact of tourist 

activities on the environment by using tools such as: support capacity7; ecological capacity - which 

refers to the establishment of a level of development of tourism activities without severely affecting 

the environment through the process of degradation of its components; physical capacity - which 

plays an essential role in determining the level of saturation that tourist activities can achieve, 

beyond which environmental issues start to appear; or psychological capacity - which is related to 

the negative perception of tourists about the tourist destination, due to environmental degradation or 

inappropriate attitude of the native population. The quality of the environment is an essential 

condition for the development of eco-cultural tourism and its successful development can be 

ensured, provided the tourist flow is managed and controlled. The close contact with the natural 

landscape, the tranquility and the uniqueness of the rural areas that create the state of peace and 

quiet are the basic expectations of trips in the rural environment. 

▪ Social sustainability. It targets the community's ability to absorb inputs such as 

agglomeration over a period of time and to continue operating without social disharmony or 

minimal social discomfort. It also addresses the importance of maintaining good relations between 

hosts (native population) and visitors (tourists). From the moment the local population finds that 

tourism activities contribute to the degradation of the natural and cultural environment, hostile 

reactions of rejection may occur, while a decrease in the tolerance threshold is registered. In order 

to avoid such situations, the development of a tourist area or town should take into account the 

traditional way of life of the inhabitants, their habits, etc. For example, with the development of 

eco-cultural tourism, the village is stimulated to promote sustainable lifestyles, with the population 

benefiting directly or indirectly through this form of tourism because it has its own multiplier effect. 

Tourists can be attracted to eating ecological, organic local products. Organic farming also benefits 

the villagers. Also, many tourists attracted to country life prefer to live in traditional houses, which 

are normally built from local natural materials. 

▪ Cultural sustainability. By this we understand people's ability to preserve those elements of 

culture that distinguish them from other people, communities. 

▪ Economic sustainability. It implies sufficient economic profitability for tourism, either to 

cover the cost of any special measures taken to handle tourism and to mitigate the effects of the 

                                                 
7 Support capacity is the maximum burden that any tourist object can withstand without severely affecting local 

resources, negative travel impressions and socio-economic problems of locals. 
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presence of tourists, or to provide an income corresponding to the inconvenience caused to the local 

community. Tourism development should focus on arranging recreation in rural areas, familiarizing 

with traditional rural life, supporting sustainable economic development and social welfare without 

affecting the ecosystem and lifestyle of the local population. 

Local engagement means engaging local communities in decision making to formulate and 

implement projects and programs that affect them. Local communities should be empowered to 

decide on tourism development, to be an integral part of the development and planning of tourism 

activities and to choose how the costs and benefits of tourism will be shared among different 

stakeholders. Thus, the participation of the local community in tourism can be examined from two 

perspectives: firstly, the decision-making process, allowing the inhabitants to become competent in 

the development of tourism, expressing their concerns and desires, and, secondly, from the point of 

view of benefits, such as increasing opportunities for employment, entrepreneurship and additional 

sources of income. 

Through eco-cultural tourism, local communities have the chance to get in touch with 

various foreign institutions. To help communities become active partners in managing tourist 

destinations, foreign institutions should provide locals with know-how and opportunities to 

participate effectively in development activities and decision-making processes. This would lead to 

educating rural residents to the extent that they can mobilize their own management capacities and 

resources, make decisions and control the activities that affect their lives and give them the 

opportunity to become aware of and understand the complexity of the tourism development in rural 

areas, especially the tensions between economic development and cultural and environmental 

factors. 

If local communities are activated, motivated and empowered, they can act more effectively 

as custodians of local natural and cultural resources. And the mix between nature and culture forms 

a perfect landscape for value-based tourism. 

The development of eco-cultural tourism can play a particularly important role at a time 

when there is a decline in agricultural production and an increase in unemployment. Due to this 

type of tourism, rural people will receive an additional source of income that will have a positive 

impact on their well-being. This profit could be spent on reconstructing old buildings and building 

new tourist facilities, preserving and using cultural, historical and natural heritage with focuse on 

local traditions. Tourism and local economic development could make a major contribution to the 

national economy by creating jobs and sustainable development and could play a major role in the 

economic transformation of rural areas. Tourism can be used as a means to eradicate poverty if 

properly planned. 

Eco-cultural tourism can be considered for locals as a sustainable development tool that 

involves many aspects: 

▪ Economic aspect: a source of income for the local population in the face of the agrarian 

crisis and the degradation of the rural area; incorporation into the new tourism industry sector; 

production and sale of a competitive tourism product, preference for unexploited resources, first of 

all natural, social, cultural and historical heritage; the contribution to improving their own 

household (including increasing its commercial value); providing a source of investment to develop 

agriculture and maintain life in rural areas as a result of revenue from tourism services that is a 

further source of income and can later become the main source of income. 

▪ Social and cultural aspect: interaction between villagers and tourists; mutual cultural and 

psychological enrichment in the communication process; ecological education, improving self-

esteem and respect for one's own culture. 

▪ Ethnic and cultural aspect: promoting local cultural traditions. 

▪ Self identity aspect: most important is the personal improvement of the hosts they need to 

acquire new knowledge, skills, improve their hospitable experience, etc; then - improving self-
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esteem and self-confidence: making self-dependency, self-reliance and own household resources-

reliance. 

▪ Social aspect: Local community cooperation in creating a valid tourism product leads to the 

improvement of the social and psychological climate in the area; eco-cultural tourism is geared 

towards creating a friendly and healthy environment for the development and growth of the local 

population. 

Eco-cultural tourism is a sustainable tourism. And the concept of sustainable tourism could 

not be achieved without stakeholder involvement. If we move away from the idea that the 

development of sustainable tourism is the one that meets the needs of the present, without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs, thus meeting the needs of 

tourists and destinations, protecting and enhancing opportunities for the future, we discover four 

distinct groups of stakeholders: the current tourist, the current host local community, the future 

tourist and the future host community. Therefore, the development of eco-cultural tourism can not 

be achieved if it is imposed, without taking into account the interests of all these parties.  

As it has been shown, the active involvement of locals is the critical success factor in the 

development of eco-cultural tourism, and local communities should benefit directly from tourism 

development, reflected in the expansion of local business opportunities, but equally important are 

tourists. Eco-cultural tourism must meet the needs of both sides, both present and future. One can 

solve, for example, the main rural problem by reducing the unemployment rate and coud also 

provide a healthy environment for tourists. 

It is important to note that eco-cultural tourism is only possible if there is a "balance of 

interests" among all the above-mentioned components. In order to provide harmony to all elements, 

it is necessary to take into account the interests of the local population, of the tourists and a careful 

attitude towards the environment. The balance between these three elements (tourists, locals, the 

environment) can ensure the implementation of the main principles of sustainable development. 

For eco-cultural tourism to be successful, the economic, social and environmental dimension 

should be integrated with the participation of all citizens and tourists. Without the participation of 

the local community and tourists, the concept of sustainable tourism in an area can not be achieved. 

Sustainability and participation are essential to the future of this form of tourism. 

 

4. Conclusions 

With the rare beauty of landscapes and the natural setting where there are numerous village 

settlements and cultural heritage, as well as the various traditions preserved, rural Romania is a 

unique place. But the rush of modernization can lead to the disappearance of an important part of 

nature and culture alike, together with sustainable agricultural models, traditional way of life and 

natural symbiosis with the natural environment. 

There is a growing need for concentration on the future of rural areas. Many economically 

and socially marginalized groups live in such areas and the development of rural tourism can be 

among the most promising prospects for the future. But one must consider what form of tourism is a 

positive development option, because the uncontrolled development of tourism in rural habitats can 

become a destructive and parasitic force. It also depends a lot on the degree of fragility of the 

natural environment and attitudes and perceptions of locals towards tourism. 

The combination of tourism and the preservation of natural and cultural resources has to 

meet several challenges such as: protecting and conserving natural resources and cultural heritage, 

creating economic and social welfare conditions for all sectors of a community, providing a quality 

experience to tourists and achieving development sustainable tourism. 

Eco-cultural tourism will bring a new dimension to the sustainable development of villages. 

Tourism based on natural, cultural resources and local communities can play a fundamental role in 

reducing poverty in rural areas. By increasing local opportunities to strengthen socio-economic 

development and employment capacity, eco-cultural tourism can be an efficient means of 
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empowering local communities and other stakeholders (all involved) to fight poverty and to achieve 

sustainable development. Proper management and meeting the needs of local communities will lead 

to positive experiences for tourists, according to the words "great places to live are great places to 

visit”.  
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Abstract 

Although Romania has a great experience in the field, represented by the complexity of the culinary traditions 

present on the entire territory, it can be said that the gastronomy tourism is still at the beginning, the affirmation of a 

Romanian gastronomic identity being still a topic under debate. 

Over time, Romanian gastronomy has had different influences, from Byzantine, Turkish, Hungarian to the 

French influence of the modern age. At present time, we can highlight three components in the Romanian cuisine: the 

traditional, haute-cuisine and the creative one that is constantly transforming. 

The gastronomy tourism is at an early stage in Romania, the National Congress of Gastronomy and Wine held 

in 2017 representing a genuine "manifest for the development of a gastronomy at European standards" and bringing to 

discussion a series of issues including ecotourism and gastronomy as well as culinary identity Romania.  

To what extent the local stakeholders, represented by economic agents, public institutions, NGOs, academic 

environment and academics will be able to find together ways of manifesting common initiatives to assert the culinary 

identity of Romania on a tourist market where competition is ever increasing, is an issue to be yet followed. 

Key words: gastronomy tourism, food trends, national kitchen   

JEL: O18, P25, Q26 

 

1. Introduction 

Gastronomy is an extremely dynamic, ever changing universe. It is alive and lives at a pace 

not only alert, but more and more alert due to the faster flow of information, people and goods. We 

communicate much easier with the rest of the world. Several hundred years ago we needed two 

years to get to the Far East, today we only need 14 hours. Every year, tens of thousands of 

Romanians travel and eat on other meridians. Some of them will return to the country with pleasant 

culinary memories and will try to recreate them. 

We are currently experiencing a culinary shock similar to that due to the discovery of the 

New World. We are invaded by new ingredients, technologies, trends and new culinary styles; we 

are flooded with information! The Romanian cuisine is at an uncertain stage in which it seeks to 

rediscover and to cope with the present. 

Within this framework, the present paper seeks for insights of Romanian gastronomy, its 

evolution and characteristics, within a larger frame of gastronomy behavior of Romanians, and 

alongside present exhibits of supporting the tourism gastronomy domain. 

 

2. Romanian experience or trends in Romanian national gastronomy 

First of all, we should answer the question: What is gastronomy? According to the 

prestigious French dictionary, Larousse (2017) gastronomy ("feminine noun of Greek origin - 
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gastronomy") is "Knowing all aspects of cooking, scheduling meals, art of eating and enjoying 

food." More than the French dictionary, Vintilă Mihăilescu - one of the anthropologists of the 

present age - appreciates that gastronomy is a true "fresco of society" because it offers us "a society 

on a plate, that is, you can largely reconstitute the history of a society by looking at when, how, 

what and who eats ". Also Professor Vintila Mihailescu tells us: "Gastronomy is not feeding, it is 

not subsistence, it is much more. It's kindness, it's medicine, all that genists in the 19th century have 

been following about the hygiene of eating and the morbidity of an inappropriate diet ... " 

The second natural question: What is "national cuisine"? Accumulating the expressions of 

practitioners and less of theoreticians - because of their difficult identification or lack of visibility - 

of international and less national specialists, we can state that under the title "national cuisine" we 

find the result of the synthesis, in time, of the specific gastronomic tastes and customs of a people. 

Logically we can appreciate that the Romanian cuisine is a result of the main occupations of 

the inhabitants of the Romanian territory since ancient times: agriculture, animal husbandry and 

hunting; combined with the ingredients provided by the main forms of landscape and their 

disposition - meadow, plain, hilly and intracolinary areas, as well as mountain heights - which have 

led to the development of crops and fruit trees, the development of a rich culinary tradition based on 

grain processing , vegetables and fruits. The variety of landscapes on the hillsides and the foothills 

of the mountains offered great opportunities for animal husbandry. Thus, the Romanian cuisine 

includes a wide range of meat products, milk, dairy products, milk products, specific to their taste, 

flavors used as well as by the elaboration techniques. The richness of the game spread in the 

Romanian forests brought about the science of the preparation of the game in various dishes and 

meals. They were joined by the intersection of cultures, the influence of the Balkan cuisine, of the 

German, Serbian, Italian, Turkish, Hungarian and not only, which made the diversity of tastes and 

the refinement of the Romanian dishes appreciated by the great connoisseurs of the traditions of the 

peoples. 

Today the Romanian cuisine includes both daily dishes and special holiday meals. The 

Romanian people being Christians since the beginnings of its training, the Romanian cuisine 

includes many feasting dishes arranged according to the season and the celebrated feast. Romanian 

dishes are made up of vegetables, cereals, vegetable oils, milk, dairy products as well as meat and 

meat products. A special place in the Romanian cuisine have its sweets, pies, jams. (Jurnal de 

Romania, 2013) 

The presence of hills in the Romanian landscape brings rich grapes and fruits (apples, 

plums, cherries, apricots, peaches, cherries). In Romania there are many producers specializing in 

the production of natural wines and fruit drinks. They accompany culinary preparations, especially 

on holidays. One of the most present drinks is wine, Romania having a rich tradition in its 

preparation. Romania is the ninth largest wine producer in the world, and recently the export market 

has started to grow. A wide range of local varieties (Fetească, Grasă, Tamâioasă) and universal 

(Riesling, Merlot, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Muscat Ottonel) are 

produced. Beer is also consumed with pleasure by Romanians, often accompanying food from 

traditional German or Romanian cuisine. Another favorite drink for Romanians is the brandy (plum 

brandy, parsley, obtained by distillation), Romania being the second largest producer of plums in 

the world. 

It therefore appears that recipes end up in the patrimony of a nation by invention, or by 

taking over and adapting from other peoples. In general, a more developed civilization exerts a 

stronger influence. There are also notable exceptions and, to give just two examples, we will 

mention the English kitchen versus the Indian and Dutch versus the Indonesian. However, although 

the Dutch and the English were technically superior, they faced two extremely aging and refined 

civilizations, which explained how they influenced each other. It was, if you wish, a situation 

similar to the influence of Roman civilization on the Greek one, although the latter had been 

defeated by military and technology. (Popovici, 2010) 
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3. Romanian cuisine - influences and culinary shocks 

Radu Popovici, a Romanian blogger specializing in gastronomy, says that during our 

Romanian history, our gastronomy has had a number of important shocks and culinary influences. 

Out of these, the blogger calls a few that he appreciates to be the most important: 

▪ the Roman culinary influence that followed after the conquest of Dacia; let's not forget that 

tens of thousands of Romanian veterans received property in Dacia and settled there with their 

families. Inevitably, they brought with them a different way of cooking; 

▪ the Byzantine, Turkish, Hungarian, Polish, Serbian, Bulgarian, Russian, Serbian, Bulgarian 

influences, exerted during the Middle Ages; 

▪ the impact of the New World's discovery and the avalanche of new ingredients; 

▪ Greek-Turkish influence during Phanariots; 

▪ French influence in modern times; 

▪ the shock of communism; 

▪ Asian and Mediterranean influence over the last 10 years. 

Probably the strongest shock, not because he we also felt it, but because it has radically 

changed the European cuisine, was the discovery of America and the bringing to Europe of food 

without which today we could not imagine life: corn, potatoes, some types of beans, tomatoes, 

sweet peppers, hot peppers, peanuts, chocolate, strawberries, listing only the most important ones 

that took tens and hundreds of years to be assimilated and cultivated, but which today are part of 

our culture and are integrated with domestic consumption habits. Concluding, we can say that the 

Romanian cuisine seems to have been started from some ancient recipes invented by us or taken 

over and generally valid, to which Greek, Turkish, Hungarian, German, Russian, Serbian, 

Bulgarian, French and Italian recipes were added. 

The second terrible shock was the communist era. If in the 1920s and 30s the Romanian 

cookbooks used hundreds of ingredients, many of these expensive and exotic, communism hit 

terribly the gastronomy, especially in its last decade of existence. Not only at the level of the food 

market (even buying pepper was a problem, sugar and oil were carded, eggs were only on Easter, 

the bread was limited, the coffee was a luxury, the meat was under the hand, etc.) but also at 

theoretical level. They disappeared, or changed their name, from books and restaurant menus, 

recipes that could remember the royal and nobility age. In 50 years, the world has forgotten to cook 

some dishes, and for others, because of the lack of ingredients, they were adapted as it was possible, 

perverting them. Restaurants have ceased to respect customers and gastronomy and, worst of all, a 

cook's work has become synonymous with dirty chore. The status of this craft suddenly changed: 

the chef as an artist became a servant. Working with the saucepan was degrading, and the level of 

professionals declined steadily. This era, from a gourmet point of view, took us back at least 50 

years. 

 

3.1. Components of a national kitchen 

Currently we can distinguish three main components of Romanian cuisine: the "traditional" - 

cooked at home; the slightly more refined, ”haute cuisine”, copied to a large extent after the French 

- cooked in pretentious restaurants and perhaps in some of the homes of those with talent; and the 

"creative" one - which is constantly fermenting, searching, experimenting, trying to agree with the 

culinary mode and trends and adopting new ingredients. From this third component recipes will be 

recruited, which in the future will be part of the national cuisine. 

The national cuisine of a people is not made in huts, nor by people lacking in passion and 

education. In huts, at most, robust and unpretentious dishes such as polenta, cooked potatoes, 

nettles, or grilled fish. Those in huts have always died of hunger. They did not see meat for months, 

and the variety of ingredients used was extremely limited. True cooking is done by experimenting 

with resources, that is, in the homes of wealthy people who could afford grains, cooking fats, eggs, 

dairy, meat, sugar, fruits, vegetables, spices, wine, etc. They were also those who had access to 
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abundant fuel and special kitchenware. Not to mention the situations when, even if you have access 

to the ingredients, you cook miserably because you do not have the necessary knowledge. The best 

chefs were also employed in the homes of the wealthy ones. 

The conditions to be met by a dish as part of the national cuisine: 

▪ to be present frequently on the table of the majority of Romanians; 

▪ to be prepared with local ingredients or with foreign ingredients, but which have been 

present on our market for a long time and have been assimilated and put into use (see pepper, 

coffee, cinnamon, etc.); 

▪ to match the climate; 

▪ be cooked using a technology easily accessible to most of the population; 

▪ to be, or become, in time, part of our history and traditions. 

 

3.2. Nutrition fashion and trends 

Worth mentioning, somewhat outside of the five criteria above, are the modern nutritional 

trends, because there is no choice, we live in the present. These trends are continually proposing 

new cooking ingredients and methods, and we cannot exclude, on the one hand, beginning to cook 

some of our traditional recipes in a different manner, and on the other hand to dramatically change 

the structure of our meals, the traditional 3 dishes (soup, main course, dessert). It could become 

soup, salad, fruit, for example. Probably the structure of festive meals (snack, soup, fish, entree, 

main course, dessert) will remain the same because festive meals are rare and are treated as such by 

everyone. 

Speaking of trends, we must also mention the increasingly common recipes that try to 

combine different ingredients and characteristics without any limitation. It is therefore proposed 

that a culinary fusion encompass everything that is good from all the cuisine, as a gourmet 

esperanto. 

 

4. Insights of the Romanian gastronomy behavior 

By providing information on the consumption behavior of Romanians, the National Institute 

for Cultural Research and Training (INCFC) published in 2017 the study entitled "Cultural 

Consumption Barometer 2016. A radiography of cultural consumption practices".  

According to this study, cultural diversity is found in a very small proportion in food 

consumption habits, only 27% of respondents went to an ethnic restaurant and 28% went to a 

traditional products fair in the last 12 months, a situation that can be put on the account of a low 

level of understanding of identity along with a low promotion in public space. 

Another objective pursued by the mentioned study was related to the distribution of 

domestic cultural socialization activities according to gender and residence.  

According to this criterion, the activity most frequently practiced by respondents was in 

2016 movie watching with family, 19% watched daily and 24% once or twice a week. Activities 

with friends or acquaintances have a lower frequency: for example, 56% have never cooked at 

home with friends, 26% 1-2 times a year, 14% 1-2 times a month, 3% 2 times a week and 1% daily. 

Most of the practitioners have university studies (26%). 

At the same time, it was noticed that going to the restaurant / bar / café was influenced by 

the level of education and the residence as follows: the highest values were recorded in the clusters 

5 (Rural youth and large cities with average education, oriented towards music (pop) - 56%) and 6 

(young people with average or high education, who live in households with many objects and who 

consume varied and much - 50%.)  

Only the practices of at least 10% of the cluster members, with a frequency of at least once a 

month. The lowest values were recorded in clusters 3 (Elder people (men and women) in rural areas 

with low education, little money, no objectified cultural capital and no cultural consumption - 6%) 
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and 4 (Elder urban and rural people with low cultural consumption, but present in their communities 

- 16%).  

 

5. Conclusions 

The concern for developing economically and socially a certain area has been present within 

local communities for a long period of time. The approach on reaching this objective through 

tourism activities is not fairly younger. However, new ways of promoting destinations have been 

looked for, new means of attracting tourists and economic benefits have become a central focus of 

local authorities and, in an even greater degree, of the economic agents and the communities 

themselves.  

On the general background of tourists switching from mass tourism to seeking of unique 

experiences, the cultural identity of a destination and promoting its particular heritage elements 

seem to be the sustainable solution, bringing benefits to all the involved stakeholders. Gastronomy, 

its uniqueness in taste, flavors, but also in history represents a new engine of destination 

development through tourism (Gheorghe et al, 2014).  

With a view to this end, numerous events have been created and held, such as festivals 

promoting local food (cheese, sausages, but also wine or traditional dishes), fairs, workshops and 

tastings. 

Acknowledging the present but foremost, the future importance of gastronomy in the 

development of tourism activities, steps are taken at central level. According to HORECA (2018), 

the reform in education will encompass, within the framework of the the collaboration of France 

and Romania, different projects, with a view to introducing teaching gastronomy in the specialized 

schools. 
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Abstract 

Because of its important economic and social role, tourism has been researched from various points of view. A 

special attention has been given to the consumer’s behavior and perception regarding touristic services. A big part of 

the performance of a touristic entity depends on the perceptions, preferences, motivations and attitudes of tourists. 

Knowing these preferences of tourists can help companies improve their services and offer them the services they 

expect. Moreover, as consumers buy certain services not only to improve their life, but also to create themselves a 

favorable image in the society, the destination of holiday can also contribute to the image of a consumer in his/her 

social circle. In this article, we present the results of a research, having as objective the determination of motivations 

and preferences of Romanian consumers regarding tourism products. Our analysis focuses on the differences in the 

perception depending on their demographic characteristics. 

Key words: demographic characteristics, tourism, rural tourism, consumer, demography 

 

1. Introduction 

The dynamic changes in the economic, social and technological field represent an important 

challenge for companies and organizations, as they have to adjust their strategies according to these 

rapid changing trends. The development of the internet, the mobile communication and the use of 

different forms of artificial intelligence have changed both the way in which consumers gather 

information about the products or services they buy and also on the way certain services are 

designed. Moreover, all these changes have also an important impact on the social values, the 

preference and the behavior of the consumers. These changes are also applied to the tourism 

industry, where consumers are better informed and have therefore higher expectations about the 

services they buy. Besides the younger generation has different interests.    

In this paper there are analyzed the influence of demographic factors such as age and gender 

on the attitudes, preferences and behavior of consumers towards touristic products. More precisely, 

for 48 items related to tourism there have been analyzed with the help of the discriminant analysis 

the differences in perception between men and women (variable gender) and for people younger 

than 40 years and older than 40 years (two groups for the variable age). In the paper there are 

presented only the significant differences for the groups of consumers.    

 

2. Literature review 

Because of its important economic and social influence, tourism is a discipline that is 

studied from different points of views (Benckendorff and Zehrer, 2013). Among the most important 

research fields in tourism there are the analysis of the consumer behavior for touristic products, the 

use of technology in the touristic services and the impact of the cross-cultural differences in the 

preference for certain touristic destinations (Cohen et al., 2014). From a marketing perspective, it is 

important to measure the satisfaction and the perception of consumers towards touristic products, as 
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these are the basis for the future buying decision. Moreover there are several researches which try to 

determine the difference in the perception depending on the characteristics of the consumers (Pop & 

Pelau, 2007). For instance Li et al. (2013) prove that different generations showed differences in the 

destination preferences and evaluation, in the visitation history as well as in the preferred activities 

at the destination. Not less important is the information source on which they base their decision (Li 

et al. 2013). Other researches have also shown that age plays an important role for the preferences, 

attitudes and behavior of consumer in general (Serban et al. 2017) and also for touristic products 

(Losada et al., 2016; Fyall et al., 2017). Gender (Hudson, 2000) as well as the preference and 

behavior of consumers (Pelau & Chinie, 2018; Legoherel et al. 2015; Tkaczynski et al. 2009) are 

other items that have been frequently investigated. The ability to take action is also seen as an 

important characteristic of consumers to buy or to recommend touristic products (Chen, 2003). Not 

less important is the use of technology, internet, mobile communication or even the involvement of 

artificial intelligence in the offer for touristic products (Glaser-Segura et al., 2018; Nistoreanu et al. 

2013). Knowing all these information, can help companies develop products and services according 

to the expectations of the consumers.  

 

3. Methodology 

The objective of this research is to determine the demographic factors, which influence the 

buying decision for tourism products. More precisely we have focused on determining the factors 

that influence certain decisions depending on gender and age. The research is based on a survey, 

containing 48 items related to their perception, preferences, attitudes and behavior for tourism 

products. The answers possibilities have been done on a Likert scale from 1 to 5, where 5 represents 

a total agreement and 1 represents total disagreement. The research has been conducted in the 

period April-May 2014 on a sample of 90 respondents. Only 88 answers have been valid for the 

grouping variables gender and age. The discriminant analysis has been carried out on two grouping 

variables: gender and age. For the variable gender we have as expected two categories: men and 

women. There have been 43 valid answers for men and 45 valid answers for women. For the 

grouping variable age, we have considered two categories: people younger than 40 years and people 

older than 40 years. For the people younger than 40 years, we have obtained 55 valid answers, 

while for the people older than 40 years, we have had 33 valid answers. The results for the two 

analyses are presented in the following chapters.  

 

4. Results and discussion 

The results of the two discriminant analyses show that the variable age has a higher 

influence in comparison to the variable gender. From the 48 analyzed items, we have obtained 27 

discriminant items for the variable age (people younger than 40 years and people older than 40 

years) and only 9 discriminant items for the variable gender.  

In table 1 there can be observed the 9 discriminant items that make difference for men and 

women. The cultural diversity is the item which makes the highest difference between men and 

women having an Fculture=9.392 and pculture=0.003<0.01. This item is more important for women 

(Mwculture =3.88) than for men (Mmculture =3.32) and has an overall average value. The presence of 

beauty treatments at the destination makes also a difference (Fbeauty=7.795, pbeauty=0.006<0.01) for 

women (Mwbeauty=2.62) in comparison to men (Mmbeauty =1.95), although it doesn’t have a big 

overall importance having an under average total mean (Mbeauty=2.29). The information about the 

location (Finfo=6.505, pinfo=0.013<0.05), its uniqueness (Funique=5.277, puniqe=0.024<0.05) and the 

attractions at the destination (Fattract=4.340, pattract=0.040<0.05) are another three items that matter 

more for women (Mwinfo=2.40; Mwuniqe=4.28; Mwattract=4.46) than for men (Mminfo=1.79; 

Mmuniqe=3.83; Mmattract=4.09). It can be observed that the attractions and the uniqueness have an 

average importance for the consumers, while the information have an under average meaning. The 

possibility of doing medical treatments (Fmed=2.847, pmed=0.095<0.1) is also a factor that influences 
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more women (Mwmed=2.28) than men (Mmmed=1.90). The social influence, measured in the options 

(FoptionsR=3.272, poptionsR=0.074<0.1) and opinion (FopinionR=3.162, popinionR=0.079<0.1) of relatives 

and the options of friends (FoptionsF=2.879, poptionsF=0.093<0.1) are again more important for women 

(MwoptionR=2.64; MwopinionR=2.44; MwoptionF=3.31) than for men (MmoptionR=2.20; MmopinionR=2.02; 

MmoptionF=2.90). It is interesting to observe that the options of friends have a higher importance than 

those of relatives, but in the case of the relatives the opinion also matters.   
Table 1: Discriminant analysis values based on grouping variable gender 

Item Mean 

men 

Mean 

women 

SD men SD 

women 

F (1,86) Wilks’ 

Lambda 

p 

Option of friends 2.90 3.31 1.287 .924 2.879 .968 .093 

Attractions at destination 4.09 4.46 .946 .726 4.340 .952 .040 

Uniqueness 3.83 4.28 1.067 .757 5.277 .942 .024 

Option of relatives 2.20 2.64 1.103 1.151 3.272 .963 .074 

Opinion of relatives 2.02 2.44 1.057 1.159 3.162 .965 .079 

Information  1.79 2.40 .940 1.268 6.505 .930 .013 

Cultural diversity 3.32 3.88 .944 .775 9.392 .902 .003 

Medical treatment  1.90 2.28 .995 1.120 2.847 .968 .095 

Beauty treatment 1.95 2.62 1.045 1.192 7.795 .917 .006 

Source: Own research results 

The results of the discriminant analysis for the grouping variable gender shows that women 

give a greater importance to details. For all the nine items which make a difference for gender 

categories, the women have evaluated the items with a higher score than men did. Most of the 

items, which showed significant results in the discriminant analysis with gender as grouping 

variable, have under average mean values. Consequently they are items which matter less in the 

decision for the consumer, but for which, women care more than men do.   

The results for the discriminant analysis having age as grouping variable can be observed in 

table 2. For the young generation (people younger than 40 years) the items with a high significance 

(p<0.01) which make the difference are the popularity of the destination (Fpopular=9.475, 

ppopular=0.003<0.01), the city breaks (Fcityb=24.661, pcityb=0.000<0.01), the existence of clubs 

(Fclub=50.775, pclub=0.000<0.01), the fun possibilities (Ffun=40.914, pfun=0.000<0.01), the outdoor 

activities (Foutdoor=28.590, poutdoor=0.000<0.01) and the seaside (Fseaside=8.306, pseaside=0.005<0.01). 

For all these items the mean is higher for the young generation in comparison to the older 

generation (Mypopolar=3.58>2.93=Mopopular; Mycityb=3.60>2.48=Mocityb; Myclub=3.40>1.72=Moclub; 

Myfun=4.18>2.51=Mofun; Myoutdoor=3.96> 2.51=Mooutdoor; Myseaside=4.30>3.72=Moseaside). In opposition 

to these, the items which are significantly (p<0.01) more important for the people older than 40 

years are the quietness (Fquiet=19.096, pquiet=0.000<0.01), the relaxation possibilities (Frelax=12.037, 

prelax=0.001<0.01), the existence of organized city tours (Ftour=15.422, ptour=0.000<0.01) and the 

medical treatments possibilities (Fmed=15.235, pmed=0.000<0.01). For these items the average is 

higher for the older generation in comparison to the younger one (Moquietr=3.81>2.70=Myquiet; 

Morelax=4.30>3.52=Myrelax; MocityT=4.12>3.12=Mycity; Momed=2.63>1.78=Mymed). 

The decision of buying touristic products is also influenced by different items for the two 

generations. The people younger than 40 years take their decision based on the information from the 

internet (Finfonet=12.321, pinfonet=0.001<0.01; Myinfonet=3.76>2.93=Moinfonet) and pictures on social 

media networks (Fsm=43.783, psm=0.000<0.01; Mysm=3.07>1.69=Mosm). In opposition to this, the 

older generation is influenced by the option (FoptionR=8.804, poptionR=0.004<0.01) 

(MooptionR=2.87>2.16=MyoptionR) and opinions of relatives (FopinionR=7.067, popinionR=0.009<0.01; 

MoopinionR=2.63>2.00=MyopinionR) and by the offers at the tourism agencies (Fagent=15.995, 

pagent=0.000<0.01; Moagent=3.84>2.83=Myagent). 

The items with an average significance (p<0.05) for the differences in the preference of the 

consumers of different ages, are the existence of sports activities (Fsports=5.053, pattract=0.027<0.05), 

cultural objectives (Fculture=5.550, pculture=0.021<0.05) and pollution (Fpollution=6.292, 

ppollution=0.014<0.05). The young generation prefers the sport activities (Mysport=2.56>2.00=Mosport), 
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while the generation older than 40 years prefers the existence of cultural objectives 

(Moculture=4.00>3.43=Myculture) and the lack of pollution (Mopollution=2.78>2.14=Mypollution). Despite of 

this the preference for the cultural objectives (Mculture=3.64) is higher in comparison to the presence 

of sports activities (Msport=2.35) and the lack of pollution (Mpollution=2.38).   
Table 2: Discriminant analysis values based on grouping variable age 

Item Mean 

age<40 

years 

Mean 

age> 40 

years 

SD 

age<40 

years 

SD age> 

40 years 

F (1,86) Wilks’ 

Lambda 

p 

Popularity of dest 3.58 2.93 .875 1.058 9.475 .901 .003 

Tendencies 2.89 2.48 1.133 .833 3.193 .964 .077 

Options of friends 3.29 2.81 1.116 1.102 3.730 .958 .057 

Tourists sights 4.21 4.57 .956 .708 3.466 .961 .066 

Quietness 2.70 3.81 1.116 1.210 19.096 .818 .000 

Option of relatives 2.16 2.87 1.032 1.192 8.804 .907 .004 

Opinion of relatives 2.00 2.63 1.036 1.167 7.067 .924 .009 

Pollution 2.14 2.78 1.095 1.268 6.292 .932 .014 

Distance to home 2.21 2.69 1.117 1.286 3.379 .962 .070 

Offers on the internet 3.30 2.81 1.152 1.210 3.603 .960 .061 

Offers at tourist agency 2.83 3.84 1.166 1.148 15.695 .846 .000 

Internet information 3.76 2.93 .999 1.170 12.321 .875 .001 

Pictures social networks 3.07 1.69 1.015 .809 43.783 .663 .000 

Existence of clubs 3.40 1.72 1.098 1.008 50.775 .629 .000 

Ambiance 4.10 3.63 .955 1.245 4.005 .956 .049 

Organized tours 3.12 4.12 1.262 .927 15.422 .848 .000 

Relaxation 3.52 4.30 1.086 .883 12.037 .877 .001 

Cultural objectives 3.43 4.00 1.118 1.030 5.550 .939 .021 

Social activities 3.03 2.60 1.246 .966 2.886 .968 .093 

Sports activities 2.56 2.00 1.198 1.030 5.053 .945 .027 

Medical treatments 1.78 2.63 .975 1.025 15.235 .850 .000 

Beauty treatments 2.10 2.60 1.048 1.297 3.869 .957 .052 

Shopping possibilities 3.14 2.63 1.325 1.167 3.320 .963 .072 

City break 3.60 2.48 1.011 1.034 24.661 .777 .000 

Fun 4.18 2.51 1.020 1.416 40.914 .678 .000 

Outdoor 3.96 2.51 1.088 1.438 28.590 .751 .000 

Seaside 4.30 3.72 .813 1.068 8.306 .912 .005 

Source: Own research results 

There are also items for which certain differences in the preference of the two age categories 

(p<0.1) can be observed. From this category the young generation prefers the tendencies to go to 

certain destinations (Ftrend=3.193, pattract=0.077<0.1; Mytrend=2.89>2.48=Motrend), the ambiance 

(Fambiance=4.005, pambiance=0.049<0.1; Myambiance=4.10>3.63=Moambiance), the existence of social 

activities (Fsocial=2.886, psocial=0.093<0.1; Mysocial=3.03>2.60=Mosocial) and the shopping possibilities 

(Fshopping=3.320, pshopping=0.072<0.1; Myshopping=3.14>2.63=Moshopping). The generation older than 40 

years prefers the existence of touristic sights (Fsights=2.466, psights=0.066<0.1) 

(Mosight=4.57>4.21=Mysight), the beauty treatments (Fbeauty=3.869, pbeauty=0.052<0.1; 

Mobeauty=2.60>2.10=Mybeauty) and they analyze the distance between the destination and their home 

(Fdisth=3.379, pdisth=0.070<0.1) (Modisth=2.69>2.21=Mydisth).  Moreover, the young generation is 

more influenced by the options of friend (FoptionF=3.730, poptionF=0.057<0.1; 

MyoptionF=3.29>2.81=MooptionF) and the offers from the internet (FofferI=3.603, pofferI=0.061<0.1; 

MyofferI=3.30>2.81=MoofferI).   

 

5. Conclusions 

The results of our research show that age and gender have an important influence on the 

attitude, the preference and the buying behavior of tourism products. Moreover the variable age has 

a higher influence than gender on the consumer’s choice for touristic products. The discriminant 
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analysis for the grouping variable gender shows the fact that women pay more attention to details. 

The items which are significantly perceived differently by the two genders refer to less important 

items, but for which women care more than men do. For the grouping variable age (people younger 

than 40 years and people older than 40 years), there are several items that are differently perceived 

by the two age categories. The young generation prefers city breaks and destinations where they can 

have fun, by going to clubs, by doing outdoor activities or by going to the seaside. In opposition to 

this, the old generation prefers organized tours and relaxation and quietness. It is interesting to 

analyze if the preferences of the consumer change while they will become older or if this change is 

given by a certain trend that tourism companies should take in consideration. The influencing 

factors on the buying decision of tourism products also differ from one generation to the other. The 

young generation takes into consideration the information from the internet and social media 

platforms, while the older generation bases its decision on the option and opinion of relatives and 

the recommendations of tourism agencies. Cultural objectives is an important item for both 

generations, although the young generation has started to focus also on sports, ambiance, social 

activities and shopping possibilities. Taking in consideration the fact that for the latter the 

differences for the two generations are not that high anymore, we would assume that for these items 

the trend has started to change and that they will become more important for a tourism destination.  

Taking in consideration the dynamic of the preferences and attitudes of consumers towards 

tourism products, it is important both for companies, destinations and researchers to constantly 

investigate this field. Especially for certain destinations, it is important to determine the future 

trends in the preference of the consumers, in order to be able to adjust their strategies. One 

important aspect is the presence on the internet and on social media networks. More and more 

consumers take their information and search for offers on the internet or on social media platforms, 

fact also confirmed by our research. The ambiance in all touristic activities is another important 

issue as the consumers’ expectation increase. Therefore it is important to constantly monitor the 

preferences and the trends of the tourist in order to be able to offer them services according to their 

expectations.  
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THE SURVIVAL OF ACCOMMODATION FACILITIES AND THE 

RESPECTIVE OWNERS/OPERATORS IN RURAL DANUBE DELTA 
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ACESTORA ÎN MEDIUL RURAL DIN DELTA DUNĂRII 
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Monica Maria COROȘ2 

 
Abstract 

Danube Delta Biosphere Reserve is one of the natural World Heritage Site of Romania, hosting over 5,500 

flora and fauna species, being considered to rank third in the world from biodiversity viewpoint 

(http://romaniatourism.com/danube-delta.html). The main attractions for tourists originate from the natural landscape, 

fauna and flora but are completed by a diversity of cultural traditions kept alive in the rural areas. Since the majority of 

the Danube Delta localities are rural, most tourist activities take place in these areas. The present study investigates the 

survival of the Danube Delta rural accommodation facilities and their respective owners/operators. The simple 

surviving rate of the lodging facility is of 41.89%, while the continuity rate for the owners/operators is of 32.76% for 

the period under scrutiny: 2005-2016. Both rates can be considered high, mainly in connection with a relatively low 

occupancy rate, short length of stay, the virtual absence of clear strategies dedicated to tourism and the intricate 

Romanian business environment. The general profile of a surviving rural lodging in Danube Delta is: a rural pension of 

5 to 9 rooms, ranked at 2 stars (budget/economy), with no website and no affiliation to a consortium, operated by a 

small limited liability company that can be considered a lifestyle company. The findings are, in general, encouraging 

for those wishing to operate a lodging facility in rural Danube Delta. Any accommodation facility can become self-

sustained if it becomes member of a proper marketing consortium and if more diverse and interesting services would be 

offered, targeting rather travelers (who visit mainly to learn and experience the natural and cultural environment, 

www.unesco.org), a type of tourists that will only enhance the preservation of Danube Delta natural environment. 

Key words: rural, lodgings, Danube Delta, lifestyle company, survival rate, owners, operators, rural pension 

JEL: L83 

 

1. Introduction and brief literature review 

By declaring the Danube Delta a biosphere reserve in 1990, including the strictly protected 

areas in the World Heritage List and listing the delta as a wetland of international importance under 

Ramsar Convention (1991), the Romanian government recognized the special status of this 

geographic area. This status was further enhanced by the creation of The Danube Delta Biosphere 

Reserve Authority through which the most important wetland of South-Eastern Europe is included 

in various strategies aimed at preserving the natural environment while supporting a sustainable 

economic development (Petrescu et al. 2015; Dobrescu & Grigorescu, 2011; Gaman et al. 2010; 

Damian & Dumitrescu, 2009). Among these strategies, sustainable tourism development has an 

important role since the sector is often perceived as a solution to numerous environmenalt, 

economic and social challenges (Nunkoo et al. 2012, Chou 2013). The importance of sustainable 

tourism development in the Danube Delta is reflected by numerous academic studies (Teutsch, 

2011; Iorga, 2015; Pavel-Nedea & Dona, 2017), while others focus on specific problems like 

camping areas in the Danube Delta (Nichifor & Covaliov, 2011) or the unauthorized tourism in the 

Danube Delta (Alecu et al. 2014).  

The present paper investigates the simple survival rate of lodging facilities and the 

continuity rate of their respective owners/operators in rural Danube Delta. These two rates can 

represent important pieces of information for anyone considering an entrepreneurial undertaking in 

rural tourism in a natural reserve area. 
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2. Data and methodology 

The present paper uses the case study methodology for presenting the profile of the 

surviving lodging facilities and their respective owners/operators in rural Danube Delta. 

The simple survival rate (SSR) is calculated as proposed by Pop & Balint (2017) in order to 

allow comparisons. For the lodging facilities’ owners/operators the continuity rate (CR) was 

proposed since an important number of these owners/operators started their economic activities 

earlier than 2005, when the first official database for accommodations became available. Moreover, 

a certain number of owners/operators chose to exit the tourist lodging sector, while remaining active 

in other sectors. The continuity ratio of the economic entities is calculated similarly to SSR (the 

economic entities that existed in 2005 versus those that continued to exist in the same capacity in 

2016).  

The communes included in this study are: Bestepe, C.A. Rosetti, Chilia Veche, Crisan, 

Mahmudia, Maliuc, Murighiol, Nufaru, Pardina, and Sf. Gheorghe based on map provided by 

(Petrescu et al. 2015). 

 

3. Rural tourism in the Danube Delta 

Table 1 presents the general data provided by the National Institute for Statistics (NIS). 

According to these data, the lodgings in Danube Delta represent between 2% and 3% of total 

lodging units and between 1.1% and 1.4% of total lodging capacity. This situation should be related 

to the status of natural reserve for the Danube Delta but also to the scattered settlements. Rural 

lodgings and their capacity represent about 40% of the Danube Delta total accommodation supply. 

According to NIS data, while the number of lodgings and their capacity has grown at national level 

between 2005 and 2016, in the Danube Delta the growth of the lodgings is rather small, while the 

lodging capacity decreased. In the rural areas of Danube Delta both the lodgings and their capacity 

decreased by 1/3 and respectively 1/4.  

The difficulty in analyzing accommodation data are revealed by the information in Table 1a 

based on the official database provided by the National Authority for Tourism/Ministry of Tourism 

(NAT/MT). These data present a completely different picture form NIS data for Danube Delta. 

They show an increase of accommodation facilities and of their respective lodging capacity, higher 

than at national level. The discrepancy in data comes not only from the lodging facilities with less 

than 5 rooms, but also from the lack of collaboration and data exchange between the NIS and 

NAT/MT.  

Only NIS provides data for tourist arrivals, occupancy rate and length of stay, which reveal 

an increase in tourist arrivals at national level, while the Danube Delta registered a decrease, though 

not in the rural areas which show a slight increase between 2005 and 2016.  

Similar to national level, the Danube Delta witnessed a decrease in occupancy rate; 

nevertheless rural Danube Delta experienced a growth in occupancy rate, with higher levels than the 

national occupancy rate for 2015 and 2016. This situation seems to be determined by the following 

factors: the slight increase in tourist arrivals and the increase in the length of stay suggesting that at 

least since 2015 the rural lodgings’ owners/operators manage to make the stay of tourists in Danube 

Delta more attractive.  

Nonetheless, the discrepancies between Table 1 and Table 1a suggest that tourist arrivals 

and the lodging capacity in Danube Delta are highly underestimated by NIS for 2016. However, in 

the absence of other reliable and available data sources, the information provided by NIS should be 

taken into consideration as it is. 
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Table 1: Lodgings, tourist arrivals, occupancy rate and length of stay in Danube Delta based on NIS data 

Year 

National1 
Danube Delta2 

(% of national) 

Rural Danube Delta3 

(% of Danube Delta) 

No. 
Bed 

places 

(thou) 
Arrivals 

(thou) 
Occupancy 

rate 

(%) 

Length 

of stay 

(days) 
No. 

Bed 

places 

(thou) 
Arrivals 

(thou) 
Occupancy 

rate 

(%) 

Length 

of stay 

(days) 
No. 

Bed 

places 

(thou) 
Arrivals 

(thou) 
Occupancy 

rate 

(%) 

Length 

of stay 

(days) 

2005 4,266 283 5,805 33.4 3.2 122 

(2.86) 
3.8 

(1.34) 
77 

(1.33) 28.4 2.0 75 

(61.48) 
1.8 

(47.50) 
16 

(20.78) 29.6 1.7 

2010 5,222 312 6,073 25.2 2.6 127 

(2.43) 
4.3 

(1.38) 
68 

(1.12) 19.8 1.6 51 

(40.16) 
2.7 

(63.33) 
17 

(25.00) 19.7 2.0 

2015 6,821 328 9,922 28.7 2.4 138 

(2.02) 
3.9 

(1.19) 
69 

(0.70) 24.7 2.0 52 

(37.86) 
1.6 

(42.10) 
12 

(17.39) 34.5 2.3 

2016 6,946 329 11,003 30.5 2.3 136 

(1.96) 
3.7 

(1.12) 
73 

(0.66) 24.7 2.0 50 

(36.76) 
1.4 

(37.37) 
18 

(24.66) 39.3 2.4 

Change 

between 

2005 and 

2016 (%)  

 

62.82 
 

16.14 
 

89.54 
 

-8.68 
 

-28.13 
 

11.48 
 

-3.05 
 

-5.19 
 

-13.03 
 

0.00 
 

-33.33 
 

-23.73 
 

12.50 
 

32.77 
 

41.18 

Notes: (1) Data in this table are based on NIS information; NIS does not include the lodging facilities with less than 5 

rooms. (2) Furthermore, the NIS includes in Danube Delta the municipality of Tulcea, the county residency. This 

inclusion is motivated by the fact that Tulcea municipality can be considered the gateway to Danube Delta. Danube 

Delta includes only one more town, Sulina which is also a free port at the Black Sea. (3) For rural Danube Delta only 

the communes (rural localities) mentioned in Danube Delta section were considered. For the period 2005-2016 for some 

of these localities the set of data is not complete given the lack of reporting at commune level. 

Source: NIS and authors’ calculations based on NIS data 

Table 1a: Lodgings in Danube Delta based on NAT/MT data 

Year 

National1 
Danube Delta 

(% of National Level) 

Rural Danube Delta 

(% of Danube Delta) 

Number Bed places 

(thou) Number Bed places 

(thou) Number Bed places 

(thou) 

2005 6,137 230 122 (1.99) 3.3 (1.43) 74 (60.66) 1.9 (57.58) 

2016 11,345 359 311 (2.74) 6.5 (1.81) 226 (72.67) 3.9 (60.00) 

Change 2005-2016 (%)  84.86 56.09 154.92 96.97 205.41 105.26 

Source: authors’ calculations based on the official database for lodgings (NAT/MT) 

Table 2 shows the importance of rural tourism in Tulcea County (confirmed by Pop et al. 

2017). Further, the data show that most of the rural tourism activities in Tulcea County are 

concentrated in the Danube Delta, where more than half of the communes reporting lodgings 

account for about 70% of the lodgings and for more than 74% of the lodging capacity. 
Table 2: Communes in Tulcea County and in Danube Delta reporting accommodation facilities 

Year Communes in Tulcea 

County 
PNDR communes with tourist potential in Tulcea County 

High potential Very high potential 

2005 46 n/a n/a 

2016 46 21 3 

 
Of which reporting 

lodging units 
% of Tulcea county 

Number of lodgings Rooms 

2005 13 70.13 63.90 

2016 16 77.66 68.56 

 
Of which in Danube 

Delta 
% of communes reporting lodging units 

Number of lodgings Rooms 

2005 7 68.52 74.39 

2016 10 73.70 78.92 

 
Communes with at 

least 10 lodgings 
% of communes reporting lodging units 

Number of lodgings Rooms 
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Year Communes in Tulcea 

County 
PNDR communes with tourist potential in Tulcea County 

High potential Very high potential 

2005 5 77.78 81.17 

2016 6 83.99 82.94 

 
Of which in Danube 

Delta 
% of communes with at least 10 lodgings 

Number of lodgings Rooms 

2005 4 77.65 82.15 

2016 4 76.95 84.69 

Note: the data in this table rely on NIS (for the total number of communes) and on the official database for 

accommodation facilities provided by NAT/MT. 

Source: authors' calculations based on NIS and NAT/MT data 

 

4. The Simple Survival Rate (SSR) and the Continuity Rate (CR) in Danube Delta 

Of the 10 communes included in this study, the SSR was calculated only for 7 localities 

(Table 3), while for 3 localities no accommodation facility was registered for 2005.  

The SSR for rural Danube Delta, 41.89%, is higher than the national rural average, of 

38.21% (Pop & Balint 2017), though it is lower than the average reported for WHS, of 46.46% (Pop 

& Balint 2017). This simple comparison suggests that rural Danube Delta does not fully capitalize 

on the status of WHS the respective natural reserve holds.  

Table 3 presents mixed results. The SSR can neither be related to tourist attractions, nor to 

occupancy rate or length of stay. Also, there seems to be almost no relation with the existence of a 

strategy for tourism development. The only exception is represented by Maliuc, the commune with 

no strategy available on the website and with the lowest SSR. Nonetheless, Maliuc registers the 

highest length of stay for 2016, this indicating some attractiveness for tourists. The results in Table 

3 suggest that other factors, like the endeavors of owners/operators for the survival of their 

hospitality business, explain the SSR. 
Table 3: Rural Danube Delta details regarding the simple survival rate of accommodation facilities 

correlated with the occupancy rate, the length of stay and the assessment based on tourist attractions 

Commune 
Simple 

survival 

rate (%) 

Occupancy 

rate (%) 
Length of 

stay (days) 
PNDR2 

points based 

on tourist 

attractions 

Tourist 

attraction 

concentration 

(PNDR) 

Commune strategy for 

tourism development 
2005 2016 2005 2016 

Crisan 35.71 26.21 23.45 2.69 2.79 22.87 high Included in the general strategy 

of commune development 

Maliuc 20.00 19.07 26.92 2.11 4.03 25.12 high No strategy available on the 

commune website 

Mahmudia 66.67 15.35 47.22 2.24 1.96 31.55 high Included in the general strategy 

of commune development 

Murighiol 35.48 39.61 26.16 1.46 2.29 36.11 very high Included in the general strategy 

of commune development 

Sf. Gheorghe 81.82 17.83 64.55 2.18 3.06 36.22 very high Included in the general strategy 

of commune development 

Nufaru 50.00 n/a n/a n/a n/a 28.51 high Included in the general strategy 

of commune development 

Chilia Veche 33.33 n/a n/a n/a n/a 22.54 high Included in the general strategy 

of commune development 

Rural Danube Delta 41.891 29.6 39.3 1.7 2.4 n/a high to very high  

Notes: (1) This SSR is calculated based on the number of surviving accommodation facilities and not as a simple 

average of the 7 communes SSRs. (2) PNDR is the Romanian abbreviation for the National Program for Rural 

Development (Programul National de Dezvoltare Rurala) 

Source: authors' calculations based on NIS and PNDR data and communes websites 
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Table 3a presents the ownership ratio and the structure of surviving accommodations and 

their respective owners. The data are close to the results presented by Pop & Balint (2017) in the 

case of WHS rural localities for ownership ratio and the relative dominance of rural pensions as 

surviving structures. Thus, specific to the rural Danube Delta seems to be an increased percentage 

of surviving villas and hotels. The results regarding the structure of the owners is completely 

different from the data reported by Pop & Balint (2017) for the WHS communes. In the case of 

rural Danube Delta the ownership form related to survival rate is the limited liability company 

rather than other forms of individual enterprise. 
Table 3a: The structure of surviving accommodation units and their owners 

Commune 

 

Ownership 

ratio1 
Structure of surviving accommodation units and of their owners 

 

 

2005 

 

 

2016 

Pensions (%) Hotels (%) Villas (%) 
Individual 

enterprises (%) 
LLCs (%) 

2005 2016 2005 2016 2005 2016 2005 2016 2005 2016 

Crisan 1 1 80.00 80.00 20.00 20.00 0.00 0.00 20.00 20.00 80.00 80.00 

Maliuc 1 1 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

Mahmudia 1 1 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

Murighiol 1.38 1.38 54.55 45.45 9.09 0.00 18.18 27.27 12.50 0.00 62.50 75.00 

Sf. Gheorghe 2.25 2.25 33.33 33.33 0.00 0.00 55.56 55.56 50.00 50.00 50.00 50.00 

Nufaru 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

Chilia Veche 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

Rural Danube 

Delta 
1.23 1.23 51.61 48.39 9.68 6.45 22.58 25.81 21.74 17.39 69.57 73.91 

Note 1: This ratio presents how many accommodation units are owned/operated by an economic entity by dividing the 

number of lodging reported in one locality to the number of economic entities owning/operating accommodation units 

in the respective locality. 

Source: authors' calculation based on the official database for lodging facilities (NAT/MT) 

Table 4 presents the structure of owners/operators of the surviving accommodation facilities 

in rural Danube Delta that continued to own/operate at least an accommodation unit between 2005 

and 2016. The total number of identified economic entities was of 18, of which 2 were individual 

enterprises, associated with either one individual or family businesses. For these individual 

enterprises no information is available regarding NACE (Nomenclateur statistique des activites 

economique dans la Communaute europeene) codes and financial details therefore, these were 

eliminated from the study. Of the remaining 16 firms, for 4 the available information was 

incomplete and they were also excluded. The majority of the firms are organized as LLCs (limited 

liability companies or SRL in Romanian) and 2/3 of them are micro-enterprises. Even the joint 

stock companies, which are supposed to be larger, based on the minimum capital required, fall 

under these two categories given their number of employees and the annual turnover. Of the 12 

firms which offered complete information for the period 2009-2016, 5 declare their main activity 

within NACE cod 55 (accommodation), while other 4 have the main activity within the 

complementary NACE code 79 (travel agency, tour operator and other reservation services and 

related activities). The remaining 3 firms have their main activities in completely other sectors and 

seem to be involved in the accommodation business for diversification reasons. It is also worth 

noting that 2/3 of the 12 firms registered absolute losses, in average for 2009-2016. Of the 4 firms 

with absolute profit, 3 were those involved in other main activities than lodging facilities. 
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Table 4: The structure of surviving accommodation facilities' owners/operators in rural Danube Delta 

Type 
Number of 

entities 

Entities with no 

information or 

incomplete data set 

Micro- 

enterprises 

Small 

Enterprises 

Average net result for 

2009-2016 

(No. of Entities) 

NACE 

for the firms providing 

information 
profit loss 

Individual 

enterprises 
2 2 - - - - - 

Firms of which 16 4 8 4 4 8  

Limited partnership 1 1 - - - - - 

Joint stock companies 2 - 1 1 - 2 5510; 5590 

Limited liability 

companies (LLCs) 
13 3 7 3 4 6 

5510 (2); 5520 (1)3; 

7911 (3); 7990 (1); 322 

(1); 4639 (1); 7112 (1) 

Notes: (1) Micro-enterprises: economic entities with less than 10 employees and an annual turnover less than EUR 2 

million; (2) Small enterprises: an economic entities with less than 50 employees and an annual turnover of less than 

EUR 10 million; (3) Bolded NACE codes indicate the firms with profit as average net result for 2009-2016 

Source: authors’ compilations based on the NAT/MT and Ministry of Finance official data  

The general continuity rate for the owners/operators of lodging facilities is of 32.76%. This 

result is supported by the findings of Andrei et al. (2016) investigating other aspects of Danube 

Delta economic entities. Table 5 includes details regarding the continuity ration for each commune 

and for the 12 firms operating surviving lodgings and for which a complete set of free data was 

available for the period 2009-2016, covering the peak of the economic and financial crisis period 

(2009-2011/12). The information in Table 5 is slightly different from Table 4 since the profit or loss 

margin was taken into consideration instead of absolute profit or loss values. Based on the data 

presented in Table 5, only 2 firms constantly generated profit over the 8 year period, though a low 

profit margin, both having other main activities than tourism. All the companies with NACE codes 

55 and 79 registered negative profit margins for the analyzed period, suggesting low profit levels 

for the years with profit. Furthermore, only 4 companies have an average turnover higher than RON 

1 million; two of these companies having the main activity in other sectors than tourism. The 

remaining 8 companies registered a small average annual turnover (from several tens to several 

hundreds of thousands of RON) and have constantly less than 5 employees. Furthermore, of these 8 

firms, 5 have a liability to asset ratio higher than 1, indicating a high level of indebtedness, owning 

more money than the registered value of their assets. The information provided by the Romanian 

Ministry of Finance does not offer any details related to whom the money is owed. Informal 

discussions revealed that it is often the case when the firm owner(s) or shareholder(s) lend money 

obtained from other activities in order to keep the respective business running.     

Based on the data above, most of the firms investigated can be considered rather lifestyle 

enterprises. They do not create jobs and generate annual turnovers that most of the times do not 

cover the cost of their exploitation. They seem to be created to complement other economic 

activities of their owners/shareholders and they do not generate enough income to support 

innovation and are not capable to capitalize on the existing opportunities or to create opportunities. 
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Table 5: The continuity ratio and the financial situation of the respective owners/operators in rural 

Danube Delta 

Commune 

Owner/Operator 

Continuity ratio 

(%) per 

commune 

Firm's 

name 
NACE & 

observations 

Average net 

profit or loss 

margin (%) 

Average 

turnover 

(RON1 thou) 

Average 

liability to 

total asset 

ratio 

Average 

number of 

employees 

Crisan 30.77 

Dinamic 

Construct 

SRL 

7112 

8 years of profit 
0.37 

min: 0.14 (2009) 

max: 36.65 (2015) 

3,462 

min: 1,595 (2012) 

max: 11,378 

(2015) 

0.24 

min: 0.05 (2009) 

max: 0.37 (2012 

24 

min: 7 (2011) 

max: 50 (2015) 

IRSO SRL 
5520 

3 years of losses 

5 years of profit 

-12.08 

min: -124.00 (2010) 

max: 66.32 (2011) 

26 

min: 10 (2010) 

max: 40 (2011) 

0.17 

min: 0.03 (2014) 

max: 0.46 (2010) 

1 

min: 1  

max: 1  

Maliuc 22.22 Campo Euro 

Club SRL 

7990 

2 years of losses 

6 years of profit 

-52.15 

min: -270.42 (2009) 

max: 6.45 (2014) 

241 

min: 51 (2009) 

max: 602 (2011) 

0.44 

min: 0.09 (2015) 

max: 1.40 (2010) 

3 

min: 5 (2013) 

max: 2 (2016) 

Mahmudia 66.67 Allegro SRL 4639 

8 years of profit 
1.57 

min: 0.56 (2013) 

max: 2.66 (2014) 

49,842 

min: 38,304 

(2012) 

max: 66,602 

(2016) 

0.41 

min: 0.25 (2015) 

max: 0.55 (2010) 

39 

min: 20 (2015) 

max: 70 (2009) 

Murighiol 31.82 

Holbina 

Tourism 

SRL 

5510 

5 years of losses 

3 years of profit 

-88.55 

min: -365.12 (2014) 

max: 5.56 (2010) 

1,395 

min: 477 (2010) 

max: 3,605 (2012) 

0.56 

min: 0.01 (2013) 

max: 0.78 (2009) 

14 

min: 6 (2009) 

max: 20 (2016) 

Tire 

Consulting 

SRL Filiala 

Murighiol 

7911 

7 years of losses 

1 year of profit 

-23.41 

min: -52.55 (2011) 

max: 0.49 (2010) 

134 

min: 102 (2016) 

max: 148 (2010) 

2.38 

min: 1.10 (2010) 

max: 3.15 (2014) 

4 

min: 2 (2012) 

max: 5 (2009) 

Delta Group 

Company 

SRL 

5510 

7 years of losses 

1 year of profit 

-94.15 

min: -320.10 (2014) 

max: 3.76 (2010) 

83 

min: 31 (2014) 

max: 193 (2012) 

1.33 

min: 1.09 (2010) 

max: 1.61 (2016) 

1 

min: 1  

max: 2 (2015) 

Dunarea 

Salbatica SA 

5590 

5 years of losses 

3 years of profit 

-14.15 

min: -68.49 (2015) 

max: 6.23 (2009) 

239 

min: 114 (2015) 

max: 393 (2009) 

1.02 

min: 0.80 (2009) 

max: 1.25 (2015) 

4 

min: 3 (2011) 

max: 6 (2014) 

Ecosigma 

SRL 

7911 

2 years of losses 

6 years of profit 

-22.76 

min: -144.10 (2016) 

max: 22.45 (2010) 

46 

min: 18 (2016) 

max: 82 (2011) 

0.78 

min: 0.70 (2010) 

max: 0.89 (2016) 

1 

min: 1  

max: 2 (2013) 

Cormoran 

Prod Impex 

SA2 

5510 

7 years of losses 

1 year of profit 

-31.21 

min: -124.30 (2016) 

max: 4.17 (2010) 

2,282 

min: 830 (2016) 

max: 3,873 (2009) 

0.25 

min: 0.22 (2009) 

max: 0.28 (2016) 

21 

min: 12 (2013) 

max: 46 (2009) 

Nufaru 50.00 Facla SRL 
7911 

6 years of losses 

2 years of profit 

-57.75 

min: -154.74 (2015) 

max: 5.32 (2009) 

249 

min: 5 (2016) 

max: 584 (2009) 

1.18 

min: 0.89 (2009) 

max: 1.51 (2016) 

3 

min: 0 (2009) 

max: 9 (2010) 

Chilia 

Veche 33.33 Masiva SRL 
322 

1 year of losses 

7 years of profit 

-1.06 

min: -18.97 (2009) 

max: 3.62 (2016) 

622 

min: 239 (2009) 

max: 1,046 (2014) 

1.45 

min: 0.83 (2016) 

max: 4.94 (2009) 

4 

min: 2 (2010) 

max: 6 (2015) 

Notes: (1) Based on EUROSTAT annual data, the average EUR/RON exchange rate for 2009-2016 is 1 EUR = 4.3686 

RON; (2) This firm changed its legal status from LLC (SRL) to joint stock company in 2009 and transferred its 

headquarter to Bucharest.  

Source: authors’ compilations based on the NAT/MT and Ministry of Finance official data 

Tables 6 and 7 complete the information by showing the changes undergone by the 

investigated accommodation facilities, grouped by owners’ continuity. The most frequent changes 

are related to the lodging capacity followed by the changes in classification. It seems that there is no 

difference between the accommodations that survived under the same owner and those which 

changed their owner since almost the same rate of modification can be observed. Tables 6 and 7 

also reveal a surprising situation for the second decade of the 21st Century: the small number of 

websites of the surviving accommodation facilities. This situation might be related to the low level 

of income generated by most of the lodgings, not allowing to support even a website. However, all 
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of the surviving accommodation facilities can be found on various on-line reservation websites, 

either international or local. 

Furthermore, one should notice that none of the surviving lodgings is affiliated to an 

international consortium. Informal discussions revealed that in most cases the owners/operators 

have no knowledge of the existence of such consortia that could enhance their online presence with 

a relative low membership fee. 
Table 6: Developments for the lodgings with the same owner/operator in 2005 and 2016 in rural 

Danube Delta 

Commune Owner & lodging unit 
Changes 

Website Facebook 

page Observations 
Rooms Stars 

Crisan 

Dinamic Construct SRL & 

Hotel Sunrise No From 3 to 4 

stars 
www.hotelsunrise.ro/en/  

 
Yes  Data regarding the 

owner in Table 4 

IRSO SRL & Pensiunea 

Casa de vacanta Grig 
From 9 to 4 

rooms 
From 2 to 3 

stars No No Data regarding the 

owner in Table 4 

Individual enterprise 

Schimbischi I. Dorina & 

Pensiunea Casa cu Flori 

From 4 to 5 

rooms No www.cazarecasacuflori.ro Yes  

The Ministry of 

Finance does not 

offer financial 

information for this 

type of entity 

IOROM Trading SRL & 

Pensiunea IOROM 

Trading 
No No No No 

Incomplete set of 

financial data. Not 

included in Table 4 

Maliuc 

Brachi Shipping & 

Trading Co SRL & 

Pensiunea Insula Nada 

Apelor 

From 5 to 17 

rooms No www.cazare-delta.ro  Yes  
Incomplete set of 

financial data. Not 

included in Table 4 

Campo Euro Club SRL & 

Popas Turistic Nufarul 
From 20 to 

24 rooms No No No Data regarding the 

owner in Table 4 

Mahmudia 

Allegro SRL1 & 

Hotel Mon Jardin 
From 25 to 

37 rooms No 
www.hotelmonjardin.ro/en/

home-en   
 

No Data regarding the 

owner in Table 4 

Individual enterprise 

Carpo Vasile & 

Pensiunea Carpo  

From 2 to 4 

rooms No No Yes  

The Ministry of 

Finance does not 

offer financial 

information for this 

type of entity 

Murighiol 

Holbina Turism SRL & 

Pensiunea Holbina No No No No Data regarding the 

owner in Table 4 

Tire Consulting SRL 

Filiala Murighiol & 

Pensiunea Morena 
No No No No Data regarding the 

owner in Table 4 

Teodoru SCS & 

Pensiunea Teodoru No No No No 
Incomplete set of 

financial data. Not 

included in Table 4 

Delta Group Company 

SRL & Pensiunea Solina 
From 12 to 6 

rooms No www.solinia.ro  No Data regarding the 

owner in Table 4 

Dunarea Salbatica SA & 

Nava fluviala Anastasia2 No No No No Data regarding the 

owner in Table 4 

Ecosigna SRL & 

Popas Turistic Ecosigma No No No No Data regarding the 

owner in Table 4 

Cormoran Prod Impex SA 

& Complex turistic 

Cormoran Uzlina 

(currently includes 3 villas 

– one a former hotel, one a 

former pension, and one 

merging two former villas) 

From 30 to 

50 rooms for 

the merged 

villas 

No 
www.cormoran.ro  

 
Yes Data regarding the 

owner in Table 4 

Sf. Gheorghe Eximval Tour SRL & 

Pensiunea Visconti No No No No Incomplete set of 

financial data. Not 

http://www.hotelsunrise.ro/en/
http://www.cazarecasacuflori.ro/
http://www.cazare-delta.ro/
http://www.hotelmonjardin.ro/en/home-en
http://www.hotelmonjardin.ro/en/home-en
http://www.hotelmonjardin.ro/en/home-en
http://www.solinia.ro/
http://www.cormoran.ro/
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Commune Owner & lodging unit 
Changes 

Website Facebook 

page Observations 
Rooms Stars 

included in Table 4 

Nufaru 
Facla SRL &  

Sat de vacanta Sageata 

Apei 

From 15 to 

16 rooms 
From 3 to 2 

stars No No Data regarding the 

owner in Table 4 

Chilia Veche Masiva SRL No No No No Data regarding the 

owner in Table 4 

Note 1: Allegro SRL handed over the hotel to a new LLC (Mon Jardin Tourism) sometime during the second half of 

2016.  

Source: authors’ compilations based on the official database for accommodation facilities and internet search 

Table 7: Developments for the lodgings which changed the owner/operator between 2005 and 2016 

Commune 2016 owner & lodging 
Changes 

Website Facebook 

page Observations 
Rooms Stars 

Crisan1 Ovidav Tour SRL1 

& Pensiune Ovidiu 
From 9 to 20 

rooms No www.pensiuneaovidiu.ro/  Yes NACE: 7911 

Murighiol Corado International SRL 

& Pensiunea Delta From 4 to 15 From 2 to 4 

stars No No NACE: 5610 

Sf. Gheorghe2 

Individual enterprise 

Stoica Emilia Turism 

& Pensiunea Egreta 

From 4 to 5 

rooms No No No NACE: n/a 

Individual enterprise 

Abainet G.Chirila 

& Pensiunea Lucia 
No No 

www.pensiunea-lucia.ro/ 
 

Yes  

(under the 

name Casa 

Lucia) 

NACE: n/a 

Touring Imobiliare SRL2 

one camping and five 

villas all under the name 

Delfinul 

From 50 to 

20 rooms 

(one villa) 

From 50 to 

90 rooms 

(camping) 

From 4 to 3 

stars 

(camping) 

www.dolphincamping.ro/  
 

No NACE: 7022 

Notes: (1) The firm that preceded Ovidav Tour SRL was Carol Ovidiu Com SRL and its main activity declared at the 

Ministry of Finance was poultry rising (NACE 147) while the involvement in the ownership/operation of the rural 

pension seems to be complementary. Carol Ovidiu Com SRL continued to remain active (as of 2016) in poultry rising 

after exiting the lodging business. The names Ovidav and Ovidiu might indicate that the owner or main shareholder for 

both firms is the same individual person or a family. (2) Similar to Note 1, Tudori Properties SRL which preceded 

Touring Imobiliare SRL declared its main activity in real estate (NACE 7022) and has only a complementary 

involvement in the ownership/operation of the villas and the camping. Tudori Propertuies SRL continues the activity (as 

of 2016) with the main declared activity: real estate. Similar to Note 1, a link might exist between the two firms either 

by having the same owner/majority shareholder or through the members of the same family. 

Source: authors’ compilation based on the NAT/MT official data and on Internet search 

Based on the data presented above, the general profile of a surviving rural lodging in 

Danube Delta is: a rural pension of 5 to 9 rooms, ranked at 2 stars (budget/economy), with no 

website and no affiliation to a consortium. It is operated by a small LLC, with a low turnover, poor 

financial results and less than 5 employees; thus, it can be considered a lifestyle company. The 

feature of lifestyle companies is further supported by the data in Table 8 suggesting that some 

relation might exist between the SSR, CR and the decrease in unemployment rate. Still, the data 

series are too short to be investigated. Based on the findings above, an educated guess implies that 

the relation might be indirect since the surviving lodgings use a small number of employees. 

However, the data show no influence of SSR and CR on retaining the young active population. 

Nonetheless, it seems that some relation exists with the increase of active mature population. 

 

 

 

 

 

http://www.pensiuneaovidiu.ro/
http://www.pensiunea-lucia.ro/
http://www.pensiunea-lucia.ro/
http://www.dolphincamping.ro/
http://www.dolphincamping.ro/
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Table 8: SSR, CR, and the change in unemployment rate and active population between 2005 and 2016 

Commune SSR CR Unemployment rate 

change 2005-2016 
20-29 year population 

change 2005-2016 
30-64 year population 

change 2005-2016 

Crisan 35.71% 30.77% -32.79% -29.27% 12.80% 

Maliuc 20.00% 22.22% 20.59% -26.57% 13.66% 

Mahmudia 66.67% 66.67% -8.62% -33.40% 8.22% 

Murighiol 35.48% 31.82% -55.00% -7.81% 11.18% 

Sf.Gheorghe 81.82% 33.33% -39.62% -16.81% -3.76% 

Nufaru 50.00% 50.00% -39.62% 12.06% 33.89% 

Chilia Veche 33.33% 33.33% 26.19% -26.25% -6.69% 

Rural Danube 

Delta 41.89% 32.76% -18.33% -17.20% 10.20% 

Source: authors’ compilation based on the NAT/MT and NIS official data 

 

5. Conclusions 

The findings of this paper suggest that both SSR (simple survival rate) and CR (continuity 

rate) are rather surprising given the low online profile of the surviving accommodations, combined 

with the low occupancy rate and the short length of stay of visiting tourists. Furthermore, to these 

factors one should add the intricate Romanian business environment for tourism, as discussed by 

Radan-Gorska (2013) and Alecu et al. (2016), and the absence of distinct local strategies for 

tourism development. Under such conditions, to survive and to continue the activity over a decade 

while passing through a severe global economic crisis is a real performance for any economic entity 

and even more for the tourism related ones, which base their activities on the tourists’ discretionary 

income. These findings suggest that a more in-depth analysis is needed at the level of the 

owners/operators of surviving lodgings in order to better understand the factors influencing the SSR 

and CR and how they relate to sustainable tourism development. 

The increase in the length of stay for 2016 suggests that, at least, some lodging services have 

increased their quality and have started to provide attractive alternatives for leisure and/or 

specialized tourist products to complement the simple offering of accommodation and (optional) 

food, confirmed by the recent study of Pavel-Nedea & Dona (2017). It might be also determined by 

an increase in the number of travelers (who visit mainly to learn and experience the natural and 

cultural environment, www.unesco.org) rather than (domestic) tourists (expecting to find urban 

amenities in rural locations) arriving in the Danube Delta. 
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Abstract 

The present article is a reflection on tourism marketing, exploring the factors associated and interlinked to the 

marketing mix. In this study, from the marketing mix point of view, the digital communication variable is more 

prominent. Thus, we intend to find out what are the communication tools, namely digital, which boost the image of 

tourist destinations. 

From this point of view, we tried to perceive this question in the light of a single case study, the municipality of 

Póvoa de Varzim, in Portugal. This approach, on the side of the tourist offer, revealed that a determining factor in the 

digital communication process is the creation of an interactive store that will serve as a digital storefront for the 

promotion and dissemination of the image of the analysed municipality, as well as other cities. For this reason, the 

communication dynamic of the municipality is centred in the creation and maintenance of relations with several 

economic agents. Along with this tool, the municipality projects its digital communication through social network pages 

(eg Facebook and TripAdvisor) and Web page. Also, the study revealed that the communication of this municipality 

passes through the free distribution of typical products of the city (eg personalised canned food) in events and places of 

great affluence (eg airports), with the intention of the visitors memorising the destination with a local product. 

Key words: tourism marketing, digital communication, tourist destinations, case study, Portugal 

 

1. Introduction 

Today, boosted by the development of economies and increasing wealth, tourism assumes 

itself as a growing industry around the world with annual growth rates of 10% (Menon, 2010). 

Regarding the wealth generated by the Portuguese economy, in the services as a whole, the 

evolution of the heading "Travel and Tourism", whose balance went from 7839 million euros in 

2015 to 8831 million euros in 2016 (BP, 2017). Tourism, interpreted as the sum of natural resources 

of the environment, cultural, social and economic, has a wide and complex field of research (Mill 

and Morrison, 2002). The most recent studies (Boniface, 2001) have shown that tourism is seen as 

an economic social phenomenon present in the daily relations of economic agents and not just a 

particular sector of the economy. The present study will focus on the supply perspective - tourist 

destinations. The authors Cooper et al. (2001) understand that the tourist destination is the most 

relevant dimension of tourism activity, in the sense that it is the destinations that attract tourists and 

motivate the visit. On the other hand, the internal and external effects resulting from the tourist 

activity can be positive or negative for a tourist destination (Candela and Figini, 2012; Mathieson 

and Wall, 1982). On the supply side, Buhalis (2000) defines tourist destination as an amalgam of 

products, services and attractions, offered in a certain geographic space. 

The studies carried out in the field of tourism marketing and written in the perspective of 

communication have neglected the role of communication, namely digital, in the image of small 

tourist destinations (Baider et al., 2005; Boyer and Viallon, 1994). The approach of digital 

communication from the perspective of cities is still a fairly recent phenomenon (Aurigi and 

Graham, 1998). Baker (2012), in the book "Destination Branding for Small Cities", addresses the 

strategy that smaller cities must follow in order to successfully promote their destination. In this 

way, smaller cities need to focus on the client in a strategic, open and imaginative way, in order to 

communicate a brand that will generate positive feelings, respect and loyalty.  
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On the other hand, the production of studies in the field of communication began only in the 

beginning of the 90's with "La Communication Touristique" by Marc Boyere and Philippe Viallon. 

In order to fill this gap, one concept under analysis will be the marketing mix. The marketing 

literature has grown significantly especially thanks to the work developed by Philip Kotler in co-

authorship with Kevin Keller (Kotler and Keller, 2006). This research will focus on the marketing 

concept, whose main author in the literature, Kotler (1997, p.9), defines as "a social and 

management process in which individuals or groups get what they need and want to try create, 

exchange and / or sell products with value. " On the other hand, tourism marketing is the marketing 

part in charge of guiding the commercialisation of products / services of companies and also 

organisations that integrate the tourism sector (García, 2012). The literature suggests four 

determinant factors in the marketing mix: product / service, communication, distribution, and price 

(Kotler and Armstrong, 2008). The present research will focus on the communication variable that 

will be observed from a more traditional perspective and also modern with digital communication. 

According to Corrêa (2005), digital communication uses "Digital Information and Communication 

Technologies" and all the tools derived from them, to help and stimulate the construction of any 

communication process integrated in organisations. 

Therefore, research will highlight the importance, in the context of Portuguese 

municipalities, of the variable digital communication in the image of tourist destinations. The 

research is based on the premise that the image of the tourist destination is stimulated by the 

communication (traditional and digital) and by information that we receive through suggestions 

from friends and family, as well as television, movies, books, magazines, brochures and publicity. 

Visitors are exposed to this information and absorb the messages and images they deem most 

relevant. Therefore, tourism destinations should present the highest number of favourable images, 

thus increasing the likelihood of tourists returning (Kim et al., 2013, Molina and Esteban, 2006). In 

this context, it is expected to answer the following research question: "What are the communication 

tools, namely digital, that boost the image of tourist destinations?". 

At the structural level, the first part reviews literature on the concepts of digital 

communication and tourist destinations. Next comes a model that seeks to respond in a preliminary 

way to the research question. As far as empirical research is concerned, it describes the research 

methodology that supports the study and, in the case of Póvoa de Varzim, in Portugal, is sought. 

Before finalising the article, confront the model in the light of the case. Finally, we present the 

conclusions. 

 

2. Marketing tourism – literature review 

2.1. Communication  

The development of marketing comes mainly from social and business pressures. One of the 

most widely accepted versions of the concept of marketing is proposed by Keith (1981), who 

identified an evolution from production to sales to marketing to enterprise. In the past, McCarthy 

(1964) had already introduced the concept marketing mix, commonly referred to as 4P's. Later, 

Kotler (1997, p.9) defined marketing as "a social and management process in which individuals or 

groups get what they need and want to try to create, exchange and / or sell products of value." , 

marketing is a matching process that combines a company's capabilities and customer needs 

(Londhe, 2014).Tourism has been around for centuries, but because of the tremendous changes in 

products and market conditions that have taken place in recent decades, there has been a need to 

change business methods. This led to the adoption and use of tourism marketing (Cooper et al., 

2001). Tourism marketing has attracted interest from various authors, since it allows explaining the 

role played by the organisations that integrate the tourism sector (García, 2012). Gilbert (1997) 

defines marketing associated with tourism as the application of the marketing process with its 

specific characteristics to the tourism industry and its products. Tourism marketing is a process 

composed of four interconnected and comprehensive variables: product / service, communication, 
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distribution and price. The present study will only focus on this last variable, communication. As far 

as communication is concerned, Kotler et al. (2004) deal with the Integrated Marketing 

Communications (IMC) concept that stems from the need for companies to convey a cohesive 

message regardless of the communication tool used. This concept corresponds to the joint action of 

the different communication disciplines (advertising, advertising, institutional communication, 

corporate, internal, external, sales promotion, public relations, brochures and flyers) that contribute 

to a maximum impact in meeting the needs of the tourist consumer. Therefore, tourism 

communication can be understood as a subsystem of the communication system and that includes, 

in particular, the public relations and sales promotion actions of a destination (Baldissera, 2010). 

Solomon et al. (2012) emphasise in a model the relationships that can be established with tourism 

consumers and organisations. In the conceptual framework, designed by researchers, consumers 

assume themselves as participatory elements in the process of creation and absorption of 

communication. This concept is dubbed in the literature of many-to-many communication, marked 

by the multiplicity of receivers, transmitters, formats and communication channels (Hoffman and 

Novak, 1996). In this way, the traditional communication model is abandoned, in which only 

organisations are diffusion agents of communication. Moreover, in this model are portrayed 

traditional means of communication, such as: television, newspapers and magazines. Also, 

interactive communication based on social networks, user-generated content, blogs and web pages 

emerges in the same model. Thus, the model created by Solomon et al (2012) emphasises traditional 

and digital communication tools. 

 

2.2. Digital communication 

Lemos (2004) suggests that in digital cities there is a combination of resources that 

surpasses the limits of the world wide web, encompassing local and global networks of 

communication and access devices spread throughout the public space. In turn, there are 

municipalities that only exploit the potential of the web. In both cases it is necessary for the 

municipality to be substantially computerised and to use digital communication tools. For Corrêa 

(2005), digital communication refers to "Digital Information and Communication Technologies" 

and all the tools derived from them, to help and stimulate the construction of any communication 

process integrated in organisations. In this way, we speak of the choice of technological options, 

available in the environment or in development, whose use and application is most appropriate for a 

specific company and its specific publics. Another concept that is discussed when addressing digital 

communication is the social networking pages. Barnes (1954) was one of the first researchers to 

introduce the concept social network theory. The author defined social networks and social 

structures as the set of agents (actors) interconnected by family relationships. Social networking 

pages are applications and web pages that are capable of creating and sharing user-generated 

content (Hoffman and Novak, 2012). It should be noted that the use of these platforms grows daily 

thanks to the dynamics created by the sharing of comments, photos and videos (Lange-Faria and 

Elliot, 2012). There are so many things to do, and may take long stays. The latest literature 

emphasises that social media pages are different from traditional channels, as tourism buying 

behaviour through the publication of comments and sharing of content is able to propagate rapidly 

by consumers and significantly influence their purchase options (Rondan-Cataluna et al., 2015). It 

should be noted that although there are prospective studies based on digital communication and 

explored on the theme of tourism, little reference is made to the role of local authorities in 

disseminating their tourism offerings through social network pages and / or other digital devices. 

Thus, most of the studies are written under the majority heading of the lodgings and tourist 

companies (Mislove et al., 2007). However, we must not forget that one of the main motivations for 

using the internet are social pages and these are used for any purpose. In this way, in the last ten 

years, the number of social networking pages such as Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn, 
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Bebo, wikis, blogs, forums and podcasts have not only increased, as their usage has become a daily 

exercise for millions of communicators around the world. (Sun et al., 2008). 

 

3. Tourist offer 

3.1. Tourist destinations 

In a simple way, the tourist destination can be interpreted as a place for the tourists to visit 

and to stay, being a country, a state, a region or a city (Piechotka et al., 2017). Over the years, 

literature has studied the concept of tourism destinations (Blain et al., 2005, Cooper et al 2001, 

Kotler et al., 1999, Mathieson and Wall 1982, Murphy et al., 2000, Tuohino, 2001). The study by 

Cooper et al. (2001), on Tourism - Principles and Practices, addresses the concept of tourist 

destinations. With this book the authors concluded that the tourist destination is the most important 

dimension of tourism activity, in the sense that it is the destinations that attract tourists and 

determine the visit. Murphy et al. (2000) define tourist destinations as a set of products and services 

that attract tourists to a particular location. In the definition of tourist destinations of the OMT 

(2000), the tourist destination is a physical space in which a visitor stays for at least one night. It 

covers tourism products such as support services and attractions as well as tourist resources within 

reach of a return journey on the same day. It has well defined physical and administrative 

boundaries for its management, images and perceptions that configure a market competitiveness. 

Kotler et al. (1999) point out that the objective of a tourist destination is to improve its tourist value 

(protecting and maintaining it), in order to guarantee a better positioning of the destination in the 

global tourist market. In turn, the tourist supply of a destination is organised by a vast set of 

components with the purpose of responding to tourist demand (Cunha and Abrantes, 2013). 

 

4. Digital communication and tourist destinations 

As previously observed, in a simplified way, tourism destination is the most relevant 

dimension of tourism activity, and can be interpreted as a place (country, state, region or city) for 

tourists to visit and stay in (Cooper et al. 2001; Piechotka et al., 2017). In addition, the concept of 

tourism marketing can be driven by the strategies of communication, product / service, distribution 

and price-value (Kotler and Keller, 2006, Kotler and Armstrong 2008, Tocquer and Zins 1999). 

However, in this article only the communication variable will be observed. 

Based on the concepts investigated and described previously, at this stage of the research we 

intend to respond in a preliminary way to the question: "What are the communication tools, namely 

digital, that boost the image of tourist destinations?" Before structuring the model, one must 

understand how communication can influence the image of tourist destinations. According to 

Molina and Esteban (2006), the image of the tourist destination is stimulated by communication 

(traditional and digital), as well as information we receive through suggestions from friends and 

family, as well as television, movies, books, magazines, brochures and advertising. Visitors are 

exposed to this information and absorb the messages and images they deem most relevant. In this 

way, tourist destinations should present the highest number of favourable images, thus increasing 

the likelihood of tourists returning. At the same time, the identity of the place should be defined by 

social, economic and political practices, cultural conceptions, beliefs and everyday relations. Thus, 

identity must be created from real aspects of the city, not from the fictitious production of a space 

built for consumption (Kim et al., 2013).Thus, in order to relate the concepts underlying the 

research question, tourist destinations and communication, a model was constructed in which two 

"key circumferences" (blue and brown) are presented unfolded in several. It should be noted that in 

the present model, the way the circumferences present themselves and the evaluation criteria are 

identical. Thus, both "key circumferences" intend to quantify and qualify the communication tools 

existing in the municipality. Therefore, it is intended to understand what are the communication 

tools that a municipality can have in its tourism marketing strategy.  
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First, the brown circumference is deployed in several ways to describe the typology of 

digital communication tools. In this way, this circumference quantifies and qualifies the digital 

communication tools available in the municipality. In the first analysis, it is expected to understand 

the communication tools, namely digital, that can boost the image of a tourist destination. It is 

assumed that the more communication tools the tourist destination has the greater the number of 

associated circles. That is, the model will follow, for example, the direction from point A to point B 

and, thus, the municipality will hold a greater number of digital tools that, consequently, positively 

boost the image of the tourist destination. 

On the other hand, in a similar analogy, one expects from the traditional communication 

tools (blue circles) to perceive which are used in the target communication strategy. In other words, 

the more tools the tourism destination has, the greater will be the number of associated circles and 

the model will follow the direction, for example, from point C to D. Note that as seen earlier, 

Molina and Esteban (2006) how many Maya communication tools (traditional and digital) the 

tourist destination has more favorable is the image of that same destination. It is also considered 

that both circumferences intersect (eg point E), because companies, including tourist destinations, 

must transmit a cohesive message regardless of the communication tool used. Kotler et al. (2004) 

approach this concept called Integrated Marketing Communications (IMC), referenced in this study 

when reviewing the literature. 
Figure 1. Analysis model 

 
Source: Own elaboration 

 

5. Research methodology 

Regarding tourism research, the qualitative method has gained recognition for academics 

(Gibson, 2006). In this investigation the qualitative methodology was adopted, a case study. The 

choice of this method of investigation was due to the best methodology to be used in cases where 

the researcher has little control over the facts and in which the result of the events cannot be 

manipulated by the latter (Yin, 2009). Qualitative research justifies the socially constructed nature 

of reality and the close relationship between the researcher and what is studied, emphasising that 

they depend on some cases and on many variables (Denzin and Lincoln, 2000; Ragin, 1987). The 

investigation in question arises from a single case, the municipality of Póvoa de Varzim, in the 

district of Porto, Portugal. In order to respond to the research question, various sources of 

information, including an interview, were used. Interviews consist of obtaining research data by 

asking questions of interviewees (Bloor and Wood, 2006). 
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6. Case study 

Póvoa de Varzim is a Portuguese city in the northern region situated on a sandy coastal 

plain, by the sea, bounded by the municipality of Esposende, Vila Nova de Famalicão and Vila do 

Conde (Borges, 2014). In the municipality of Póvoa de Varzim there are 63470 inhabitants in its 

area of 82 km2. The county gathers three communities with unique and different characteristics: 

fishing, agriculture and urban (Ferreira, 2016). Among the various tourism products that the county 

can offer stands out the sun and sea tourism and, more recently, gastronomic tourism. (Amorim, 

2004; Fangueiro, 2008). The municipality has infrastructures that stand out, city park, sea port, 

casino, golf course, municipal pavilion, auditorium, library and museum. It should be noted that the 

Portuguese coast path, carried out under the Santiago roads, covers Póvoa de Varzim (CS, 2017). 

As far as the communication of the municipality is concerned, the municipality has, from the 

outset, two tourist stations; the first born in the municipal market in one of the main arteries of the 

city and another, since 2016, located in Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição (CM5, 2018). In 

these two tourist places it is possible to obtain information about the cultural and tourist offer of the 

county and to acquire some local products. There are also some merchandising articles, publications 

about the county and brochures / flyers alluding to the events and the local tourist offer. In another 

perspective, the municipality uses traditional tools to communicate with poveiros, visitors and 

investors, such as participation in national and international tourism fairs and other topics. In the 

national context, the presence of the Municipality of Póvoa de Varzim in the AGRO (International 

Fair of Agriculture, Livestock and Food) is an example of these participations. The purpose was to 

highlight, in the tasting space of the fair, the poveiros flavors (Mais Semanário, 2016). The 

municipality also participates in international fairs. In this way, the participation in Ourense, in 

Galicia, made known the tourist products that Póvoa de Varzim offers, in an action developed 

jointly with the students of the School of Hospitality and Tourism of Porto and Tourism of Porto 

and North of Portugal (Mais Semanário 2, 2017). It should be noted that Póvoa tourism intends to 

innovate and, therefore, when it participates in international fairs / events, it offers visitors, free of 

charge, preserves from the "A Poveira" factory. The preserves are customized according to the 

event. Thus, "visitors remember us and remember the county with a simple can of preserves that 

appeals to the county, the sea and what we offer" (Councillor for Tourism, 2017). This initiative to 

offer gastronomic products is also used in places of great affluence and visibility, as in the 

Francisco Sá Carneiro Airport, in Oporto. To do this, before distributing flyers of the city, the 

county gives visitors a taste of local gastronomy, such as the Poblea Ridge. Also, it is visible at the 

entrance to the city and on the main streets that promote the main events of the month. Press 

advertising (written and digital) is another method used to promote tourism. However, the 

Municipality has preference for the local press, mainly through Jornal MAIS / Semanário and Jornal 

Voz da Póvoa. It should be noted that radio is also another communication tool used (Councillor 

with the Tourism Sector, 2017). Likewise, the municipality resorts to conferences that promote 

tourism, as was the case of the conference entitled "Tourism is now!", Held in April 2017, with the 

purpose of receiving various economic agents from different activities. The conferences, held on 

World Tourism Day, took place in the years 2008, 2011 and 2012, and they promoted informal 

meetings under the theme Tourism. At another time, the municipality also hosted the International 

Congress of Cultural and Religious Tourism "with the aim of creating an opportunity for reflection, 

debate, sharing and updating of scientific knowledge and practical experiences on cultural and 

religious tourism." (CM, 2017). We also bet on promotional videos at the congresses - whenever a 

conference takes place in our city, at the breaks, we project a video that will spread the city - and on 

guided tours - we show the monuments, the local restaurants and the main key points of the city " 

(Alderman with the Tourism Sector, 2017). Another interesting fact that the Councillor for Tourism 

highlighted during the interview was the need to train local agents, since "the first thing that tourists 

do is have a coffee and not visit / consult a tourist office." It also considers that captivating tourists 

is essential, because "in the future, people will remember if we are punctual, if we were pleasant 
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and if we actually showed the real." Thus, as an example, "at the congress of nurses, the 

municipality made known the candle adapted to people with special needs. We had to show this 

therapeutic treatment and how the naval club worked. We should not just refer, "said the Councillor 

with the Tourism Sector (2017). 

On the other hand, the bet on the digital is soon evident in the webpage of the municipality, 

where several tabs with the following contents are presented: "news, support to the citizen, agenda, 

municipality, areas of activity, contacts and multimedia". The consultation of the web page 

highlights two tourism products: sun and sea and gastronomy. Recall that the county has a golf 

course, but the same is not readily visible on the website. The "activity areas" tab includes the 

various activities promoted by the municipality, such as: "animacomércio", Delicate Roast Contest, 

Roasted Poveira Workshop, D Day, Mystic Fair and World Tourism Day, among others. Note to the 

"multimedia" tab where the content intended for the municipality's offer can be seen: Revista Póvoa 

de Varzim, Cultural Magazine and Oferta Formativa Magazine. For potential investors there is the 

Investment Promotion Office which is duly documented in the online platform. Please note that 

another interesting aspect of this webpage is the links to TripAdvisor, Google Maps, ViaMichelin 

and Mapquest.com. Another aspect that stands out is that this web page is written in Portuguese, but 

contains a translation option for several languages. Finally, I note that there is a notice to the social 

community, the social networking pages. As for communication on social media pages, the camera 

uses the Youtube video platform to promote tourism activities, gastronomy, city festivals, events, 

business conferences and sun and sea tourism. There is still room for other digital platforms: 

Twitter, Facebook and Instagram. These pages seem to be up to date and have similar content to 

those discussed on Youtube. The county does not have its own blog, but there are blogs created by 

poveiros and supporters of the city, who promote the city. The participation of visitors and poveiros 

in the communication is still little stimulated because there is the promotion of hobbies that 

encourage the publication of photos and videos of the visitors in the pages of social networks. This 

fragility may be due to the existence of only one Public Relations Office, which in turn is 

transversal to all departments. It should be noted that, earlier this year, the interactive store was 

available on one of the city's main streets. The Councillor with the Tourism Sector (2017) stated 

that "with this store we have channels open to all municipalities, in real time. The space is small, 

but it is situated next to the casino and next to the beach. In this sense, we intend to use space to 

promote the city, but also to innovate. In this way, we want to open the doors of this space to the 

participation of other municipalities. For example, we define a day and invite city A to use this 

space. The aim is for city A to publicise its tourism offer and promote its products. At another time, 

let's hope that city A invites Póvoa de Varzim to do the same in the space (in the city) of A. We 

want to create relationships. Space can also be used with human resources. That is, there will not 

only be a digital showcase, but there may also be a group of songs and / or gastronomic products 

from city A." 

 

7. Discussions 

In the first place, it should be clarified that the model supports the idea that the more 

communication tools we use, whether they are more traditional or more modern, the destination will 

have a greater visibility and, consequently, more favourable images tourists remember from that 

site. 

 Secondly, it can be said that the confrontation between the case and the literature allowed 

us to know the most traditional communication tools used by the municipality in question. Thus, the 

two tourist outlets are essential communication infrastructures, as they offer a diverse range of 

services (eg merchandising and local publications) and human resources support. 

 On the other hand, the publicity of events on billboards scattered around the main streets of 

the city, as well as the distribution of flyers in city establishments and monuments drive the 

communication process. In turn, communication is also enhanced through the use of more 
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traditional media, local radio and newspapers. It seems consensual that, as discussed earlier, the 

municipality also uses other agents to execute its communication strategy. An example of this 

practice is the School of Hospitality and Tourism, the Tourism of Porto and North of Portugal, the 

local restaurants and the A Poveira factory. In turn, these economic agents, with their participation 

and help in fairs / events, give visibility to the municipality in question. The local authority uses 

another factor in the communication process of the destination, the gastronomic products offer (e.g., 

Potaira's Rabanada and canned cans of the A Poveira factory) in events and places of great 

affluence (eg port airport). This last factor is assumed as a determinant to leverage the 

communication of the destination. So, before distributing flyers / brochures of the city, visitors are 

introduced to local gastronomic products, such as Rabanada Poveira. In the case of canneries, 

personalized according to the event, the purpose is to recall the municipality positively with an 

element that associates it with the fishing activity, the gastronomy and the municipality. Although 

the literature does not refer to this specific case, Kim et al. (2013) emphasises that city identity must 

be created from real aspects and not from the fictitious production of a space built for consumption. 

It should be noted that the municipality also uses a Public Relations Office in the communication 

strategy. However, this support is in deficit because the same department is used by all departments. 

The aforementioned communication tools, plus those presented in chapter 3, allow us to verify that 

the municipality transmits a cohesive message, independently of the communication tool used. 

Thus, if we look at the various tools, there is global integration and the tourist observes practically 

the same message regardless of which channel they choose. As an example, a Gastronomic 

Weekend flyer and billboard communicate the same message. Kotler et al. (2004) emphasised in 

their study these characteristics as determinants of the Integrated Marketing Communications 

(IMC) concept that stems from the need for companies to transmit a cohesive message regardless of 

the communication tool used. This concept corresponds to the joint action of the different 

communication disciplines: advertising, advertising, institutional communication, corporate, 

internal, external, sales promotion and public relations. So far, we can say that the municipality uses 

the traditional means of communication provided in the IMC framework and there is practically a 

global integration of means. On the other hand, the municipality wants its communication strategy 

to be promoted through other economic agents / partners (eg School of Hotel and Tourism, Tourism 

of Porto and North of Portugal, local restaurants, A Poveira factory and other municipalities). 

However, the IMC model does not mention the importance of these partners in the communication 

strategy of an organisation. As an example, I draw attention to the relationships that the 

municipality intends to create with the help of the interactive store. It is the wish of the person 

responsible for the Tourism Sector, Póvoa de Varzim, to invite other municipalities to participate in 

this store with the exhibition of typical products of their cities. This marketing strategy is associated 

with the concept many-to-many communication, studied by the management, but still little 

referenced in tourist marketing. The many-to-many concept breaks with the definition of one-to-

many communication. Thus, there has been an evolution of communication models, going from a 

one-to-many format (processed unilaterally from the company to the consumers) to a multiplicity of 

formats in which the contributions can from any of the parties involved in the communication. In 

this way, the many-to-many concept is marked by the multiplicity of receivers, transmitters, formats 

and communication channels (Hoffman and Novak, 1996). In this sense, all communication tools 

described above can influence and enhance the image of the destination. Looking at the model, we 

would have enough communication tools that allow us not only to have a small blue circumference 

but enough to allow me to move from point C to point D, for example. 

In an analysis of the digital communication tools, the model is expected to understand which 

are the new communication tools that can boost the image of a tourist destination - brown circles. 

Recall Corrêa (2005), digital communication uses "Digital Information and Communication 

Technologies" and all the tools derived from them, to help and stimulate the construction of any 

communication process integrated in organisations. In this sense, the autarchy uses digital tools that 
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allow to project its events, the city and the tourist products, mainly sun and sea and, more recently, 

gastronomic tourism. It is worth mentioning the existence of a web page, managed by the 

municipality, where there is daily update of the same with the main news and events. There is also 

the management of social networking pages that contain only content intended for a gastronomic 

product, such as local gastronomy. Therefore, these pages are updated with some frequency and 

here are highlighted several subjects subordinated to the tourist products offered by the city. In 

addition to pages of social networks managed by the municipality itself, there are web pages 

managed by visitors and residents of the municipality. This fact resembles the previously studied 

concept many-to-many communication. On the other hand, links to TripAdvisor, Google Maps, 

ViaMichelin and Mapquest.com are highlighted on the autarchy's website. The literature predicts 

these links, especially in housing, but not so much in municipalities (Rondan-Cataluna et al., 2015). 

It should be noted that the municipality today is worth of the iterative store, in one of the main 

streets of the city. The Councillor for Tourism (2017) stated that "with this store we have channels 

open to all municipalities, in real time (...) In this sense, we intend to use space to promote the city, 

but also to innovate. In this way, we want to open the doors of this space to the participation of 

other municipalities. For example, we define a day and invite city A to use this space. The aim is for 

city A to publicise its tourism offer and promote its products. At another time, let's hope that city A 

invites Póvoa de Varzim to do the same in the space (in the city) of A. We want to create 

relationships. Space can also be used with human resources. That is, there will not be just a digital 

showcase, but there may also be a group of songs and / or products from city A. " In fact, Lemos 

(2004) suggests that in digital cities there is a combination of features that go beyond the boundaries 

of the world wide web, encompassing global communication networks and access devices scattered 

throughout the public space. In this sense, all digital communication tools (social media pages, the 

Chamber's Web portal, interactive store and pages created by cybernauts) described can influence 

and enhance the image of the destination. Looking at the model, we would have enough 

communication tools that allow us not only to have a small blue circumference but enough to allow 

me to move from point A to point B, for example. It should be noted that point E is described as a 

commonplace communication tools, digital and traditional, and in fact if we confront the various 

tools seems consensual that transpose a cohesive and similar message, as observed in the concept 

IMC. 

 

8. Conclusions 

Firstly, in this study it was clarified that the communication process of a tourist destination 

is composed of the most varied tools, from the traditional to the most modern. In turn, it also 

appears that the same tools can greatly influence the image of the destination. Given the IMC model 

(Kotler et al., 2004), it was found that the municipality uses several tools to communicate the 

destination and that those responsible for tourism know that the use of the various tools can 

generate a more or less favourable to visitors. In this sense, the municipality uses more traditional 

tools, such as participation in events and fairs, billboards, brochures, public relations and tourism 

posts. Also, in this study, another determining factor is known to attract tourists and visitors to the 

city. This is the free offer of gastronomic products at events and places of great affluence before 

delivering flyers or promotional brochures to the destination. Therefore, the creation of cans of 

preserves, customised according to the event, to offer for free is intended to innovate, attract, 

maintain and value the relationship with tourists. 

On the other hand, the autarchy uses digital tools to promote its tourism products and, 

consequently, the city. From the main question it was found that the autarchy uses digital tools such 

as: social networking pages (e.g. Facebook and TripAdvisor), Web pages and interactive store. It 

should be noted that the interactive store as well as a digital storefront will serve as an enabling 

infrastructure for the promotion and dissemination of local products and other municipalities. These 

tools are foreseen in the literature, although little explored in tourism, in particular, from the 
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perspective of cities (Barnes, 1954, Corrêa, 2005, Hoffman and Novak, 2012, Lange-Faria and 

Elliot, 2012). 

Secondly, the research concluded that the course described above is often aided by other 

economic agents (e.g. restaurants and the School of Hospitality and Tourism of Porto), which go 

beyond the role of the Tourism Sector of Póvoa de Varzim. These factors may become mandatory 

during the promotion of tourist products. 
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RURAL TOURISM IN DÂMBOVIŢA COUNTY: OPPORTUNITIES AND 

CHALLENGES 
 

TURISMUL RURAL ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA – OPORTUNITĂŢI ŞI PROVOCĂRI 

 

Mariana BĂLAN1 

 
Abstract 

Tourism is one of the main engines of every nation's economy, and national and regional capacity to provide 

attractive tourist products plays an important role in local, regional and national economy. As activity on an industrial 

scale, it is generating government revenues from various taxes, direct and indirect taxes, direct employment in the 

tourism industry (hotels, guides, tour operators, etc.) such as services and industries that cover the needs of tourism 

products (construction, food, transport, infrastructure, etc.). 

Rural tourism is one of the forms of tourism that incorporates aspects of sustainable development, 

environmental protection, entrepreneurship development, both in direct and related activities of this form of tourism. 

Dâmboviţa County is an area of great tourist interest, on the one hand due to historical vestiges, and on the 

other hand due to the picturesque valleys of Dâmboviţa and Ialomiţa, where numerous karst forms are found 

(Ialomicioara Cave, Cheile Zănoagei, Cheile Tătarului etc.) of the Leaota and Bucegi massifs. 

The Dâmboviţa crafts, which are partly adaptable to contemporary conditions, are related to fiber and yarn 

processing, handmade carpets, interior fabrics, stitches, braids, embroidery, clay, wood and iron processing. 

The paper presents aspects of the evolution of rural tourism practiced in Dâmboviţa County, elements that can 

contribute to the development of this type of tourism in the rural area of the county. 

Key words: rural tourism, tourism potential, rural environment, economic development  

JEL: L83, M13, Q26, Z32 

 

1. Introducere 

Importanţa turismului pentru economiile naţionale este recunoscută de experţii internaţionali 

şi europeni, deseori, pentru diverse categorii de ţări, de la cele mai puţin dezvoltate şi ţările în curs 

de dezvoltare, până la ţările dezvoltate şi industrializate, acesta reprezentând o sursă de venituri 

considerabile. 

Turismul rural, prin formele sale particulare, a devenit tot mai atractiv ca mecanism de 

preîntâmpinare a problemelor mediului rural şi mulţi specialişti din domeniu consideră că 

viitorul comunităţilor rurale se află în oportunităţile econornice, sociale şi politice create prin 

turism.  

Dezvoltarea turismului rural contribuie în mod nemijlocit la dezvoltarea mediului rural, 

deoarece permite valorificarea resurselor specifice fiecărei zone (indiferent că sunt balneare, 

gastronomice, viticole, naturale, artizanale etc.), revitalizarea meşteşugurilor şi tradiţiilor şi apariţia 

unor noi soluţii de ocupare a forţei de muncă.  

Din punct de vedere al tipurilor de primire, turismul rural se bazează pe dotările care se 

regăsesc în proprietatea privată a localnicilor şi astfel oferă posibilitatea obţinerii unor venituri 

substanţiale şi a îmbunătăţirii calităţii vieţii într-un mod plăcut, fără investiţii majore. Dar, de multe 

ori, acest lucru este un impediment pentru dezvoltarea turismului rural, având în vedere gradul 

scăzut de dotare tehnico-edilitară a gospodăriilor în mediul rural, care împiedică proprietarii să se 

implice în activităţi turistice. 

Judeţul Dâmboviţa constituie o zonă turistică de mare interes datorită numeroaselor vestigii 

ale trecutului istoric, a unor monumente de artă de mare valoare, cărora li se adaugă pitorescul 

văilor Dâmboviţei şi Ialomiţei, numeroase forme carstice (Peştera Ialomicioara, Cheile Zănoagei, 

Cheile Tătarului, etc.) şi frumuseţea masivelor Leaota şi Bucegi. De asemenea, staţiunea baleno-

climaterică Pucioasa atrage numeroşi turişti la odihnă şi tratament. Pentru valorificarea resurselor 

potenţialului turistic natural şi antropic, reţeaua turistică cuprindea, în anul 2017, conform datelor 
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furnizate de Institutul Naţional de Statistică, 81 unităţi de cazare turistică, constând în principal în 

19 hoteluri, 2 moteluri, 6 cabane turistice, 12 pensiuni turistice, 29 de pensiuni agroturistice, cu o 

capacitate de cazare turistică de 3514 locuri.  

Din punct de vedere cantitativ, judeţul Dâmboviţa dispune de o bază turistică învechită şi cu 

un grad de uzură ridicat, ceea ce necesită în viitor eforturi de modernizare şi dezvoltare.  

 

2. Literatura de specialitate 

În literatura de specialitate sintagma turism rural este folosită de către marea majoritate a 

autorilor şi cu sensul de turismul din mediul rural (Grolleau, 1987; Jolondcovschi, 2001; Ribeiro, 

2002; Sharpley 2002; Glăvan, 2003, Henche, 2004; Fleischer, 2005; Alecu, 2006; Darău, 2009; 

Nistoreanu, 2010, Rusu, 2010; Studii ale Organizaţiei Mondiale a Turismuluişi Comerţului).  

Turismul rural poate fi un instrument adecvat al revitalizării zonelor rurale prin păstrarea sau 

crearea locurilor de muncă, prin creşterea diversităţii locurilor de muncă, menţinerea serviciilor, 

sprijinirea exploataţiilor agricole, lărgirea ariei serviciilor culturale, precum şi prin întreţinerea 

peisajului, conservarea resurselor naturale şi susţinerea artei şi meşteşugurilor rurale ca atracţii 

turistice. 

De asemenea, turismul rural reprezintă o formă de activitate care asigură populaţiei urbane 

cele mai adecvate condiţii de terapie împotriva stresului, determinat de tumultul vieţii cotidiene 

(Bran F., 1997). 

Când resursele turismului rural sunt mai variate, dar mai ales complexe şi nealterate, cu 

proprietăţi cât mai apropiate de cele primare, atunci interesul lor turistic este mai mare. În acest 

context, activităţile pe care turismul rural le generează sunt mai atractive şi mai valoroase şi 

răspunde unor motivaţii turistice foarte variate (Alecu, I., ş.a., 2004). 

Turismul rural are o sferă de cuprindere mai largă decât agroturismul şi dispune de o 

structură funcţională de servicii şi cazare eterogenă. Această formă de turism este promovată de 

structuri special amenajate, în jurul cărora se desfăşoară activităţi de turism specializate. Veniturile 

obţinute au un caracter permanent, iar serviciile sunt asigurate de un personal angajat şi specializat. 

Dintre structurile turismului rural fac parte: pensiuni turistice, moteluri, camping-uri, tabere şcolare, 

sate de vacanţă, tabere de creaţie artistică sau pentru activităţi ecologice. 

Deşi datele statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică al României au o limitare 

majoră în ceea ce priveşte evaluarea indicatorilor din turismul rural (deoarece numărul de pensiuni 

luate în analiza este cu mult mai mic decât numărul real de pensiuni), totuşi, studiile şi analizele 

realizate de diverse organisme abilitate din domeniul turismului, indică faptul că numărul 

persoanelor care aleg acest tip de turism este în creştere şi prin urmare, în România există piaţă 

internă pentru turismul rural (Naghiu et al., 2005). 

In ultimul deceniu au apărut o serie de lucrări în care sunt analizate particularităţile şi 

perspectivele turismului rural în diverse zone ale României (Simion A, 2011; Kinga K., 2010, 

Pârgaru, 2015, Strategii ale oraşelor cu potenţial turistic, ale Agenţiilor regionale de dezvolatre 

rurală, etc), care au şi menirea de promovare a acestui tip de turism. 

Totuşi, dezvoltarea turismului rural în România este încă limitată de infrastructura de acces 

precară, de condiţiile nesatisfăcătoare de cazare, de nivelul educaţional scăzut şi cunoştinţele slabe 

de limbi străine în rândul populaţiei rurale, precum şi de problemele legate de siguranţă (Otiman, 

1999; Naghiu et al., 2005).  

Şi la început de secol XXI, principalele piedici în calea dezvoltarii industriei turistice 

româneşti sunt: inconsecvenţa politică şi legislativă, bugetul de promovare insuficient, 

infrastructura slab dezvoltată, lipsa investitiilor străine, teama de instabilitate politică, percepţia pe 

care tour-operatorii străini o au despre România (aceştia tind să vadă România ca pe o ţară atractivă, 

dar cu un nivel scăzut al serviciilor de cazare, precum şi al serviciilor de asistenţă medicală în afara 

oraşelor importante).  
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Turismul rural şi agroturismul sunt posibilităţi de diversificare economică cu potenţial 

ridicat în zonele rurale româneşti. Dezvoltarea turismului rural poate determina creşterea cererii 

pentru alimente ceea ce contribuie la creşterea motivaţiei operatorilor economici din industria 

alimentară (Chiţu, 2005; Dumitru et al, 2004; Vincze şi Kerekes, 2009; Naghiu et al., 2005; 

Râmniceanu, 2004; Ungureanu, 2009; Rusu C., 2017). 

Dacă se ia în considerare faptul că circulaţia turistică internă scăzută este datorată în 

principal existenţei unei ponderi din ce în ce mai mari a populaţiei cu venituri mici şi deci 

indisponibile pentru practicarea turismului, atunci strategiile de dezvoltare judeţene, regionale de 

dezvoltare a produsului turistic ar trebui ca în următorii ani să acorde o atenţie sporită dezvoltării 

turismului rural cu adresabilitate acestei categorii de populaţie. Prin urmare, turismul rural, pe lângă 

faptul că este la modă, are şi o latură socială importantă, aceasta recurgând din tarifele mai mici şi 

specificului acestuia, în cea mai mare parte turism familial, turism de camping şi turism de tineret. 

 

3. Scurtă prezentare a județului Dâmboviţa 

Judeţul Dâmboviţa este situat în partea de sud a Carpaţilor Meridionali, în zona de contact a 

Câmpiei Române cu Subcarpaţii Munteniei şi are un relief variat care se desfăşoară în trepte: la 

nord se înalţă Munţii Bucegi şi Leaota, cărora le urmează spre sud zona dealurilor Subcarpaţilor 

Munteniei, platforma Cândeşti, în continuare, câmpia înaltă a Târgoviştei şi câmpia Titu. Astfel, 

acest judeţ beneficiază de un cadru natural de excepţie, pornind de la altitudinea minimă de 100 m 

în sud şi ajungând până la 2505 m, aproape de Vârful Omul. 

Cu o suprafaţă de 4054 km2, judeţul Dâmboviţa este unul din cele mai mici judeţe din ţară, 

reprezentând 1,7% din teritoriul ţării.  

Conform datelor statistice ale Institutului Naţional de Statistică, din punct de vedere 

demografic, judeţul Dâmboviţa avea la 1 iulie 2016 503,371 mii locuitori, ceea ce îl situează pe 

locul 16 între judeţele ţării, din care 71,63% locuiesc în mediul rural. 

Populaţia activă civilă era, în anul 2016, de 193,9 mii persoane, din care peste 180,3 mii 

reprezintă populaţie ocupată.  

Analiza repartiţiei populaţiei ocupate pe activităţi ale economiei naţionale în judeţul 

Dâmboviţa, în anul 2016, relevă faptul că 27,2% era în sectorul agricol, 42,21% în sectorul 

serviciilor, 26,3% în industria prelucrătoare şi 3,55% în construcţii. În ceea ce priveşte distribuţia 

salariaţilor pe sectoare economice, 32,78% erau în industrie (din care 27,86% în industria 

prelucrătoare), 4,36% în construcţii şi restul în servicii. 

Rata şomajului, la finele anului 2017, de 5,25%, situează judeţul Dâmboviţa peste media pe 

ţară (4,02%). Şomajul a afectat, în principal, muncitorii şi persoanele cu nivel mediu de pregătire 

(9925 persoane) şi mai puţin pe cele cu studii superioare (263 persoane). Din cei 10188 şomeri 

înregistraţi la 31 decembrie 2017 în judeţul Dâmboviţa, 10,97% erau tineri cu vârsta sub 25 ni. În 

ceea ce priveşte şomajul de lungă durată, 4053 persoane se încadrau în această categorie, din care 

474 o reprezentau tinerii cu vârsta sub 25 ani. 

Patrimoniul arhitectural şi cultural al judeţului Dâmboviţa este foarte bogat - peste 40 de 

monumente de categorie A şi B, unele dintre ele datând din epoca bronzului (necropole în comuna 

Voineşti, satele Izvoarele şi Manga), dar cele mai multe sunt din evul mediu. 

Între 1386 şi 1418, Mircea cel Bătrân a stabilit reşedinţa sa domnească la Târgovişte şi de-a 

lungul secolelor, oraşul a continuat să fie principala cetate de scaun ducând o politică de 

independenţă sub domnia lui Vlad Ţepeş, Radu cel Mare, Neagoe Basarab, Radu de la Afumaţi, 

Petru Cercel. Chiar dacă în anul 1660, din ordinul turcilor Curtea Domnească este distrusă şi 

Bucureştiul a devenit noua capitală a Regiunii, totuşi, Târgovişte a continuat să fie implicat în 

afacerile politice şi economice ale ţării. 

Judeţul Dâmboviţa are şi o remarcabilă tradiţie culturală: în anul 1508, la Mânăstirea Dealu, 

la doar 50-60 ani de la descoperirea tiparului, s-a tipărit prima carte în spaţiul românesc 
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(Liturghierul tipărit de Macarie, în limba slavonă), iar voievodul Petru Cercel a înfiinţat, după 

model occidental, prima “curte literară”. 

La Târgovişte “poeţii Vacăreşti” au pus bazele limbii literare moderne şi datorită lui Heliade 

Radulescu (născut la Târgovişte în anul 1802), apare primul act de normare al limbii române.  

În comuna Potlogi, se află asamblul monumental Constantin Brâncoveanu (construit în anul 

1698), marginit pe trei laturi de ziduri înalte, iar pe o latură de cursul pârâului Tudorel, afluent al 

râului Sabar, fiind unul din cele mai unitare monumente brâncoveneşti, dar şi biserica Sfântul 

Dumitru construită de Constantin Brâncoveanu şi care care pastrează pictura originală. 

Satul Pitaru (comuna Potlogi), este locul de naştere al lui Nicolae Grigorescu şi în centrul 

localităţii se află un monument cu bustul pictorului. În biserica Strâmbeanu, în partea veche a 

satului, există o icoană veche despre care se presupune că ar fi pictată de Grigorescu şi dăruită 

bisericii la puţin timp după moartea pictorului de către unul dintre cumnaţii săi. În această bisericuţă 

(care datează de la 1672) picturile interioare sunt cele originale şi este declară monument istoric. 

Nu foarte departe de Potlogi, în satul Ghergani, se află conacul şi parcul dendrologic “Ion 

Ghica“, care şi acesta este în curs de amenajare şi restaurare în vederea introducerii în circuitul 

cultural al judeţului.  

La Târgovişte au trăit şi au creat o parte din operele lor cronicarii: Stolnicul Constantin 

Cantacuzino, Radu Popescu şi Stoica Ludescu, Călugarul Macarie şi diaconul Coresi. Damboviţeni 

prin origine sunt şi poeţii Văcareşti, scriitorul I.L.Caragiale, savantul doctor Gheorghe Marinescu şi 

Alexandru Brătescu Voineşti, artiştii plastici Gheorghe Petraşcu şi Gabriel Popescu, compozitorul 

Ionel Fernic şi actorii Tony Bulandra şi Mihai Popescu.  

 

4. Potenţialul turistic al judeţului Dâmboviţa 

Judeţul constituie o zonă de mare interes turistic datorită atât vestigiilor istorice, cât şi 

pitorescului văilor Dâmboviţei şi Ialomiţei, unde se regăsesc numeroase forme carstice (Peştera 

Ialomicioara, Cheile Zănoagei, Cheile Tătarului, etc.) şi a masivelor Leaota şi Bucegi. 

Printre atracţiile naturale pot fi amintite:  

▪ peştera Răţeiului, săpată în Muntele Lespezi, pe versantul stâng al pârâului Răţei. Aceasta 

peşteră are dimensiuni foarte mari, cu galerii dispuse pe trei etaje, dar care poate fi vizitată doar cu 

aprobare specială; 

▪ rezervaţia Naturală Izvoarele Corbii Ciungi, situată în comuna Corbii Mari, are o floră şi 

faună specifice ţinuturilor nordice. Deşi această rezevaţie se află la o altitudine de 100 m, totuşi se 

întâlnesc din abundenţă alge, dintre care rodoficeul nordic care, de obicei se întâlneşte numai la 

altitudini de peste 1000 m, în special în apele reci de munte şi în apele subterane; 

▪ cascada Obârşia Ialomiţei este cea mai înaltă cascadă din întreg lanţul Carpaţilor 

Meridionali (având o cădere liberă de apă de aproximativ 100 m înălţime); 

▪ Babele din Bucegi, monument natural situat pe platoul Bucegilor, la altitudinea de 2292 m, 

în vecinătatea vârfului Baba Mare; 

▪ Barajul Bolboci, situat la altitudinea de 1438 m, pe cursul râului Ialomiţa, are o înălţime de 

55 m, şi este integrat într-un cadru natural deosebit; 

▪ Zimbrăria de la Bucşani - reprezintă una dintre cele mai mari rezervaţii de zimbri din 

întreaga ţară. 

La acestea se mai adăugă faptul că, în judeţ, se întâlnesc izvoare minerale: sulfuroase-

cloruro-sodice, sulfate şi bicarbonate la Pucioasa, sărate–iodurate-bromurate la Vulcana şi sărate la 

Bezdead, Glodeni, Lăculeţe. 

Peisajele mirifice, relieful (păduri întinse de foioase, dealuri line cu multă verdeaţă, ape 

curgătoare cu multe meandre), "stejarul secular" din aproprierea satului Gheboieni (care ar avea 

aproximativ 1000 de ani şi care a fost declarat monument al naturii), monumentele istorice şi 

religioase din comunele din imediata vecinătate a Parcului Natural Bucegi (zona dâmboviţeană) au 

https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgovi%C8%99te
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atras, de-a lungul anilor, numeroşi vizitatori. Acestea oferă condiţiile ideale pentru practicarea de 

sporturi în aer liber (ciclism, camping, plimbări - vara şi schi, săniuş - iarna).  

Patrimoniul arhitectural şi cultural al judeului Dâmboviţa este foarte bogat, aici fiind peste 

40 de monumentele istorice de valoare naţională şi universal (categoria A) şi monumentele istorice 

reprezentative pentru patrimoniul cultural local (categoria B), unele dintre ele datând din epoca 

bronzului (necropole în comuna Voineşti, satele Izvoarele şi Manga), dar cele mai multe sunt din 

evul mediu. 

În judeţ se întâlnesc şi multe biserici vechi şi foarte vechi din secolele XVII şi XVIII: 

Mănăstirea Dealu (1501); Mănăstirea Cobia (1572); Schitul Bunea şi Mânăstirea Bunea (1654); 

Biserica din comuna Izvoarele (construită în jur de 1780); Biserica de lemn din Onceşti (datează din 

anul 1814), Mănăstirea Bâldana (1831); Biserica cu hramul Sf. Împăraţi - Manga (1869); şi multe 

altele. 

La acestea de mai adaugă şi crucile de piatră (destul de multe) şi troiţele. Dintre acestea pot 

fi amintite: Crucea de piatră - Gemenea-Brătuleşti (1712), Crucea de piatră a lui Mihai Viteazu - 

Voineşti (1596), Cruce de piatră - Izvoarele (1742), Crucea lui Constantin Brâncoveanu - Manga 

(1695), Crucile de piatră - Onceşti, lângă biserică (1719) şi cea de pe valea lui Bar (1718), Crucea 

de piatră de la "Bolbocea" - Gheboieni (1641) şi multe altele. Motivele cu care au fost ornate aceste 

cruci şi troiţe sunt geometrice şi mai puţin artistice.  

În satele din zona deluroasă a judeţului încă mai sunt câteva case foarte vechi şi porţi 

monumentale sculptate în lemn (Figura 1).  
Figura 1. Case vechi şi porţi în comunele din judeţul Dâmboviţa 

  
 

 

 

 
Manifestările culturale de la nivelul comunelor (zilele fiecărei commune, sărbătorile anuale 

sau periodice determinate de obiceiuri vechi sau noi) adună în vatra satelor, atât locuitorii, cât şi 

turiştii din zonele respective. Printre cele mai interesante zile ale comunelor dâmboviţene pot fi 

amintite:  

▪ Festivalul Mărului, sărbătoare anuală legată de tradiţiile pomicole, organizată în com. 

Voineşti; 

▪ Sărbătoarea Dovleacului, în zona Vulcana Pandele; 

▪ Sărbătoarea Caşului Afumat, organizat în comuna Pietrari; 

▪ Festivalul Naţional al Primarilor Artişti din România, festival unic în ţară la care participă 

primari, viceprimari, consilieri locali care pot demonstra cetăţenilor pe care-i reprezintă talentul lor 

artistic, îndemânarea la dans şi la cântec; 



Mariana BĂLAN 

 91 

▪ concursuri folclorice ocazionale în comunele judeţului; 

▪ festivaluri de muzică şi dansuri populare cu participarea ansamblurilor folclorice din aceste 

localităţi, dar şi invitaţi din multe alte zone ale României. 

Piesele costumului popular în Dâmboviţa erau confecţionate în casă. Costumul de femeie 

este alcătuit din ie; fotă - care are la poale o fâşie colorată, ţesută, iar în afară de aceasta se 

detaşează fâşiile verticale cu elemente geometrice policrome; brâu ţesut policrom; maramă de 

borangic cu motive populare pe alb (Figura 2). 
Fig. 2. Costume populare din judeţul Dâmboviţa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costumul bărbătesc alcătuit din cămaşă lungă cu mâneci largi şi broderii discrete la guler, 

piept şi mâneci (pânza are vărgi în ţesătură şi cromatică de roşu, galben şi nu numai); iţari din 

postav; brâu roşu de lână mai lat decât cel de femeie; opinci cu obiele. 

Una din zonele reprezentative pentru frumuseţea portului este comuna Tătărani. Din păcate, 

astăzi, costumul este purtat foarte rar şi mai ales de bătrâni satelor, la ceremonii speciale, sau de 

tineri, la manifestările folclorice.  

 

5. Evoluţii ale turismului rural în judeţul Dâmboviţa 

Cu toate că judeţul Dâmboviţa, prin aşezarea sa geografică, prin patrimonial architectural şi 

cultural, are un potenţial mare în ceea ce priveşte turismul în general şi cel rural în particular, totuşi, 

numărul de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică este redus: reprezintă doar 

9,81% din totalul unităţilor de cazare din Regiunea Sud- Muntenia şi doar 1,025% din cele la nivel 

naţional (în anul 2017). În anul 1990, la nivelul judeţului erau 45 de unităţi de cazare turistică, 

constând în 10 hoteluri, 3 hanuri şi moteluri, 16 vile turistice, 6 cabane turistice, 4 campinguri şi 8 

tabere de elevi şi preşcolari, care pânâ în anul 2000 s-au redus la 30.  După anul 2000 se 

înregistrează un trend ascendant al turismului în acest judeţ, numărul total de unităţi turistice 

ajungând, în anul 2017, la 81 (Figura 2). 
Fig. 2. Evoluţia structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri, în 

judeţul Dâmboviţa 

 
Sursa: baza de date TEMPO-online - Institutul Naţional de Statistică al României, www.insse.ro 
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Este perioada în care are loc o creştere a numărului de pensiuni turistice şi agroturistice 

(Figura 3), dar şi a reducerii/dispariţiei unor tipuri de unităţi de cazare care ar fi putut contribui la 

dezvoltarea turismului rural în judeţ (1 singur camping, hanurile, motelurile, taberele de elevi şi 

preşcolari). 
Fig. 3. Structura unităţilor de cazare turistică din judetul Dâmboviţa, în anul 2017 

 
Sursa: baza de date TEMPO-online - Institutul Naţional de Statistică al României, www.insse.ro 

Ponderea principalelor structuri de cazare turistică rurală din judeţul Dâmboviţa faţă de 

totalul unităţilor de cazare turistică din Regiunii Sud-Muntenia este redusă, chiar şi după anul 2000 

când numărul acestora a început să crească (Tabelul nr.1). 
Tabelul 1. Ponderea unităţilor de cazre turistică din judeţul Dâmboviţa în totalul celor din Regiunea Sud-

Muntenia, (%) 

 Hoteluri Moteluri 
Vile 

turistice 

Cabane 

turistice 

Pensiuni 

turistice 

Pensiuni 

agroturistice 

2000 11.76 7.41 2.02 19.23 6.67 22.22 

2001 14.29 9.68 2.35 16.00 7.89 12.77 

2002 13.33 10.34 2.86 17.39 5.13 10.14 

2003 12.20 11.11 1.45 15.38 2.56 10.84 

2004 11.63 10.00 1.72 14.81 7.84 14.29 

2005 9.47 9.38 2.04 12.50 11.76 8.16 

2006 8.91 10.00 1.96 13.04 9.64 8.18 

2007 9.71 10.00 2.17 17.39 9.57 11.34 

2008 9.52 9.09 2.17 20.00 8.57 14.29 

2009 10.38 3.57 2.22 20.00 9.62 18.80 

2010 11.30 8.82 2.08 24.00 8.65 19.27 

2011 11.94 8.11 2.04 26.09 8.00 17.60 

2012 11.33 7.89 5.88 18.52 7.94 14.29 

2013 10.90 9.52 5.36 11.11 6.85 13.86 

2014 11.61 7.50 5.08 17.24 6.71 13.79 

2015 10.98 7.32 4.92 18.18 5.85 11.82 

2016 10.91 7.69 5.17 18.75 6.43 13.81 

2017 11.18 5.26 3.95 20.00 6.19 11.79 

Sursa: baza de date TEMPO-online - Institutul Naţional de Statistică al României, www.insse.ro; prelucrări ale 

autorului 

În ceea ce priveşte capacitatea de cazare turistică a judeţului Dâmboviţa, aceasta a scăzut de 

la 4137 locuri în anul 1990 la 2062 locuri în anul 2006, şi a continuat să crească an de an, astfel 

încât, în anul 2017 a ajuns la 3514. Evoluţii semnificative s-au înregistrat la pensiunile agroturistice 

şi turistice (Figura 4 a). 

 

 

http://www.insse.ro/
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Fig. 4. Capacitatea de cazare turistică existentă în judeţul Dâmboviţa, pe tipuri de structuri de primire 

turistică 
a) b) 

  
Sursa: baza de date TEMPO-online- Institutul Naţional de Statistică al României, www.insse.ro 

În ceea ce priveşte capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din punct de vedere al numărului de 

locuri de cazare puse la dispoziţia turiştilor de către unităţile de cazare turistică, dar şi de numărul 

de zile cât sunt deschise acestea în perioada considerată, se poate spune că, la nivelul judeţului 

Dâmboviţa, singurele care au avut un trend ascendent în perioada 2003-2016 au fost pensiunile 

turistice şi cele agroturistice (Figura 4 b). Ponderea acestor unităţi de cazare turistică în totalul 

judeţului Dâmboviţa, reprezentând, în anul 2016, 7,03% şi respectiv 18,27%.  

În ceea ce priveşte numărul de persoane sosite în unităţile de cazare turistică din judeţul Dâmboviţa, 

acesta a scăzut, ca urmare şi a crizei economico-finanziare, de la 72276 persoane în anul 2008, la 

55453 în anul 2009, după care a continuat să crească, ajungând în anul 2016 la 97043 persoane. 

Ponderea cea mai mare (92,83%) o deţin turiştii români. Turiştii străini sosiţi în judeţul Dâmboviţa 

(6959 persoane în anul 2016) preferă cazarea în hotelui (92,05%), ponderea celor care preferă 

cazarea în pensiuni, vile sau cabane turistice fiind nesemnificativ (Figura 5 a). 
Fig. 5. Sosiri şi înnoptări ale turiştilor în structuri de primire turistică, pe tipuri de structuri şi tipuri de turişti 

a) b) 

  
Sursa: baza de date TEMPO-online- Institutul Naţional de Statistică al României, www.insse.ro 

Aceeaşi situaţie se regăşeşte şi la numărul de înnoptări ale turiştilor străini în unităţile de 

cazare din judeţ: 90,79% în hoteluri. Înnoptările în moteluri, vile, pensiuni turistice şi agroturistice 

sunt dominate de turiştii români (Figura 5 b)  

In judeţul Dâmboviţa există oportunităţi de dezvoltare a turismului în general şi a celui rural 

în special, datorită i) existenţei unei forţe de muncă ieftine şi prin urmare, de posibilităţii de a oferii 

servicii de calitate la un preţ competitiv, ii) existenţei unor finanţări din surse interne şi europene 

legate de dezvoltarea turismului, ş.a. La acestea se mai adaugă şi situarea geografică a judeţului şi 

diversitatea peisagistică, clima care este favorabilă practicării diverselor forme de turism, existenţa 

unor obiective arheologice şi arhitecturale de real interes, tradiţiile folclorice şi gastronomice, 

manifestările culturale, festivalurile folclorice, serbările câmpeneşti şi pastorale, şi nu în ultimul 

rând ospitalitatea românească, care crează, pentru turişti, un confort deosebit, făcându-i să se simtă 

bine şi în siguranţă. 

http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
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Și totuşi, degradarea totală sau parţială a unor baze turistice, deteriorarea continuă a reţelelor 

de infrastructură (drumuri, reţele de apă, canalizare etc.), legislaţia greu accesibilă, poluarea şi 

degradarea mediului ambiant prin practicarea unui turism neecologic, lipsa unui număr suficient de 

investitori atraşi de sectorul turistic, în special în mediul rural, o gospodărire defectuoasă la nivelul 

comunităţilor locale, situaţiile economice şi politice conjuncturale, dezechilibrante, ş.a. pot afecta 

turismul rural din judeţul Dâmboviţa. 

Neajunsurile din turismul rural dâmboviţean sunt întreţinuţe şi de lipsa sau slaba informare 

asupra importanţei şi beneficiilor activităţii turistice, lipsa unor pagini Web pentru mediatizarea 

turismului dâmboviţean în ţară şi străinătate, de poluare, organizarea şi administrarea inadecvată a 

unor comunităţi, etc. Toate acestea au un impact negativ puternic pentru turişti, în special pentru cei 

străini, care provin din ţări dezvoltate, cu grad ridicat de civilizaţie şi cultură. 
 

6. Concluzii 

Turismul rural devine pentru România şi implicit pentru judeţul Dâmboviţa o afacere 

înfloritoare datorită faptului că determină dezvoltarea economică şi socială a spaţiului rural.  

Practicarea acestui tip de turism are consecinţe pozitive asupra vieţii comunităţilor rurale 

prin: 

▪ dezvoltarea activităţilor tradiţionale locale, şi implicit a comerţului specific şi crearea de noi 

locuri de muncă; 

▪ valorificarea resurselor locale, turistice şi agroalimentare cu consecinţe benefice în creşterea 

veniturilor locuitorilor din aşezările rurale; 

▪ dezvoltarea infrastructurii locale – reţea de drumuri, alimentare cu apă sau gaz, telefonie şi 

ridicarea nivelului de trai al locuitorilor satelor. 

Judeţul Dâmboviţa are un potenţial turistic generos, format din resurse naturale, antropice şi 

socio-demografice şi posibilităţi de practicare a majorităţii formelor de turism. 

Analiza indicatorilor statistici ai turismului rural în acest judeţ evidenţiază faptul că aici 

gradul de valorificare a potenţialului turistic este redus. De asemenea, infrastructura turistică este 

slab dezvoltată (îndeosebi în zona de nord a judeţului) şi capacităţile de cazare turistică au o 

pondere foarte mică în totalul unităţilor turistice din Regiunea Sud-Muntenia, dar şi au un grad de 

utilizare redus. 

In ceea ce priveşte participarea turiştilor străini la turismul rural din judeţ, aceasta este 

nesemnificativă, principalii participanţi la acest tip de turism fiind românii. 

Valorificarea potenţialului turistic şi creşterea circulaţiei turistice în acest judeţ necesită o 

strategie integrată într-o strategie generală a turismului românesc şi asocierea cu alte proiecte de 

dezvoltare locală şi regională.  

Turismul rural poate fi considerat ca fiind sector prioritar în dezvoltarea economico-socială 

a judeţului, un punct de interes, atât pentru sectorul public, cât şi cel privat. 

Dezvoltarea diverselor forme de turism rural, specializate în dimensiunea culturală (turism 

rural meşteşugăresc, rural‐gastronomic, rural‐arhitectural, rural‐etnofolcloric etc.), funcţională 

(agroturism, ecoturism ş.a.), tematică (legate de specificul unor anumite activităţi: dezvoltarea unor 

pensiuni viticole, pomicole, pentru creşterea animalelor, piscicole, hipice etc.) sau, pur şi simplu, 

legate de dezvoltarea turismului de aventură, departe de tumultul marilor aglomeraţii urbane, ar 

putea reprezenta elemente pentru revigorarea turismul rural în judeţul Dâmboviţa. 
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Abstract 

Foreign Direct Investments (FDI) provides over 1/5 of total GDP in the global economy. Part of the FDI is for 

tourism investment. The article analyzes foreign direct investments (FDI) in Romania, especially in tourism activities, 

but also some perspectives, in the moderate context of the medium term. Any in-depth analysis also has a necessary 

statistical component, and this article is maintained in this logic and ultimately the paper focuses on potential and 

useful FDI statistical indicators in tourism. 
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1. Introducere 

Investițiile străine directe (ISD) asigurau circa 20% din PIB-ul global, la începutul secolului 

XXI. Cu toate acestea și în contradicție cu unele percepții dominante, ISD în turism rămân relativ 

scăzute, dacă sunt comparate cu alte activități și chiar cu investițiile interne, conform unor studii  

ale ONU. Cele mai frecvent întâlnite ISD sunt direcționate către hoteluri și restaurante, apoi cu un 

nivel ceva mai redus către companii aeriene și doar în ultimul rând către activități de servicii 

turistice profunde, strict legate de operațiunile de turism sau sistemele turistice de rezervare. În 

același început de secol XXI, volumul ISD nu reprezenta mai mult de 1 - 2% din totalul stocurilor 

ISD pentru țările gazdă, în cele mai mari și dezvoltate economii, și maxim 10% în țările mai puțin 

dezvoltate. În ultimul deceniu și jumătate, ISD în domeniul turismului în economii mai puțin 

dezvoltate și convergente s-au extins, dar tendințele regionale rămân inegale.  

O cercetare statistică realizată acum aproape un deceniu de UNCTAD, cu privire la 

hotelurile realizate din fonduri și resurse financiare dominante de tip ISD, relevă faptul că America 

Latină era primul mare destinatar potențial al ISD în turism (acoperind ca tendință 25-30% din toate 

hotelurile construite prin ISD, în economiile mai puțin dezvoltate), iar țările din Asia de Sud, Est și 

Sud-Est, economiile în tranziție din Europa și Africa de Nord se situau pe locul al doilea 

(reprezentând 15-20% din același număr total de hoteluri construite cu ajutorul ISD), urmate de 

Africa de Sud, Europa Centrală și de Est și Asia de Vest., cu valori mai mici. 

Această lucrare prezintă investițiile străine directe (ISD) în România, structurate pe 

activități, cu precădere în activitățile turistice, precum și unele perspective, în contextul moderat al 

termenului mediu. În încercarea de a realiza o analiză aprofundată, acest articol valorifică o 

componentă statistică necesară despre ISD oferită de BNR, accentuând anumite evoluții ale unor 

indicatori statistici potențiali și utili ai ISD în turism. 

 

2. Repere asociative din literatura de specialitate 

Investițiile străine directe (ISD) constituie soluția investițională care permite ca activele 

dintr-o țară străină să fie valorificate de către o țară gazdă. Practic, un flux investițional de capital 

dintr-o țară străină accesează active (de la terenuri, modernizarea unor construcții deja existente sau 

construirea altora noi, îmbunătățirea unor tehnologii și facilități deja existente, cumpărarea sau 

realizarea de tehnologii noi, etc.). În ansamblul literaturii de specialitate dedicate ISD, constatările 

empirice sugerează că există o relație pozitivă unanim recunoscută între investițiile străine directe și 

dezvoltarea industriei turistice. În economia modernă totuși, ISD descrie rar o relație bilaterală 
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simplă, iar în mod frecvent o relație între mai multe țări străine și o țară sau chiar mai multe țări 

gazdă, devenind adesea o rețea investițională (Marvell, 2011). Turismul - ca destinație ISD - se 

apropie tot mai mult de sistemul descris anterior, drept ISD în rețea de țări străine și țări gazdă care 

urmăresc obținerea unui profit mai ridicat din activitatea complexă de turism, delimitând o 

veritabilă industrie care cuprinde multe sectoare industriale, dar și cazare (hoteluri), alimentație 

(restaurante), transport și telecomunicații, divertisment, servicii financiare, construcții, agricultură, 

servicii sportive, medicale și chiar educaționale, etc. (Jeffreys, 2009). Fluxul ISD odată pătruns în 

turism, alimentează un lanț valoric complex, banii investiți în turism pătrunzând într-un număr mare 

de industrii asociate cu efect multiplicator, cu numeroase rezultate directe și indirecte pozitive. 

Coexistă și alte forme de dezvoltare în rețea a turismului, un anumit tip de alianțe create de 

companii auxiliare străine, cum ar fi închirierea de mașini, hoteluri, operatori de croazieră și servicii 

financiare care suplinesc ISD (Edo, 2006). 

Relația dintre ISD și dezvoltare este și ea una specială, cunoscută și sub numele de creștere 

bazată pe turism, turismul internațional fiind un factor strategic semnificativ pentru creșterea 

economică (Samimi et al., 2013). 

Turismul are și el propriul său “călcâi al lui Ahile”, în măsura în care poate deveni 

vulnerabil la factori externi, de tipul politicilor și disputelor teritoriale, terorismului, cursurilor de 

schimb valutar defavorabile, declinului economic, dezastrelor naturale, problemelor de siguranță și 

chiar și publicității negative sau antimarketingului (Davidson & Sahli, 2014). ISD în turism trebuie 

să fie durabile, să reziste tuturor tendințelor negative descrise anterior, să fie sustenabile prin 

durabilitate ecologică și culturală, precum și prin sustenabilitate economică (UNCTAD, 2009; 

2010). Pentru un turism durabil pe termen lung, avantajele ISD se amplifică prin asigurarea 

capitalului și a infrastructurilor necesare de tipul aeroporturilor internaționale, autostrăzilor, 

hotelurilor și tehnologiilor moderne, care sunt pietrele de temelie pentru dezvoltarea turismului. 

Totuși, ISD în turism sunt încă destul de scăzute în țările mediu dezvoltate și în cele în curs de 

dezvoltare, comparativ cu alte sectoare de servicii. Aceste aspecte sunt urmărite în România în 

cadrul acestui articol. 

 

3. Metodologie și date 

Demersul strategiei articolului sau metodologia acestei cercetări pornește de la bazele de 

date disponibile ale Băncii Naționale ale României, descrise și analizate în perioada 2003 – 2017, 

conform analizelor anuale (BNR, ISD în România, 2003 – 2017).  

Potrivit metodologiei BNR (BNR. 2017. ISD în România în anul 2016, pp. 5-6), descrie 

investiția străină directă drept „o relație investițională de durată între o entitate rezidentă și o 

entitate nerezidentă; de regulă, implică exercitarea de către investitor a unei influențe manageriale 

semnificative în întreprinderea în care a investit. Sunt considerate investiții străine directe: 

capitalul social vărsat și rezervele ce revin unui investitor nerezident care deține cel puțin 

10 la sută din voturi sau din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, creditele 

dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta și întreprinderea rezidentă în care a 

investit, precum și profitul reinvestit de către acesta”, conform (BPM6).  

Aceste baze de date sunt prezentate într-o serie cronologică sau istorică, ulterior fiind 

analizate succinct din perspectivă structurală, relevând ponderea ISD în turism prin activitățile de 

hoteluri și restaurante (deși există cote mici dedicate turismului, construcțiilor și transporturilor), 

finalitatea fiind descrierea contribuțiilor ISD ale principalelor economii (europene) cu ajutorul unor 

tabele. 

O matrice de corelație și o confruntare statistică a două tipologii de indici (o testare a 

existenței unei diferențe semnificative între dinamica ISD per total și ISD în turism (prin activitățile 

de hoteluri și restaurante), tind să demonstreze diferențele dintre evoluțiile ISD și tusim. Testul 

valorificat metodologic este testul t (Student), iar rezultatele lui sunt discutate într-o secțiune 

distinctă denumită firesc rezultate și discuții.   
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4. Rezultate și discuții 

Din prelucrarea bazei de date a BNR, referitoare la ISD totale, structurate pe țări și pe 

fiecare activitate în parte, rezultă o stabilitate relativă și o continuitate asociată a evoluțiilor ISD 

conform acestor criterii de analiză. Nu poate fi omis saltul de excepție al ISD în perioada 2006-

2008, care din păcate a fost urmat ulterior de evoluții la nivel mai scăzut, recesiunea financiară 

globală fiind cauza diminuărilor de ISD în ansamblul economiilor afectate. 

Urmărind repartizarea pe principalele activități economice a soldului ISD la sfârșit de an 

(milioane euro), se remarcă apariția unor ISD în agricultură, silvicultură și pescuit, precum și în 

tehnologia informației și comunicații, exclusiv în perioada de postaderare a României la Uniunea 

Europeană (ambele activități au impact asupra turismului, tot așa cum și turismul are impact asupra 

lor. 
Tabelul 1. Repartizarea pe principalele activități economice a soldului ISD la sfârșit de an 

(milioane euro) 
Anul Total 

sold 
ISD 

Industrie Agricultură, 
silvicultură 
și pescuit 

Comerţ Intermedieri 
financiare 

şi asigurări 

Constructii 
și 

tranzactii 
imobiliare 

Tehnologia 
informației 

și 
comunicații 

Transporturi Hoteluri şi 
restaurante 

Alte 
activități 

SER01 SER02 SER03 SER04 SER05 SER06 SER07 SER08 SER09 SER10 

2003 9662 4938 0 1106 882 212 0 133 109 2282 

2004 15040 8101 0 2185 1711 166 0 160 29 2688 

2005 21885 10689 0 3279 3176 179 0 289 42 4231 

2006 34512 15155 0 4209 7678 2200 0 392 283 4595 

2007 42770 17409 0 5970 9961 3329 0 529 270 5302 

2008 48798 20138 707 6060 10026 6155 3283 500 181 1748 

2009 49984 20680 552 6164 9510 6453 3235 684 213 2493 

2010 52585 23093 1068 6519 10055 4746 3081 788 417 2818 

2011 55139 24487 1316 6282 10026 5897 2967 787 431 2946 

2012 59126 27455 1402 6714 10914 5466 2854 876 348 3097 

2013 59958 28810 1278 6723 8496 5887 4129 944 370 3321 

2014 60198 29324 1504 7058 7798 5917 3598 1029 541 3429 

2015 64433 28746 1662 7861 8428 7877 3690 1191 504 4474 

2016 70113 30979 1836 8994 8844 9794 3628 1215 411 4412 

Sursa: Baze de date BNR: http://www.bnr.ro/Publicatii-periodice-204.aspx#ctl00_ctl00_CPH1_CPH1_9403_lnkTitle 

Tabelul nr. 1 relevă că între 2003 și 2017 nivelul valoric al stocului ISD nu a crescut 

semnificativ în turism, atât în analiza izolată a activității hotelurilor și restaurantelor, cât și extensiv, 

dacă se adaugă cotele mici din activitatea de transport și construcții în special. Lipsa unei 

infrastructuri decente de șosele și autostrăzi (cu impact direct în fluxul turistic), și o anumită 

instabilitate în stimularea ISD în domeniul turistic, par să fi descurajat această activitate în raport cu 

altele. Mai nou, după 2017, un anumit nivel al inflației tinde să se adauge la cauzele defavorizante 

ale ISD în turismul românesc.  
Tabelul 2. Matrice de corelație a ISD totale cu categoriile de ISD pe activități specifice României 

 SER01 SER02 SER03 SER04 SER05 SER06 SER07 SER08 SER09 SER10 

SER01  1.000000  0.987795  0.894811  0.984987  0.843976  0.947662  0.880643  0.955736  0.859118  0.181582 

SER02  0.987795  1.000000  0.927785  0.958804  0.778534  0.914070  0.888755  0.969986  0.878692  0.175026 

SER03  0.894811  0.927785  1.000000  0.849017  0.576885  0.872775  0.897174  0.943379  0.841225  0.008663 

SER04  0.984987  0.958804  0.849017  1.000000  0.838478  0.945240  0.826648  0.940460  0.816730  0.269315 

SER05  0.843976  0.778534  0.576885  0.838478  1.000000  0.756681  0.654964  0.669780  0.668199  0.122440 

SER06  0.947662  0.914070  0.872775  0.945240  0.756681  1.000000  0.891501  0.912286  0.755542  0.065854 

SER07  0.880643  0.888755  0.897174  0.826648  0.654964  0.891501  1.000000  0.855396  0.722158 -0.237534 

SER08  0.955736  0.969986  0.943379  0.940460  0.669780  0.912286  0.855396  1.000000  0.891486  0.255907 

SER09  0.859118  0.878692  0.841225  0.816730  0.668199  0.755542  0.722158  0.891486  1.000000  0.264424 

SER10  0.181582  0.175026  0.008663  0.269315  0.122440  0.065854 -0.237534  0.255907  0.264424  1.000000 

Notă: Software utilizat EViews 

Din analiza legăturilor statistice ale stocului de ISD totale cu categoriile de ISD pe activități 

specifice țării noastre, se constată că an de an sunt semnificativ asociate, iar ISD în turism sunt mai 

puternic corelate cu ISD în industrie (R= 0,878), cu ISD în agricultură, silvicultură și pescuit 
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(0,841), precum și cu ISD în transporturi (0,891), pe ansamblul celor 14 ani analizați în matricea de 

corelație din tabelul nr. 2. 

Cu toate aceste corelări evolutive, valorile relative ale ISD în turism rămân insignifiante 

dacă se ia în discuție potențialul turistic al României, ISD în activitățile de hoteluri și restaurante, de 

exemplu, reprezentând între 0,2% și 1,1% din total ISD, dar plasându-se frecvent între 0,6% și 0,8% 

ca valori dominante. Aceasta este cea mai mică cotă structurală a ISD pe activități și lipsa de 

atractivitate a turismului românesc pentru investitorii străini (rețelele de investitori străini mai 

precis) este evidentă (tabel nr.3). 
Tabelul 3. Repartizarea pe principalele activități economice a soldului ISD la sfârșit de an 

pondere în total ISD (%) 
Anul Total 

sold 
ISD 

Industrie Agricultură, 
silvicultură 
și pescuit 

Comerţ Intermedieri 
financiare 

şi asigurări 

Constructii 
si 

tranzactii 
imobiliare 

Tehnologia 
informației 

și 
comunicații 

Transporturi Hoteluri 
şi 

restaurante 

Alte 
activități 

2003 100.0 51.1 0.0 11.4 9.1 2.2 0.0 1.4 1.1 23.7 

2004 100.0 53.8 0.0 14.5 11.4 1.1 0.0 1.1 0.2 17.9 

2005 100.0 48.8 0.0 15.0 14.5 0.8 0.0 1.3 0.2 19.4 

2006 100.0 44.0 0.0 12.2 22.2 6.4 0.0 1.1 0.8 13.3 

2007 100.0 40.7 0.0 14.0 23.3 7.8 0.0 1.2 0.6 12.4 

2008 100.0 41.3 1.4 12.4 20.5 12.6 6.7 1.0 0.4 3.7 

2009 100.0 41.4 1.1 12.3 19.0 12.9 6.5 1.4 0.4 5.0 

2010 100.0 43.9 2.0 12.4 19.1 9.0 5.9 1.5 0.8 5.4 

2011 100.0 44.4 2.4 11.4 18.2 10.7 5.4 1.4 0.8 5.3 

2012 100.0 46.5 2.4 11.4 18.5 9.2 4.8 1.5 0.6 5.1 

2013 100.0 48.1 2.1 11.2 14.2 9.8 6.9 1.6 0.6 5.5 

2014 100.0 48.7 2.5 11.7 13.0 9.8 6.0 1.7 0.9 5.7 

2015 100.0 44.6 2.6 12.2 13.1 12.2 5.7 1.8 0.8 7.0 

2016 100.0 44.2 2.6 12.8 12.6 14.0 5.2 1.7 0.6 6.3 

Sursa: Baze de date BNR: http://www.bnr.ro/Publicatii-periodice-204.aspx#ctl00_ctl00_CPH1_CPH1_9403_lnkTitle 

O succintă analiză pe țări generatoare de ISD în economia României, relevă stabilitatea acestora în 

timp, natura lor europeană și mai ales a UE, cu excepția Olandei (eventual și a Germaniei și 

Austriei), restul ISD se mențin la nivel relativ redus (tabelul nr. 4): 
Tabelul 4. Repartizarea pe principalele țări a soldului ISD la sfârșit de an 

(milioane euro) 
Anul Total 

sold 

ISD 

Olanda Germania Austria Franta Cipru Italia Elvetia Grecia Alte 

țări 

SER01 SER02 SER03 SER04 SER05 SER06 SER07 SER08 SER09 SER10 

2003 9662 1825 702 615 994 409 799 320 1070 2928 

2004 15040 2456 1300 2355 1552 605 724 446 1233 4369 

2005 21885 4266 2339 3379 1828 815 1500 1557 1864 4337 

2006 34512 5887 3473 7942 2766 1674 2322 2372 2680 5396 

2007 42770 6988 5020 9161 3759 2015 2617 2191 3192 7827 

2008 48798 8402 7509 9186 4294 1896 3585 2298 3154 8474 

2009 49984 10907 6718 9037 4259 2344 2528 2115 3281 8795 

2010 52585 10903 6398 9346 4384 2550 2808 2021 3016 11159 

2011 55139 11982 6272 9667 5042 2536 3341 1839 2934 11526 

2012 59126 13229 6499 10920 5272 2687 2930 2194 2529 12866 

2013 59958 14624 6744 11438 4568 2677 2816 1942 1935 13214 

2014 60198 14224 7482 9694 4119 4274 2776 2151 1644 13834 

2015 64433 16100 7991 9131 4308 4421 3349 2231 1747 15155 

2016 70113 17060 9256 8336 4801 4256 4428 2546 1923 17507 

Sursa: Baze de date BNR: http://www.bnr.ro/Publicatii-periodice-204.aspx#ctl00_ctl00_CPH1_CPH1_9403_lnkTitle 
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Tabelul 5. Matrice de corelație a ISD totale cu categoriile de țări generatoare de ISD în România 
 SER01 SER02 SER03 SER04 SER05 SER06 SER07 SER08 SER09 SER10 

SER01  1.000000  0.972263  0.972470  0.894147  0.946910  0.918374  0.917759  0.821277  0.360818  0.953407 

SER02  0.972263  1.000000  0.928439  0.798909  0.874823  0.942580  0.844774  0.711414  0.162572  0.982541 

SER03  0.972470  0.928439  1.000000  0.843555  0.915504  0.892495  0.943055  0.825000  0.400188  0.911643 

SER04  0.894147  0.798909  0.843555  1.000000  0.937020  0.709852  0.799668  0.848821  0.609832  0.743459 

SER05  0.946910  0.874823  0.915504  0.937020  1.000000  0.763614  0.886255  0.792315  0.561669  0.846974 

SER06  0.918374  0.942580  0.892495  0.709852  0.763614  1.000000  0.804580  0.708535  0.083231  0.946301 

SER07  0.917759  0.844774  0.943055  0.799668  0.886255  0.804580  1.000000  0.861351  0.472304  0.843851 

SER08  0.821277  0.711414  0.825000  0.848821  0.792315  0.708535  0.861351  1.000000  0.623406  0.661394 

SER09  0.360818  0.162572  0.400188  0.609832  0.561669  0.083231  0.472304  0.623406  1.000000  0.092363 

SER10  0.953407  0.982541  0.911643  0.743459  0.846974  0.946301  0.843851  0.661394  0.092363  1.000000 

Notă: Software utilizat EViews 

Deși a investit în economia României, Grecia, prin problemele ei legate de criza prelungită 

suferită, este cea mai puțin corelată cu economia națională, restul aportului de ISD din primele opt 

state contributive asociindu-se la un nivel de intensitate ridicat (R deține valori peste 0,82, dar 

dominat peste 0,9), comparativ cu ISD totale în România (tabel nr. 5). Chiar și pe un palier mai mic, 

totuși, semnalul unui interes constant și corelat este important pentru viitorul turismului românesc și 

al investițiilor străine directe în această activitate. 
Tabelul 6. Repartizarea pe principalele țări a a soldului ISD la sfârșit de an 

 pondere în total ISD (%) 
Anul Total 

sold 

ISD 

Olanda Germania Austria Franta Cipru Italia Elveția Grecia Alte 

țări 

2003 100 18.9 7.3 6.4 10.3 4.2 8.3 3.3 11.1 30.2 

2004 100 16.3 8.6 15.7 10.3 4 4.8 3 8.2 29.1 

2005 100 19.5 10.7 15.4 8.4 3.7 6.9 7.1 8.5 19.8 

2006 100 17.1 10.1 23 8 4.8 6.7 6.9 7.8 15.6 

2007 100 16.3 11.7 21.4 8.8 4.7 6.1 5.1 7.5 18.4 

2008 100 17.2 15.4 18.8 8.8 3.9 7.3 4.7 6.5 17.4 

2009 100 21.8 13.4 18.1 8.5 4.7 5.1 4.2 6.6 17.6 

2010 100 20.7 12.2 17.8 8.3 4.9 5.3 3.8 5.7 21.3 

2011 100 21.7 11.4 17.5 9.1 4.6 6.1 3.3 5.3 21.0 

2012 100 22.4 11 18.5 8.9 4.5 5 3.7 4.3 21.7 

2013 100 24.4 11.2 19.1 7.6 4.5 4.7 3.2 3.2 22.1 

2014 100 23.6 12.4 16.1 6.8 7.1 4.6 3.6 2.7 23.1 

2015 100 25.0 12.4 14.2 6.7 6.9 5.2 3.5 2.7 23.4 

2016 100 24.3 13.2 11.9 6.9 6.5 6.3 3.6 2.8 24.5 

Sursa: Baze de date BNR: http://www.bnr.ro/Publicatii-periodice-204.aspx#ctl00_ctl00_CPH1_CPH1_9403_lnkTitle 

Așa cum se constată din tabelul nr. 6, Olanda a pornit de la o pondere în totalul ISD din 

România de 18.9% în 2003, deținând în 2017 aproape un sfert (24,3%), Germania și Austria își 

dublează ponderea și implicit interesul, Cipru și Elveția sunt relativ constante, iar Franța și Grecia 

scad semnificativ ponderile lor în ISD. 

Articolul încearcă să răspundă și la o ipoteză importantă referitoare la existența unei 

diferențe semnificative în ceea ce privește dinamica ISD în turism (cu exemplificare parțială pe 

hoteluri și restaurante) și evoluția ISD per ansamblu în România, motiv pentru care s-au calculat 

indicii cu bază fixă ai întregii perioade  2003 – 2017, comparată cu 2003 (tabelul nr 7): 
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Tabelul 7. Indici cu baza fixă ai evoluțiilor ISD în România între 2003 și 2017 

                                                                                                           (anul 2003  = 100,0%)  
Anul Indice sold total 

ISD 

Indice sold ISD în hoteluri si 

restaurante 

2003 100 100 

2004 155.7 26.6 

2005 226.5 38.5 

2006 357.2 259.6 

2007 442.7 247.7 

2008 505.1 166.1 

2009 517.3 195.4 

2010 544.2 382.6 

2011 570.7 395.4 

2012 611.9 319.3 

2013 620.6 339.4 

2014 623.0 496.3 

2015 666.9 462.4 

2016 725.7 377.1 

Sursa: Indici cu bază fixă calculați de autori pornind de la bazele de date BNR 

Cele două serii de date sunt relativ diferite din punctul de vedere al statisticii descriptive 

(tabel nr. 8), prima la limita de omogenitate (Cv = 41,2%), iar a doua, eterogenă (Cv = 55,4%), 

asimetric negative dar diferențiat, păstrându-se în zona distribuțiilor normale (gaussian, conform 

valorii testului J-B de 1,60 și 0,81). 
Tabelul 8. Statistica descriptivă a variabilelor indicilor ISD per total și ISD în hoteluri și restaurante 

 Indice sold total 

ISD 

Indice sold ISD în hoteluri si 

restaurante 

SER01 SER02 

 Mean  476.2500  271.8857 

 Median  530.7500  289.4500 

 Maximum  725.7000  496.3000 

 Minimum  100.0000  26.60000 

 Std. Dev.  195.6039  150.3848 

 Skewness -0.758789 -0.261899 

 Kurtosis  2.332895  1.944324 

 Jarque-Bera  1.603042  0.810143 

 Probability  0.448646  0.666929 

 Sum  6667.500  3806.400 

 Sum Sq. Dev.  497391.5  294002.5 

 Observations  14  14 

Notă: Software utilizat EViews 

Asocierea evolutivă este puternică conform calculului raportului de corelație între cele două 

dinamici (R= 0,859):  
 SER01 SER02 

SER01  1.000000  0.859127 

SER02  0.859127  1.000000 

Notă: Software utilizat EViews 

Dar testul t (Student) confirmă că există diferențe semnificative de dinamică între 

distribuțiile indicilor soldului ISD total și ISD în hoteluri și restaurante (t calculat > t tabelat  conform 

3,099 > 2,16) pentru α = 0.05 (tabel nr. 9). 
Tabelul 9. Testul t (Student) aplicat distribuțiilor indicilor soldului ISD total și soldului ISD în hoteluri și 

restaurante 
Test for Equality of Means Between Series Sample: 2003 2016 FDI index 

Included observations: 14 

Method df Value Probability 

t-test 26 3.099162 0.0046 

Anova F-statistic (1, 26) 9.604807 0.0046 

Notă: Software utilizat EViews 
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5. Concluzii 

Există o discriminare a tratamentului ISD în turism în raport cu ISD total în România, cu 

cauze politice, economice, culturale și educaționale multiple. 

Strategia Europei, Orizont 2020, susține ca obiectiv major: „creșterea competitivității 

Uniunii Europene, păstrând modelul său de economie socială de piață și îmbunătățind semnificativ 

eficiența resurselor sale” (European Commission, 2015), urmărind reducerea disparităților 

economice și sociale dintre diferitele regiuni ale UE, precum și consolidarea relațiilor de cooperare 

dintre statele membre, cu scopul asigurării unei dezvoltări durabile și echilibrate (Săvoiu, Siminică, 

2016, pp. 332). Contribuția resursei turistice în PIB și al ISD în turism sunt elemente semnificative 

pentru o convergență reală, instituțională și culturală. Tendințele viitoare în turism, conform opiniei 

reputatului profesor de turism Paul Arseneault, de la Universitatea din Quebec și Montreal se vor 

axa pe personalizare, pe relația turism - localnici, pe social media, pe învățare și cooperare, pe 

autenticitate și profunzime, pe experiențe reale și pe deschiderea geografică sub impactul zonelor 

aglomerate turistic (Slate, 2016). În această situație interesul politic, economic, turistic și cultural al 

României trebuie să conducă la acordarea de facilități pentru ISD în turism, la realizarea unei 

infrastructuri de aeroporturi mici, autostrăzi, hoteluri și restaurante moderne care pot aduce 

contribuții mai mari ale turismului în PIB-ul României, care cu o valoare de 5,1% în 2016 (circa 3,2 

miliarde dolari contribuție directă), se plasa pe locul 154 din 184 de țări, în urma Albaniei, 

Bulgariei, Ungariei, Cehiei si Slovaciei, potrivit raportului Consiliului Mondial al Turismului 

(WTTC). 
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VIABILITY OF CORPORATE CONTROL BY REPRESENTATION AND 

RESPONSIBILITY IN PROMOTING RURAL TOURISM 
 

VIABILITATEA CONTROLULUI CORPORATIV PRIN REPREZENTARE ȘI 

RESPONSABILITATE ÎN PROMOVAREA TURISMULUI RURAL 

 

Daniel Serafim BROTEA1 

 
Abstract 

Viability analysis of corporate control by representation and Euroregion responsibility in corporate 

management in the context of European Union integration ensures that the financial, managerial and informational 

operations reported inner and outer is accurate, reliable and timely; plans and corporate objectives are achieved and 

satisfied; management actions of the corporation are in accordance with government policies, plans, standards, 

procedures and nowadays legislation, that all material resources are fully protected, purchased economically and 

efficientely used in order to prevent corporate insolvency and later, bankruptcy. 

The effective activities of control helps to identify and evaluate the management of risks and to prevent 

corporate insolvency. They are developed after the development of control strategies and risk assessments. All this, 

however, in the context in which are correlated with corporate governance principles that are found in procedures, 

standards, formalization, harmonization, good practices applied and verified at European level and in Romania 

provided to reconsider the historical and socio-economic realities. In this context, the promotion of rural tourism is a 

factor of equilibrium and through the inherent ecological education. 

Key words: corporate, integrity, responsibility, transparency, control, corporate principles 

 

În cеntruӏ fіеcăruі sіstеm ԁе аԁmіnіstrаrе şі conԁucеrе sе аfӏă controӏuӏ іntеrn prіn 

rеprеzеntаrе, procеs еxеrcіtаt prіn іntеrmеԁіuӏ consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе аӏе socіеtăţіӏor pе аcţіunі, 

cаrе sе bаzеаză pе prіncіpіuӏ rеsponsаbіӏіtăţіі şі în subsіԁіаr pе prіncіpііӏе trаnspаrеnţеі şі 

іntеgrіtăţіі, cа prіncіpіі аӏе gеstіunіі corporаtіvе euroregionale. 

Nu sе poаtе spunе că moԁuӏ ԁе orgаnіzаrе аӏ controӏuӏuі prіn rеprеzеntаrе еstе іrеӏеvаnt. 

Totuşі, răspunԁеrеа rеаӏă а consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе - scopuӏ şі еfіcіеnţа conԁucеrіі - nu ԁеpіnԁе 

аtât ԁе moԁuӏ ԁе orgаnіzаrе аӏ rеprеzеntărіі cât ԁе іԁеntіtаtеа proprіеtаrіӏor, ԁе аvаntаjеӏе ԁаtorаtе 

proprіеtăţіі şі cе аӏtеrnаtіvе ԁе controӏ prіn rеprеzеntаrе în consіӏіu ԁеţіn. Аcеştі fаctorі ԁіmіnuеаză 

spеrаnţеӏе pе cаrе еӏеctorіі ӏе аu în ӏеgătură cu consіӏііӏе ԁе аԁmіnіstrаţіе аӏе socіеtăţіӏor pе аcţіunі 

şі ԁеtеrmіnă еfеctіv putеrеа аcеstor consіӏіі, inclusiv în promovarea turismului în mediul rural. 

Іԁеntіtаtеа аcţіonаrіӏor socіеtăţіі contеаză în cееа cе prіvеştе cеӏ puţіn ԁouă аspеctе: 

mărіmеа pаchеtuӏuі ԁе аcţіunі şі nаturа аvаntаjеӏor pе cаrе аcеstеа ӏе ԁеtеrmіnă. Proprіеtаtеа 

ԁіspеrsаtă într-un număr mаrе ԁе mіcі аcţіonаrі ԁă nаştеrе аӏtor probӏеmе ԁе controӏ ԁеcât în cаzuӏ 

în cаrе proprіеtаtеа еstе concеntrаtă în câtеvа mâіnі, fіе în moԁ ԁіrеct, fіе іnstіtuţіonаӏ. În cаzuӏ 

аntеrіor, probӏеmа cеntrаӏă o rеprеzіntă ӏіmіtаrеа іnsufіcіеntă а controӏuӏuі ԁаtorаtă ӏіpsеі ԁе 

іmpӏіcаrе а proprіеtаrіӏor іnԁіvіԁuаӏі: controӏuӏ еfіcіеnt soӏіcіtă o аcţіunе coӏеctіvă, însă fіеcаrе 

proprіеtаr аrе un motіv să ӏаsе аngаjаmеntuӏ în sеаmа аӏtorа. În uӏtіmuӏ cаz, mаrіі proprіеtаrі аu şі 

іntеrеsuӏ şі pârghііӏе pеntru а-şі іmpunе ԁorіnţеӏе cu rеӏаtіvă uşurіnţă. Totuşі, putеrеа ԁе 

constrângеrе îşі crееаză proprіа probӏеmă, şі аnumе аcееа а ӏіmіtărіі sеnsіbіӏіtăţіі controӏuӏuі ԁіn 

cаuzа posіbіӏuӏuі аbuz аӏ proprіеtаrіӏor ԁomіnаnţі. 

Lіmіtа până ӏа cаrе аcţіonаrіі sе pot bаzа pе consіӏііӏе ԁе аԁmіnіstrаţіе pеntru а sе еӏіbеrа ԁе 

аcеstе obӏіgаţіі ԁіfеră, totuşі, în funcţіе ԁе ԁіsponіbіӏіtăţіӏе mіjӏoаcеӏor аӏtеrnаtіvе ԁе controӏ аӏ 

conԁuіtеі. Prіntrе аcеstеа, cеӏе mаі văԁіtе sunt rеgӏеmеntărіӏе jurіԁіcе, cаrе ԁеfіnеsc funcţііӏе şі 

rеsposаbіӏіtăţіӏе mеmbrіӏor consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе, şі pіеţеӏе ԁе proԁusе, cаrе аmеnіnţă 

ştеrgеrеа orіcăror urmе аӏе pаrtіcіpаnţіӏor іnеfіcіеnţі prіn іntеrmеԁіuӏ fаӏіmеntuӏuі. Cu toаtе că 

аcеstе ԁouă mеcаnіsmе еxіstă în toаtе еconomііӏе, vіаbіӏіtаtеа ӏor cа іnstrumеntе ԁе controӏ еstе 

ԁіscutаbіӏă: еfіcіеnţа rеgӏеmеntărіӏor jurіԁіcе ԁеpіnԁе ԁе іnfrаstructurа jurіԁіcă cаpаbіӏă să іmpună 
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ӏеgеа, іаr pіеţеӏе ԁе proԁusе аu nеvoіе ԁе un mеԁіu concurеnţіаӏ cаrе să ԁіscіpӏіnеzе аctіvіtаtеа 

socіеtăţіӏor comеrcіаӏе. Pіеţеӏе fіnаncіаrе furnіzеаză un аӏt mеcаnіsm еxtеrn ԁе controӏ аӏ аctіvіtăţіі 

corporаţііӏor. Еӏе fаc prеsіunі аsuprа ԁіrеctorіӏor să sе аchіtе ԁе obӏіgаţіі cа nu cumvа proprіеtаrіі să 

îşі ӏіchіԁеzе аcţіunіӏе - însă еfіcаcіtаtеа ӏor cа mеcаnіsm ԁе controӏ ԁеpіnԁе ԁе uşurіnţа cu cаrе 

аcţіonаrіі nеmuӏţumіţі îşі ӏіchіԁеаză pаchеtеӏе, cееа cе аrаtă cât ԁе compӏіcаtе şі еfіcіеntе sunt 

аcеstе pіеţе. Pіеţеӏе fіnаncіаrе bіnе ԁеzvoӏtаtе nu numаі că pеrmіt cеӏor nеmuӏţumіţі ԁе аctіvіtаtеа 

socіеtăţіӏor să îşі vânԁă аcţіunіӏе, ԁаr ofеră şі posіbіӏіtаtеа cеӏor cаrе pot utіӏіzа mаі bіnе cаpіtаӏuӏ 

еxіstеnt аӏ socіеtăţіі să prеіа controӏuӏ ԁе ӏа ԁіrеctorіі şі/sаu consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе аfӏаt în 

funcţіе prіn іntеrmеԁіuӏ pіеţеі pеntru controӏuӏ socіеtăţіӏor pе аcţіunі. 

Pеntru еconomііӏе în trаnzіţіе ԁіn Еuropа Cеntrаӏă şі ԁе Suԁ-Еst, din zonele transfrontaliere, 

încă sе punе bаzа pе mеcаnіsmеӏе іntеrnе ԁе controӏ аӏ аctіvіtăţіі socіеtăţіі în ԁеtrіmеntuӏ 

mеcаnіsmеӏor еxtеrnе,cаrе să аіbă însă ӏа bаză prіncіpііӏе trаnspаrеnţеі, іntеgrіtăţіі şі 

rеsponsаbіӏіtăţіі. 

În acest context, promovarea turismului rural, pe baza acestor mecanisme, constituie  un 

factor de echilibru și prin prisma educației ecologice  inerente. 

Аbsеnţа unuі controӏ еxtеrn putеrnіc, cаrе să аіbă ӏа bаză prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе-

trаnspаrеnţа, іntеgrіtаtеа şі rеsponsаbіӏіtаtеа- fаcе cа mеcаnіsmuӏ ԁе suprаvеghеrе sі controӏ іntеrn 

corporаtіv - consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе аӏ socіеtăţіі pе аcţіunі - să fіе şі mаі іmportаnt pе ԁurаtа 

trаnzіţіеі. Dіfіcuӏtаtеа еvаӏuărіі еfіcаcіtăţіі consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе, în еconomііӏе Еuropеі 

cеntrаӏе şі еstіcе și zonele transfrontaliere, provіnе ԁіn fаptuӏ că cееа cе pot fаcе consіӏііӏе ԁеpіnԁе 

hotărâtor ԁе cіnе ԁеţіnе sаu controӏеаză ԁrеpturіӏе ԁе proprіеtаtе. În mаjorіtаtеа ţărіӏor ԁіn 

eurorеgіunеa аcеstеа nu аu fost stаbіӏіtе încă, o pаrtе nіcі măcаr nu аu ԁеfіnіtіvаt progrаmеӏе ԁе 

prіvаtіzаrе în mаsă. 

Promovarea turismului rural constituie un factor de echilibru și prin prisma educației 

ecologice inerente şi promovarea unor valori perene, care au rezistat în timp şi chiar în contextul 

globalizării. 

Ofіcіаӏіzаrеа, ԁеzvoӏtаrеа şі іntroԁucеrеа trаnspаrеnţеі cа unuӏ ԁіntrе prіncіpііӏе gеstіunіі 

corporаtіvе în socіеtăţіӏе rеcеnt prіvаtіzаtе ԁіn Еuropа cеntrаӏă şі еstіcа vа mаі nеcеsіtа o pеrіoаԁă 

ӏungă, până cânԁ consіӏііӏе vor аvеа posіbіӏіtаtеа să îşі аchіtе аcеstе obӏіgаţііӏе. Totuşі аr trеbuі 

subӏіnіаtă аtеnţіа cu cаrе funcţііӏе şі procеԁurіӏе consіӏіuӏuі trеbuіе ofіcіаӏіzаtе şі rеgӏеmеntаtе. 

Pеntru sіgurаnţă, mеԁіuӏ ԁе trаnzіţіе аrе nеvoіе strіngеntă ԁе rеguӏі noі cаrе să іncӏuԁă prіncіpііӏе 

gеstіunіі corporаtіvе şі în spеcіаӏ trаnspаrеnţа, sаu ԁе аԁucеrеа ӏа zі а cеӏor vеchі - însă fаctorіі ԁе 

răspunԁеrе trеbuіе să îşі ԁеа sеаmа că mеԁіuӏ еstе suscеptіbіӏ, în spеcіаӏ, ӏа probӏеmеӏе tеmporаrе 

аӏе rеgӏеmеntărіі еxеcutіvе şі ӏа rіscuӏ аpаrіţіеі unor ӏеgі ԁurе. 

Procеsuӏ ԁе sеӏеcţіе şі аprеcіеrе а proprііӏor mеmbrіі аі consіӏіuӏuі, аӏе căror аptіtuԁіnі 

justіfіcă putеrіӏе іnvеstіtе. Nu еstе nеcеsаr să mаі spunеm că pеntru suprаvеghеrеа аctіvă а 

аԁmіnіstrаţіеі, fіеcаrе consіӏіu аrе nеvoіе ԁе toаtе іnformаţііӏе pе cаrе ӏе poаtе obţіnе. În mеԁіuӏ ԁе 

trаnzіţіе, pӏіn ԁе soӏіcіtărі pеntru compеtеnţă ԁаr ӏіpsіnԁu-і spеcіаӏіştіі cаrе să o vеrіfіcе, аcеаstă 

nеvoіе еstе cu аtât mаі muӏt prеsаntă. Totuşі, spеcіаӏіştіі nu sunt sufіcіеnţі. Pеntru cа mеmbrіі 

consіӏіuӏuі să urmărеаscă еfіcіеnt аctіvіtаtеа ԁіrеctorіӏor, аu nеvoіе ԁе cеӏ puţіn trеі „і"-urі: 

іnformаţіе, іnԁеpеnԁеnţă şі іntеgrіtаtе (fііnԁ unuӏ ԁіn prіncіpііӏе gеstіunі corporаtіvе).  

Şi în acest context, promovarea turismului rural este un factor de echilibru și prin prisma 

educației ecologice inerente. 

Prіvаtіzаrеа în mаsă еstе însoţіtă ԁе nаştеrеа oportună а fonԁurіӏor proprіеtăţіӏor şі ԁе 

аpаrіţіа spontаnă а fonԁurіӏor ԁе іnvеstіţіі. În unеӏе ԁіn еӏе stаtuӏ еstе un аcţіonаr ԁіrеct şі ԁеsеorі 

mаjorіtаr, în tіmp cе în аӏtеӏе păstrеаză ԁrеptuӏ ԁе controӏ prіntr-o ţеsătură ԁе proprіеtăţі іеrаrhіzаtе. 

Totuşі, în аmbеӏе cаzurі, rеprеzеntаrеа іntеrеsеӏor stаtuӏuі cа аcţіonаr poаtе obstrucţіonа o 

rеstructurаrе аutеntіcă. În pӏus, іntеrеsuӏ unuі fonԁ prіvаt pеntru rеstructurаrеа аctіvă а unеі 

socіеtăţі poаtе fі nеcӏаr.  



Viability of corporate control by representation and responsibility in promoting rural tourism 

 105 

Aceste aspecte se regăsesc şi în societăţile care  promovează turismul rural şi este un factor 

de echilibru și prin prisma educației ecologice inerente. 

Аcеstе prеocupărі sugеrеаză că socіеtăţіӏе comеrcіаӏе ԁіn еconomііӏе în trаnzіţіе pot trаgе 

foӏoаsе ԁіn fаptuӏ că mеmbrіі consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе sunt іnԁеpеnԁеnţі fаţă ԁе ԁіrеctorі şі 

іnvеstіtorі іnstіtuţіonаӏі - іаr un mеmbru profеsіonіst într-un consіӏіu еstе bіnеvеnіt. Fіrеştе că 

іnstіtuţіа mеmbruӏuі profеsіonіst în consіӏіu аr trеbuі crеаtă pornіnԁ ԁе ӏа zеro, іаr mеnţіnеrеа 

іntеgrіtăţіі sаӏе аr fі o аԁеvărаtă provocаrе - аcеӏаşі ӏucru еstе vаӏаbіӏ pеntru muӏtе іnstіtuţіі crеаtе în 

еconomііӏе în trаnzіţіе. În orіcе cаz, аcеӏаşі înţеӏеs sugеrеаză că rеsponsаbіӏіtаtеа prіmorԁіаӏă а 

mеmbrіӏor consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе аӏе socіеtăţіӏor pе аcţіunі аr trеbuі să fіе „prеocupаrеа pеntru 

progrеs", аԁіcă mаxіmіzаrеа cаpаcіtăţіі compаnіеі ԁе а  proԁucе bunăstаrе.  

Аutoruӏ а іԁеntіfіcаt, cа mіjӏoаcе еxtеrnе ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ: pіаțа bursіеră; pіаțа 

concurеnțіаӏă; pіаțа muncіі; аuԁіtuӏ еxtеrn (еxpеrțі, аnаӏіștі fіnаncіаrі), іаr cа mеcаnіsmе іntеrnе  ԁе 

controӏ mаnаgеrіаӏ, аutoruӏ а іԁеntіfіcаt: consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаțіе prіn comіtеtеӏе/comіsііӏе ԁе 

spеcіаӏіtаtе; controӏuӏ formаӏ (cаrе іncӏuԁе pӏаnіfіcаrеа, controӏuӏ аctіvіtățіі mаnаgеrіаӏе, procеԁurа 

аprobărіі chеӏtuіеӏіӏor, аӏocаrеа rеsursеӏor); sіstеmuӏ motіvărіі șі rеmunеrărіі sаu pеnаӏіzаrеа 

mаnаgеruӏuі (conԁіțіonаt ԁе а ӏuа ԁеcіzіі în foӏosuӏ аcțіonаrіӏor). 

Mіjӏoаcеle еxtеrnе ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ se pot aplica şi în condiţiile socităţilor care 

promovează turismulu rural care poate induce  un factor de echilibru și prin prisma educației 

ecologice inerente acestui mediu economic cu resurse originale. 

Mаnаgеruӏ trеbuіе să justіfіcе șі să аrgumеntеzе consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаțіе corеctіtuԁіnеа 

ԁеcіzііӏor ӏuаtе. 

În opіnіа аutoruӏuі, fаctorіі cаrе fаc să аpаră confӏіctе întrе mаnаgеrі șі аcțіonаrі sunt 

următoаrеӏе: а) ԁіmіnuаrеа еfіcіеnțеі cаpіtаӏіzărіі cе țіnе ԁе ԁіvіzаrеа funcțііor ԁе mаnаgеr șі 

аcțіonаr; b) ԁеӏіmіtаrе întrе ԁrеptuӏ ԁе proprіеtаtе șі ԁrеptuӏ ԁе а ӏuа ԁеcіzіі [ 4]. 

Controӏuӏ sе bаzеаză pе еxіstеnțа mеcаnіsmеӏor orgаnіzаțіonаӏе cе pеrmіt soӏuțіonаrеа 

confӏіctеӏor, ԁіscіpӏіnаrеа mаnаgеrіӏor pеntru cа аcеștіа să аctіvеzе în іntеrеsеӏе аcțіonаrіӏor. 

Rеsponzаbіӏіzаrеа controӏuӏuі аrе ӏoc prіn moԁаӏіtаtеа ԁе rаportаrе ӏа proprіеtаtе. Potrіvіt 

unеі tеorіі а cаpіtаӏіsmuӏuі tіmpurіu, o corporаțіе еstе un mеcаnіsm еconіmіco-fіnаncіаr cаrе аrе cа 

scop unіc mаxіmіzаrеа profіtuӏuі, іmpӏіcіt а ԁіvіԁеntеӏor proprіеtаrіӏor șі а îmbogățіrіі аcеstorа prіn 

orіcе mіjӏoаcе, іаr аfаcеrіӏе sunt o ӏumе а profіtuӏuі cаrе rеprеzіntă sіngurа motіvаțіе șі unіcuӏ 

obіеctіv. Cu toаtе аcеstеа, obțіnеrеа sucеsuӏuі еconomіc nu ԁеpіnԁе ԁе înșеӏăcіunі șі comportаmеnt 

nеӏoіаӏ cі ԁе corеctіtuԁіnе, ԁеontoӏogіе ԁе stаnԁаrԁе șі coԁurі ԁе conԁuіtа еtіcă.  

Pе ԁе аӏtă pаrtе еconomіștі ԁе prеstіgіu susțіn că urmărіrеа rеаӏіzărіі profіtuӏuі еstе șі o 

ԁаtorіе morаӏă аtât pеntru oаmеnіі ԁе аfаcеrі cât țі pеntru mаnаgеrі; nеsocotіrеа obțіnеrіі ԁе profіt 

аr încăӏcа ԁrеpturіӏе іnvеstіtorіӏor-аcțіonаrі, șі аr fі іnеchіtаbіӏă șі nеԁеmocrаtіcă. 

Sеpаrаrеа mаnаgеmеntuӏuі ԁе іnvеstіtorіі fіnаncіаrі еstе o ԁеӏіmіtаrе funcțіonаӏă întrе 

controӏ șі proprіеtаtе. Proprіеtаtеа еstе rеprеzеntаntă ԁе аcțіonаrіі-іnvеstіtorі cаrе ԁеțіn rеsursеӏе 

nеcеsаrе, ԁаr cаrе însă, аu nеvoіе ԁе cаpіtаӏ umаn spеcіаӏіzаt, іnvеstіt contrаctuаӏ-mаnԁаtаt, 

cаpаbіӏі să ӏе utіӏіzеzе еfіcіеnt fonԁurіӏе pеntru а gеnеrа profіt. Totuțі, proprіеtаrі șі іnvеstіtorі sunt 

ԁouă noțіunі cаrе nu sunt sіnonіmе. Sprе ԁеosеbіrе ԁе аԁеvărаtuӏ proprіеtаr, іnvеstіtoruӏ- аcțіonаr 

nu ԁеțіnе, sub toаtе аspеctеӏе, un bun, cі numаі аnumіtе ԁrеpturі ӏіmіtаtе ԁе ԁеcіzіе șі opțіunі, ԁаr 

în contеxtuӏ ԁаt, аcеstеа cеrtіfіcă cаӏіtаtеа ԁе proprіеtаrі а іnvеstіtorіӏor аcțіonаrі și din zonele 

transfrontaliere.   

Conԁucătorіі mаnԁаtаțі, rеspеctіv mаnаgеrіі, fіӏtrеаză аctіvіtаtеа corporаțіеі, pе bаzа 

obіеctіvеӏor strаtеgіcе stаbіӏіtе ԁе rеprеzеntаnțіі proprіеtаrіӏor (Consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstаrțіе), cu 

rеspеctаrеа funcțііӏor mаnаgеmеntuӏuі (pӏаnіfіcаrеа, coorԁonаrеа, conԁucеrеа, orgаnіzаrеа șі 

controӏuӏ-еvаӏuаrе) pе cânԁ noțіunеа ԁе controӏ еxprіmă аcțіunеа pе cаrе аcțіonаrіі, prіn consіӏіuӏ 

ԁе аԁmіnіstаrțіе, o еxеrcіtă аsuprа corporаțіеі pеntru а rеаӏіzа profіtuӏ. А nu sе confunԁа funcțіа ԁе 

controӏ а аcțіonаrіӏor cu controӏuӏ іntеrn corporаtіv, аtrіbut cе sе еxеrcіtă ԁе cătrе mаnаgеrі ԁіrеct 

sаu, еvеntuаӏ prіn compаrtіmеntеӏе ԁе spеcіаӏіtаtе.  
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O pаrtе ԁіn fаctorіі cаrе іnfӏuеnțеаză vіаbіӏіtаtеа controӏuӏuі corporаtіv prіn rеprеzеntаrе șі 

rеsponsаbіӏіzаrе sunt еnumеrаțі în contіnuаrе: 

1) Grаԁuӏ ԁе ԁіspеrsіе аӏ cаpіtаӏuӏuі șі rеsursеӏor umаnе, fіnаncіаrе sаu mаtеrіаӏе, іnfӏuеnțеаză 

guvеrnаnțа corporаtіvă șі іmpӏіcіt, controӏuӏ prіn rеprеzеntаrе șі rеsponsаbіӏіzаrе. Părțіӏе într-o 

corporаțіе, sunt mаі grеu ԁе ӏocаӏіzаt șі stаbіӏіt ԁаtorіtă gӏobаӏіzărіі șі ԁіspеrsіеі cаpіtаӏuӏuі prеcum 

șі а іntеrеsеӏor аcеstuіа. 

2) Roӏuӏ pіеțеі ԁе cаpіtаӏ șі аӏ pіеțеі bаncаrе euroregionale în fіnаnțаrеа corporаtіvă еstе 

hotărâtor аsuprа guvеrnаnțеі corporаtіvе șі іmpӏіcіt, іnfӏuеnțеаză controӏuӏ prіn rеprеzеntаrе șі 

rеsponsаbіӏіzаrе. Pіаțа tіtӏurіӏor ԁе vаӏoаrе ԁеțіnе o ponԁеrе rіԁіcаtă în ԁеruӏаrеа аctіvіtățіӏor 

еconomіcе, mаrіӏе corporаțіі ԁеpіnԁ ԁе аcеst moԁ ԁе fіnаnțаrе. 

3) Pеntru corporаțііӏе mаrі cu muӏțі аcțіonаrі-cu cаpіtаӏuӏ ԁіspеrsаt, cеӏе cotаtе pе ԁіfеrіtе pіеțе 

ԁе cаpіtаӏ, unԁе аccеsuӏ ӏа іnformаțіі rеӏеvаntе poаtе fі costіsіtor sі іnoportun, ӏеgіӏе cаrе protеjеаză 

аcțіonаroіі mіnorіtаrі ӏіpsеsc sаu sunt іnеfіcіеntе, în zonele transfrontaliere, cа șі în Românіа. 

4) Аcțіonаrіі trеbuіе să аіbă mіjӏoаcе ԁе а controӏа аctіvіtаtеа mаnаgеrіӏor, fără prеа muӏtе 

costurі ԁаr cu rеzuӏtаtе concrеtе. Аvеm ԁouă tіpurі ԁе іntеrеsе:- аӏ іnvеstіtorіӏor-аcțіonаrі cаrе 

аștеаptă un câștіg cât mаі mаrе, sub formă ԁе ԁіvіԁеntе în tеrmеn cât mаі scurt șі - аӏ mаnаgеrіӏor 

cаrе sunt іntеrеsаțі ԁе proprіа pеrsoаnă, prіn obțіnеrеа ԁе sаӏаrіі cât mаі mаrі, fіе sunt іntеrеsаțі ԁе 

ԁеzvoӏtаrеа pе tеrmеn ӏung а corporаțіеі, chіаr ԁаcă pе tеrmеn scurt, profіtuӏ scаԁе, ԁаr аstfеӏ 

prеstіgіuӏ șі notorіеtаtеа mаnаgеrіӏor crеștе. Sе rеcomаnԁă un еchіӏіbru întrе cеӏе ԁouă іntеrеsе. 

5) Rеprеzеntаrеа іntеrеsеӏor sаӏаrіаțіӏor аrе ӏoc prіn іnstіtuțіа sіnԁіcаӏă. Drеpturіӏе sіnԁіcаӏе, în 

Frаnțа sunt еxtіnsе аsuprа tuturor аngаjаțіӏor іnԁіfеrеnt ԁе аfіӏіеrе, unіunіӏе sіnԁіcаӏе pot аvеа o 

іnfӏuеnță mаrе în ӏuаrеа ԁеcіzііӏor fаță ԁе USА șі Mаrеа Brіtаnіе unԁе ԁoаr mеmbrіі unіunіі 

sіnԁіcаӏе bеnеfіcіаză ԁе nеgocіеrіӏе contrаctеӏor coӏеctіvе ԁе muncă. Compаnnііӏе jаponеzе sunt 

cаrаctеrіzаtе prіn sіnԁіcаtе ӏа nіvеӏuӏ corporаtіv cееа cе conԁucе ӏа nеgocіеrі coӏеctіvе ӏа nіvеӏ ԁе 

compаnіе, cаrе аsіgură o pozіțіе fеrmă а tuturor аngаjаțіӏor. În sіstеmuӏ ԁе guvеrnаță corporаtіvă sе 

prеsupunе obӏіgаtіvіtаtеа consuӏtărіі аngаjаțііӏor în ӏuаrеа ԁеcіzііӏor. Întrе sаӏаrіаtuӏ proԁuctіv șі 

mаnаgеr trеbuіе să еxіstе o ӏеgătură ԁіrеct proporțіonаӏă ԁеoаrеcе аmbіі sunt ԁе fаpt sаӏаrіаțіі 

аcеӏеаșі corporаțіі șі еntіtаtеа nu аr еxіstа ԁаcă unuӏ ԁіn еі ӏіpsеștе, ӏеgăturа ԁіntrе еі аr tеbuі să fіе 

unа ԁе compӏеmеntаrіtаtе. Dіn păcаtе, în Românіа, еxіstă ԁіscrеpаnțе întrе аcеstе cаtеgorіі mаі аӏеs 

în cееа cе prіvеștе rеmunеrаțіа, fаpt cе gеnеrаză o аtmosfеră încărcаtă, tеnsіonаtă, іnеchіtаbіӏă. 

6) Grаԁuӏ ԁе corporаtіsm аӏ еconomіеі sе ԁеfіnеștе cа fііnԁ, moԁuӏ ԁе orgаnіzаrе socіаӏă în 

cаrе grupurіӏе funcțіonаӏе șі mаі puțіn іnԁіvіzіі, еxеrcіtă putеrеа șі ԁеsfășoаră еctіvіtățі comеrcіаӏе. 

Cаpаcіtаtе ԁе іntеrvеnțіе pе pіаță pеntru а moԁіfіcа аnumіțі іnԁіcаtorі еstе șі un аpаnаj аӏ stаtuӏuі. 

Dе rеguӏă cеі ԁеzаvаntаjаțі sunt părțіӏе mіnorіtаrе. Аӏțі pаrtіcіpаnțі sun sіnԁіcаtеӏе, orgаnіzаțііӏе 

pаtronаӏе cаrе ӏuptă pеntru аpărаrеа proprііӏor іntеrеsе. 

Scopuӏ аpаrіțіеі prіmеӏor coԁurі ԁе guvеrnаnță corprаtіvă а fost аcеаӏа ԁе а pеmіtе o 

ԁеschіԁеrе а pіеțеӏor ԁе cаpіtаӏ în toаtă ӏumеа. Dаr un sеt stаnԁаrԁ ԁе prіncіpіі аԁoptаt ԁе OЕCD а 

proԁus еfеctе ԁіfеrіtе în țărіӏе cаrе ӏе-а аpӏіcаt, în funcțіе ԁе nіvеӏuӏ cuӏturаӏ, grаԁuӏ ԁе ԁеschіԁеrе а 

pіеțеі șі structurа proprіеtățіі, pе fonԁuӏ unеі bіrocrаtіzărі еxcеsіvе. 

Totușі, o concеntrаrе а cаpіtаӏuӏuі poаtе ԁucе ӏа іgnorаrеа іntrеsеӏor spеcіfіcе аӏе mіcіӏor 

аcțіonаrі, cаrе аr аvеа posіbіӏіtаtеа, ԁаcă аr fі corеct іnformаțі, să sе аsocіеzе, încеrcânԁ еӏіmіnаrеа 

ԁеzаvаntаjuӏuі unuі аcțіonаrіаt ԁіspеrsаt. Crеștеrеа concеntrărіі proprіеtățіі аr аvеа posіbіӏіtаtеа 

еfіcіеntіzărіі controӏuӏuі аsuprа аctіvіtățіі mаnаgеrіӏor, cаrе іmpӏіcіt аr trеbuі să conԁucă ӏа 

mаxіmіzаrеa profіtuӏuі, întărіrеа pozіțіеі pе pіаță а fіrmеі, аsіmіӏаrеа ԁе noі proԁusе, sеrvіcіі șі 

tеhnoӏogіі.  

Structurа concеntrаtă а proprіеtățіі аrе șі o sеrіе ԁе rіscurі cum аr fі: -mаrіі іnvеstіtorі pot 

moԁеӏа ԁеzvoӏtаrеа corporаțіеі în funcțіе ԁе proprііӏе ӏor іntеrеsе, în ԁеtrіmеntuӏ аcțіonаrіӏor 

mіnorіtаrі. Pеntru că ԁіspunе ԁе un controӏ ԁіscrеțіonаr, аcțіonаrіаtuӏ mаjorіtаr, pеntru а-șі 

mаxіmіzа bunăstаrеа, poаtе ԁіspunе cа pаtrіmonіuӏ să fіе rеԁіstrіbuіt în ԁеfаvoаrеа аӏtor cаtеgorіі 

ԁе іntеrеsе, sаu cu încăӏcаrеа prіncіpіuӏuі аӏocărіі еfіcіеntе а rеsursеӏor. Аstfеӏ, pot аpărеа 
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opеrаțіunі ԁе pӏаtă unor ԁіvіԁеntе spеcіаӏе sprе mаrіі іnvеstіtorі sаu еxpӏoаtаrеа unor rеӏаțіі ԁе 

аfаcеrі numаі în foӏosuӏ аcеstorа, аspеct cе prеsupunе o еxproprіеrе а аcțіonаrіаtuӏuі mіnorіtаr, fаpt 

cе ԁеscurаjаză аtrаgеrеа аcеstuі tіp ԁе fіnаnțаrе. Аӏt rіsc еstе crеștеrеа grаԁuӏuі ԁе monopoӏіzаrе, 

fаpt cе însеаmnă rеԁucеrеа іntеrеsuӏuі pеntru іnovаrеа tеhnoӏіgіcă sаu gеnеrаrеа ԁе stіmuӏеntе 

pеntru crеștеrеа cаӏіtățіі cаpіtаӏuӏuі umаn ԁе cаrе ԁіspun sаӏаrіаțіі șі mаnаgеrіі. 

Controӏuӏ corporаtіv, аrе cа scop, funԁаmеntаӏ sаu gеnеrаӏ, să furnіzеzе o protеcțіе 

supеrіoаră а părțіӏor contrаctаntе (mаnаgеrі, аcțіonаrі, sаӏаrіаțі, crеԁіtorі șі а cеӏorӏаӏțі stаkеhoӏԁеrі) 

mаі prеsus ԁе cеа stіpuӏаtă în contrаctеӏе prіvаtе șі să аsіgurе еxіstеnțа rеаӏă а аcеstеі protеcțіі 

prеcum șі аtіngеrеа аcеstuі scop. 

Аutoruӏ consіԁеră că sіstеmuӏ ԁе gеstіunе corporаtіv gеrmаn еstе cеӏ mаі prеtаbіӏ ӏа а fі 

prеӏuаt șі în Românіа în еtаpа аctuаӏă, cu аԁаptаrеа ӏа coԁіțііӏе socіаӏ іstorіcе, prіn fаptuӏ că sе 

аcorԁă аngаjаțіӏor șі rеprеzеntаnțіӏor аcеstorа, cаrе pot fі șі аcțіonаrі mіnorіtаrі în fіrmă, o аtеnțіе 

ԁеosеbіtă. Prіn ӏеgе, ԁіrеctorаtuӏuі-ԁіrеctorіӏor еxеcutіvі șі consіӏіuӏuі ԁе suprаvеghеrе ӏі săа 

аcorԁаt posіbіӏіtаtеа șі аu putеrеа ԁе а аԁoptа rеguӏі contаbіӏе cаrе, foаrtе rаr, sunt supusе аprobărіі 

АGА, fаpt bеnеfіc аsuprа іmpӏеmеntărіі cu opеrаtіvіtаtе, а ԁеcіzііӏor ӏuаtе. 

În concӏuzіе, ԁіn аnаӏіzа compаrаtіvă а controӏuӏuі şі а gеstіunіі corporаtіvе, euroregionale, 

аutoruӏ еvіԁеnţіаză fаptuӏ că nu a еxіstat o еfіcіеnţă а controӏuӏuі, аcеstа a fost ԁе cеӏе mаі muӏtе orі 

ԁеnаturаt ԁе ӏа scopuӏ său, ԁе cătrе ԁіrеctorі sаu un număr mіc ԁе аcţіonаrі cаrе au  ԁеţіnut pаchеtuӏ 

mаjorіtаr ԁе аcţіunі, cu o ţіntă comună: scăԁеrеа contіnuă а vаӏorіі corporаţііӏor, înԁаtorаrеа fără 

nіcі o justіfіcаrе еconomіcă, pеntru cа mаі аpoі să fіе prіvаtіzаtе şі/sаu cumpărаtе sub prеţuӏ pіеţеі, 

ԁе cătrе fostеӏе conԁucеrі еxеcutіvе sаu аԁmіnіstаrtіvе cаrе аu ԁеțіnut șі ԁеțіn іnformаțіа și sistemul 

relațional, în scop pеrsonаӏ ԁіrеct, sаu prіn pеrsoаnе іntеrpusе, prіn fіrmе căpuşе, înfііnţаtе ԁе cеі 

cаrе ԁеţіn pаchеtuӏ ԁе controӏ аӏ аcţіonаrіаtuӏuі sаu o funcţіе ԁе еxеcuţіе. 

Aceste aspecte se regăsesc şi în administarrea şi promovarea turismului rural care pot fi 

tranformate într- un factor de echilibru și prin prisma educației ecologice inerente. 
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TOURISM IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

TURISMUL ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE 
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Abstract 

By the chosen theme, the elaborated work can be considered topical, if we consider the approach of tourism in 

the context of sustainable development. In the content we have surprised general aspects regarding the premises of 

sustainable development as well as the concepts and ways of approaching the sustainable development in the field of 

tourism. The conclusions provide an overview of the complexity of the topic studied. 

Key words: tourism, sustainable development, sustainable tourism development 

 

1. Introducere 

Turismul este un sector economic mult mai important decât ar putea părea la o primă 

analiză, acesta având o contribuție semnificativă la dezvoltarea locală (dacă vorbim despre o 

destinație), regională și națională (dacă vorbim despre dezvoltare la nivel global). Potențialul 

turistic poate fi valorificat printr-o serie de măsuri privind promovarea, gestionarea și conservarea 

sau dezvoltarea durabilă a turismului. Turismul reprezintă un fenomen specific civilizaţiei moderne, 

puternic ancorat în viața societății și influențat de evoluția acesteia.  

Cu toţii ştim că orice activitate întreprinsă de om poate avea efecte pozitive sau negative 

asupra mediului. Geosistemul cuprinde mai multe subsisteme ce interacţionează între ele, fiind într-

un continuu schimb de energie şi materie între acestea. Antroposfera manifestă diferite interacţiuni 

cu biosfera şi o poate modifica prin acţiunile sale. Exploatarea iraţională a mediului din motive 

economice sau a bunăstării sociale, ce reprezintă principalele scopuri ale dezvoltării economice 

intensive, caracteristică a secolului în care trăim, nu pot fi menţinute pe termen lung dacă mediul 

este prejudiciat într-u totul, existând riscuri pentru însăşi supravieţuirea speciei umane într-un viitor 

apropiat. Resursele planetei sunt finite, deşi unele sunt regenerabile dar într-un timp destul de 

îndelungat, noi le folosim într-un ritm îngrijorător. 

Conform raportului oferit de Fondul Mondial pentru Natură3 dacă practicile de consum şi 

producţie vor continua în acelaş ritm după următorii 50 de ani ar mai fi nevoie încă de o planetă 

Pământ pentru a putea supravieţui.  

Raportul Viitorul Nostru Comun4, analizează întreaga evoluţie dintre om şi mediu şi de 

asemeni încearcă să explice diferenţa dintre creştere şi dezvoltare, dizolvând conceptul că 

ecologiştii ar fi împotriva dezvoltării ecomonice şi a societăţii umane.  

Daly şi Cobb (1994)5 au analizat conceptul de steady state economics ce reprezintă baza pe 

care s-a consolidat ulterior noţiunea de economie durabilă. De la acest concept de steady state 

economics zece ani mai târziu a fost pus la punct conceptul de dezvoltare durabilă.  

În 1992, la Rio de Janeiro, s-a organizat Conferinţa  Naţiunilor Unite pentru Mediu şi 

Dezvoltare ce a marcat un adevărat început în ceea ce privesc problemele mediului şi ale dezvoltării 

durabile şi s-au adoptat următoarele documente: 

▪ Declaraţia de la Rio; 

                                                 
1 Conf. univ. dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 

gina.butnaru@uaic.ro 
2 Asist. univ. dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 

mirela.stefanica@uaic.ro 
3World Wide Fund for Nature, http://wwf.panda.org/?121500/WWFs-summary-of-forest-conservation-highlights-in-

2007 
4 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, http://www.un-

documents.net/our-common-future.pdf 
5Daly, H., Cobb, J.B. (1994) For the Common Good, Beacon Press, http://www.ecobooks.com/books/comgood.htm 
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▪ Convenţia asupra climei; 

▪ Convenţia asupra biodiversităţii; 

▪ Declaraţia asupra pădurilor; 

▪ Agenda 21. 

Ca membri ai Uniunii Europene, conceptul de dezvoltare durabilă trebuie să îşi găsească 

ecou şi pe teritoriul ţării noastre. În prezent conceptul de dezvoltare durabilă este de mare actualitate 

şi de o perspectivă îndelungată. Dezvoltarea durabilă, între multiple alte roluri pe care şi le asumă, 

contribuie inclusiv la schimbarea stilului de viaţă şi ne face, într-un anumit fel, să devenim mai buni 

şi mai toleranţi. 

 

2. Premisele dezvoltării durabile 

În prezent, omenirea trăieşte într-o lume a contrastelor:  

▪ realizări tehnice uimitoare; 

▪ programe de cercetare spaţială; 

▪ progrese în domeniul telecomunicaţiilor, al cercetării microcosmosului, al informaticii; 

▪ grave disfuncţionalităţi sociale, economice şi deteriorarea din ce în ce mai serioasă a 

componentelor naturale ale mediului. 

Tabelul 1 prezintă sintetic problemele actuale majore cu care se confruntă planeta şi care 

pun sub semnul întrebării chiar rolul de promotor al progresului jucat de fiinţa umană pe Terra6. 
Tabelul 1. Probleme actuale majore cu care se confruntă planeta 

Probleme economice şi sociale Probleme de mediu 

Suprapopularea 

Penuria de hrană 

Instabilitatea economică 

Sistemul sanitar inadecvat 

Analfabetismul accentuat 

Armele de distrugere în masă 

Creşterea criminalităţii 

Epuizarea resurselor 

Poluarea 

Deprecierea stratului de ozon 

Modificările climatice 

Reducerea biodiversităţii 

Acidifierea solului 

Degradarea pădurilor 

Acumularea deşeurilor 

Gestionarea apei dulci 

Urbanizarea 

Instabilitatea zonelor de coastă 

Necesitatea rezolvării acestor probleme a impus formularea unor scopuri clare, care să 

permită dezvoltarea economică, soluţionarea problemelor sociale, concomitent cu păstrarea şi 

conservarea echilibrelor mediului natural. Este bine cunoscut faptul că există o strânsă 

interdependenţă între creşterea economică globală, structura economiei, folosirea resurselor naturale 

şi schimbările din mediul înconjurător. Activităţile economice, folosind resurse naturale, modifică 

mediul înconjurător. Mai mult, natura acestei schimbări determină şi modul în care aceste activităţi 

vor fi realizate în viitor. De asemenea, bunăstarea oamenilor nu se obţine numai din activităţile 

economice, ci şi din bucuria pe care o poate crea mediul înconjurător, în sensul său cel mai larg. 

De exemplu, între biodiversitate şi nivelul de trai al oamenilor există o strânsă legătură. 

Biodiversitatea se referă la diversitatea organismelor vii provenite din ecosistemele terestre şi 

acvatice, precum şi a ecosistemelor din care acestea fac parte. Ea cuprinde diversitatea dintre specii, 

dar şi diversitatea din cadrul speciilor. Schimbările majore în structura biodiversităţii au impacturi 

economice, sociale şi culturale puternice, care nu pot fi remediate întotdeauna7. De aceea, 

menţinerea şi îmbunătăţirea biodiversităţii sunt esenţiale pentru bunăstarea oamenilor şi obţinerea 

dezvoltării. 

                                                 
6 Ştefănică, M. (2010) Strategii de protejare a mediului natural în industria turismului, teză de doctorat 
7 Dumitrescu, C.I. (2005)  Dezvoltarea durabilă şi mediul natural, Editura Bren, Bucureşti,  p.39. 
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Astfel, interdependenţa dintre activităţile economice şi mediul înconjurător a luat forme 

noi8: 

▪ folosirea resurselor naturale s-a intensificat într-o asemenea măsură, încât epuizarea unor 

resurse a devenit un risc real; 

▪ noile tehnologii în agricultură, industrie, transporturi s-au răspândit rapid, unele dintre ele 

schimbând în mod considerabil calitatea aerului, apei, solului şi ecosistemelor; 

▪ volumul reziduurilor şi varietatea lor a crescut mult; 

▪ producţia de materiale periculoase sau toxice a condus la o frecvenţă sporită a accidentelor 

şi la noi riscuri pentru sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător. 

Răspunsul la aceste transformări a fost realizarea, după un număr de ani, a faptului că 

ambele concepte respectiv economia şi mediul înconjurător trebuie integrate în mod adecvat, mod 

exprimat în termenii dezvoltării durabile. Aceasta reflectă viziunea conform căreia procesul de 

dezvoltare trebuie urmat cu hotărâre, dar continuarea şi amplificarea sa depind strict de 

capacitatea omenirii de a menţine mediul înconjurător şi resursele care stau la baza unei astfel de 

dezvoltări în condiţii optime.  

Dezvoltarea durabilă a devenit rapid un concept foarte dinamic, cu multe dimensiuni şi 

interpretări. Văzut ca un proces al schimbării permanente, foarte legat de contextul local, nevoi şi 

priorităţi zonale, a apărut aşadar, ca răspuns la nevoia de a realiza un echilibru între progresul 

economic şi social, pe de o parte, şi grija faţă de mediu şi gestionarea resurselor naturale, pe de altă 

parte. Dezvoltarea durabilă este înţeleasă ca un nou tip de creştere economică, radical opus celui 

care a dominat economia secolelor al XIX-lea şi al XX-lea, circumscris folosirii resurselor naturale 

ale planetei, a formelor de energie convenţionale şi a celor neconvenţionale, concomitent cu 

protejarea şi conservarea mediului înconjurător. Dezvoltarea durabilă propune soluţii, modele de 

dezvoltare alternativă, tehnici curate, nepoluante, schimbarea modelelor de producţie şi de consum 

actuale, pentru evitarea dezechilibrelor ecologice pe planeta noastră9. 

 

3. Abordări ale conceptului de dezvoltare durabilă 

Având în vedere conceptul de dezvolvare durabilă apreciem că acesta reprezintă în esenţă 

problema resurselor, toate indiciile arată o îngrijorare serioasă pentru planeta noastră şi resursele 

naturale limitate cantitativ, mediul în care trăim fiind din ce în ce mai poluat iar populaţia planetei 

fiind în continuă creştere, fapt ce face ca problema principală a durabilităţii să nu se rezume numai 

la aspecte strict economice ci dimpotrivă, se încearcă îmbinarea într-un mod cât mai optim posibil a 

aspectelor economice (legat de resurse) cu cele sociale (legat de clasele sociale) şi cele ecologice 

(legat de protejarea mediului şi reducerea poluării). O dezvoltare  durabilă trebuie să permită 

continuarea vieţii umane şi de asemenea să asigure conservarea mediului în urma activităţilor 

întreprinse de societate, dezastrele naturale survenind nu numai din activităţile cu risc înalt ci şi din 

felul cum ne comportăm noi faţă de locul în care ne desfăşurăm zilnic activităţile. Efectul de seră, 

ploile acide, deşertificarea, găurile din stratul de ozon, poluarea, distrugerea pădurilor şi a 

biodiversităţii, eroziunea sunt indicate ca o evidenţă a faptului că o creştere economică fără limite 

este o cale fără întoarcere, care poate să nu mai ducă la bunăstare economică ci mai degrabă la o 

degradare a mediului.  

Marchettini et al. (2007)10 apreciază că noile teorii ale dezvoltării durabile şi ale economiei 

ecologice ne pun în faţa unei paradigme: nu mai există astăzi o economie bazată pe doi parametri 

(capitalul şi munca), ci o economie ecologică ce recunoaşte existenţa a trei parametri: muncă, 

                                                 
8 Zarafescu, C. (1992)  Dezvoltarea economică şi protecţia mediului înconjurător, Institutul Naţional de Informare şi 

Documentare, Bucureşti, p.22. 
9 Albu, R.G. (2007) Evaluarea potenţialului turistic în perspectiva dezvoltării turistice durabile, Editura Universităţii 

Transilvania, Braşov, p.9. 
10 Marchettini et al. (2007) Environmental sustainability and the integration of different methods for its assessment, 

Environmental Science and Pollution Research - International, Volume 14, Issue 4, pp 227–228 

https://link.springer.com/journal/11356
https://link.springer.com/journal/11356/14/4/page/1
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capitalul natural şi capitalul produs de om. Considerăm că dezvoltarea durabilă reprezintă, aşadar 

şi o problemă a relaţiilor şi interdependenţelor. Carrying capacity reprezintă capacitatea planetei de 

a susţine populaţia şi alte forme de vieţuire, flora şi faună, de care omul şi natura au nevoie pentru a 

supravieţui. Aceasta determină baza durabilităţii. Odată cu trecerea timpului, se observă clar că de 

la o lume bogată în capital natural şi săracă în capital produs de om s-a trecut la o lume foarte săracă 

din punct de vedere natural şi bogată din punct de vedere al capitalului produs de om. Aşadar, în 

economia unei naţiuni nu trebuie să se consume în nici o perioadă mai mult decât se poate produce 

în aceeaşi perioadă. 

Conform cu Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare - dezvoltarea durabilă 

reprezintă o dezvoltare care satisface nevoile prezente fără a compromite capacitatea generaţiilor 

viitoare de a şi le satisface pe cele proprii11. 

Alte definiţii atribuite dezvoltării durabile sunt: 

▪ dezvoltarea durabilă (sustenabilă) este acea dezvoltare economică a omenirii care ţine pe 

de-a-ntregul seama de consecinţele ecologice ale activităţii economice şi se fundamentează pe 

resursele care pot fi înlocuite sau regenerate şi, prin urmare, nu se pot epuiza12. 

▪ dezvoltarea durabilă este, pur şi simplu, un vector al obiectivelor sociale dorite, evident, 

cele care sunt legate de nivelul şi repartiţia veniturilor, accesul la sănătate, educaţie şi alte 

servicii13. 

▪ durabilitatea poate fi exprimată prin intermediul unui sistem de indicatori. Fundamental 

este faptul că dezvoltarea durabilă se bazează pe următoarele trei judecăţi de valoare: egalitatea 

de drepturi cu generaţiile viitoare, transmiterea ca moştenire a unei naturi intacte şi justiţie 

internaţională14. 

În conceptul dezvoltării durabile există trei axe principale ale dezvoltării durabile şi anume: 

mediul durabil, echitatea socială şi prosperitatea economică. De cele mai multe ori, oamenii se 

gândesc doar la persoana proprie şi sunt prea egoişti pentru a se gândi la viitor, la generaţiile care ne 

vor urma şi îşi trasează unele norme precum: 

▪ să aibă un trăi decent şi confortabil; 

▪ să aibă prosperitate economică; 

▪ să aibă în momentele libere un peisaj plăcut; 

▪ să aibă acces la sistemul de sănătate şi educaţie; 

▪ să aibă şi să respecte unele drepturi fundamentale; 

▪ să aibă o pensie decentă.  

Din aceste norme se observă clar că foate puţini sunt cei care se gândesc la natură, la ceea ce 

îi înconjoară şi la faptul că ar trebui să fim responsabili faţă de societate şi mediu eliminând 

atitudinea de indiferenţă şi demostrând celor din jur că implicându-ne putem obţine unele efecte 

pozitive asupra mediului şi societăţii.  

Aşadar, consumul durabil poate deveni un domeniu foarte complex, situat la intersecţia mai 

multor discipline. Cu toţii trebuie să participăm la acţiunea de susţinere durabilă a mediului, pentru 

că societatea este un imens consumator cu mecanisme îndreptate doar spre dezvoltare economică, 

ce se foloseşte de sustenibiliatea mediului natural pentru a se dezvolta. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Ardelean, A., Maior, C., (2000) Management ecologic, Editura Servo-Sat, Arad. 
12 Berca, M. Agricultura in tranzitie. Studii si articole, 1998-2001,  Editura Ceres. 
13 OCDE/FAO (2017), Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2017-2026, Éditions OCDE, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-fr 
14 Pitea, D., (1999) Tecnologie di intervento per il risanamento ambientale, in corso di stampa, Milano. 
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4. Dezvoltare durabilă sau sustenabilă? 

Dezvoltarea sustenabilă poate fi definită, în sens larg, ca fiind îmbunătăţirea vieţii 

fiecăruia, acum şi pentru generaţiile care vor veni15.  

Conceptul de dezvoltare sustenabilă promovat de forurile Naţiunilor Unite se referă în 

principal la: 

▪ dezvoltarea economică echitabilă şi echilibrată; 

▪ un nivel ridicat al angajării, al coeziunii sociale şi al includerii; 

▪ asumarea responsabilităţii pentru folosirea resurselor naturale şi a protecţiei mediului; 

▪ politici coerente, deschise şi transparente; 

▪ cooperare internaţională pentru promovarea dezvoltării sustenabile la nivel global. 

Georgescu (1995)16 este de părere că între dezvoltarea economică şi socială, starea 

mediului înconjurător şi sănătatea oamenilor există o legătură strânsa, mediul şi sănătatea 

constituind condiţii necesare oricărui proces de dezvoltare, proces ce poate influenţa, la rândul lui, 

pozitiv sau negativ starea mediului şi sănătatea oamenilor. Deşi, în general, se acceptă 

substituibilitatea conceptuală dintre durabil şi sustenabil, totuşi există câteva distincţii care se pot 

dovedi importante, inclusiv din punct de vedere metodologic. Expresiile dezvoltare durabilă sau 

creştere durabilă sunt expresii cvasi-corecte, deoarece atât dezvoltarea, cât şi creşterea sunt procese 

asociate în mod necesar instituţiilor sociale (în sensul lor cel mai general).  

În acest context, dezvoltarea sau creşterea nu pot fi decât sustenabile, şi nu durabile. S-ar 

putea chiar afirma că sustenabilitatea unui proces (sistem) non-natural nu reprezintă altceva decât 

o durabilitate asistată, întrucât principiile unui sistem disipativ (sau ale unui sistem aflat în zona de 

impact a sistemului disipativ), necesare menţinerii stării staţionare în timp a acestuia, trebuie 

procurate pe seama creşterii vitezei de creştere a entropiei universale. 

Acceptarea conceptului de dezvoltare durabilă de către autorii români a întâmpinat o serie 

de dificultăţi de ordin semantic sau conţinut pragmatic17. Dinga (2006)18 face distincţii importante 

între termenii de durabil şi sustenabil, termeni consideraţi, de altfel, de mulţi autori ca fiind 

substituibili. 

Conceptul durabilitate/sustenabilitate este considerat de Bănacu (2004)19 drept un subiect 

de discuţie ce poate provoca polemici dintr-o înţelegere eronată a semanticii cuvântului menţionat şi 

aduce, în acest sens, unele precizări menite a justifica preferinţa pentru utilizarea sintagmei de 

dezvoltare sustenabilă, deoarece: 

▪ termenul de dezvoltare sustenabilă este preluat din literatura anglo-saxonă (sustainable 

development). Verbul sustenare înseamnă a susţine, dar şi a se (auto)susţine sau a se 

(auto)întreţine. 

▪ termenul de sustenabilitate are acelaşi sens şi în alte limbi de origine latină, cum ar fi 

spaniola (sustenabilidade), italiana (sustenabilita) sau portugheza (sustentavel). 

▪ conform Dicţionarului explicativ al limbii române20, un sistem durabil este un sistem ce 

durează în timp. 

▪ termenul de sustenabilitate nu poate fi considerat (decât parţial) un neologism, datorită 

originii latine (verbul sustenare), ce are corespondent în limba română (a susţine, a se susţine, a se 

întreţine). 

                                                 
15 Bleahu, A. (2005) Dezvoltarea rurală în Uniunea Europeană, Calitatea Vieţii, XVI, nr. 3–4, p. 289–300, 

http://www.revistacalitateavietii.ro/2005/CV-3-4-05/6.pdf. 
16 Georgescu, G., (1995) Reforma economică şi dezvoltarea durabilă, Editura  Economică, Bucureşti. 
17 Cămăşoiu, C. (1994) Economia şi sfidarea naturii, Bucureşti, Editura Economică, p. 24. 
18 Dinga, E., coordonator (2006)  Surse de finanţare a dezvoltării durabile a României, Academia Română, Institutul 

Naţional de Cercetări Economice – Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare Victor Slăvescu, Bucureşti, pp.13-14. 
19 Bănacu, C.S. (2004) Analiza pe ciclul de viaţă economic – ecologic al produselor între utilitate şi necesitate, 

Management, Economia, 1 – http://www.management.ase.ro/reveconomia/2004-1/10.pdf   
20 DEX, https://dexonline.ro/definitie/durabil 



Gina Ionela BUTNARU, Mirela ŞTEFĂNICĂ 

 113 

Tot Dinga (2006)21 consideră că se poate realiza o distincţie între termenii de durabil şi 

sustenabil. Conceptul de durabil are semnificaţia persistenţei în timp prin sine însăşi a unei 

structuri sau entităţi, în timp ce conceptul de sustenabil trimite, mai degrabă, la semnificaţia 

posibilităţii de a menţine, în timp, în mod atractiv, acea entitate sau structură22. Într-o asemenea 

abordare, o piatră poate fi considerată durabilă, dacă nu se intervine asupra acesteia, dar o 

instituţie publică poate să se dovedească a fi sustenabilă. Pe de altă parte, în timp ce durabilitatea 

denotă doar aspectul staţionarităţii, sustenabilitatea se poate referi şi la o doză de creştere sau 

descreştere. Altfel spus, putem avea o dezvoltare sustenabilă sau o dezvoltare nesustenabilă ori o 

creştere sustenabilă sau o creştere nesustenabilă, după cum poate fi vorba de o descreştere 

sustenabilă sau o descreştere nesustenabilă. 

Astfel, nu putem vorbi despre dezvoltare durabilă sau despre creştere durabilă decât 

metaforic, întrucât considerăm că este mai potrivit să se vorbească despre dezvoltare sustenabilă 

sau despre creştere sustenabilă. 

 

5. Dezvoltarea durabilă a turismului 

În opinia autoarelor Barlet şi Collombon (2004)23, turismul durabil reprezintă forma de 

turism care, în opoziţie cu turismul de masă, favorizează gestionarea pe termen lung a ansamblului 

resurselor, astfel ca nevoile economice şi sociale ale oamenilor să poată fi satisfăcute, menţinând 

integritatea culturii, procesele ecologice esenţiale şi biodiversitatea. Pe de altă parte, turismul 

durabil înseamnă abilitatea destinaţiei turistice de a rămâne competitivă împotriva tuturor 

problemelor apărute, de a atrage vizitatori pentru prima oară şi de a-i fideliza ulterior, de a rămâne 

unică din punct de vedere cultural şi de a fi într-un permanent echilibru cu mediul ambiant.  

În acest sens, turismul durabil implică responsabilitate socială, un puternic angajament în 

ceea ce priveşte natura şi integrarea populaţiei locale în orice activitate sau dezvoltare turistică. 

Această dezvoltare poate fi realizată doar dacă sunt respectate următoarele principii care 

stau la baza dezvoltării durabile a turismului24,25: 

▪ utilizarea durabilă a resurselor - dezvoltarea durabilă cere ca ritmul utilizării resurselor 

regenerabile să nu depăşească capacitatea naturală de regenerare, prin resurse înţelegându-se cele 

naturale (apă, energie, peisaje, biodiversitate), culturale şi sociale. 

▪ reducerea super-consumului şi a deşeurilor - în prezent, aceste deziderate devin greu de 

implementat în destinaţiile turistice aglomerate (litoralurile), pentru că s-a dovedit că turiştii 

cheltuie mult mai mult decât localnicii. 

▪ menţinerea diversităţii - diversitatea are faţete multiple: biodiversitatea, diversitatea socio-

culturală, diversitatea în termenii recreerii oferite turiştilor. Biodiversitatea se poate pierde nu numai 

ca urmare a activităţilor turistice, ci şi din cauze datorate altor activităţi. 

▪ integrarea turismului în planificare şi marketing - activităţile de protecţia mediului şi 

dezvoltare durabilă trebuie integrate în procesul de planificare şi marketing. Prin aplicarea unui 

marketing corespunzător, staţiunea sau aria turistică este capabilă să atragă turiştii. 

▪ susţinerea economiilor locale - principalele beneficii aduse de turism se referă la creşterea 

numărului locurilor de muncă şi a veniturilor. 

▪ implicarea comunităţilor locale şi consultarea participanţilor - implicarea comunităţilor 

locale este în strânsă legătură cu consultarea participanţilor şi a publicului larg, fiind expresia 

necesităţilor comunităţii pentru comunicare, informare şi schimb de experienţă. 

                                                 
21 Dinga, E., coordonator (2006)  Surse de finanţare a dezvoltării durabile a României, Academia Română, Institutul 

Naţional de Cercetări Economice – Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare Victor Slăvescu, Bucureşti, pp.13-14. 
22 Jugănaru, D.I. (2007) Politici şi strategii în turismul mondial, Editura Expert, Bucureşti, p. 247. 
23 Barlet, S., Collombon, J.M. (2004)  Approches de quelques definitions în Tourisme solidaire et developpement 

durable, Les Editions du Gret, Paris, p.19. 
24 Dinu, M. (2005) Impactul turismului asupra mediului – indicatori şi măsurători, Editura Universitară, Bucureşti. 
25 Hunter, C., Green, H. (1995) Tourism and the Environment: a Sustainable Relationship, Routledge, London. 
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▪ formarea salariaţilor - formarea şi educaţia continuă a personalului din turism sunt 

necesităţi actuale. Acestea trebuie să asigure o calitate mai bună a forţei de muncă ocupate, o mai 

mare productivitate, o creştere a eficienţei, introducerea noilor tehnologii şi a metodelor de 

conservare a mediului. 

Vellas (2002)26 consideră că dezvoltarea durabilă a turismului se înscrie în procesul de 

realizare a unei planificări a activităţilor, cu scopul de a se evita oricare acţiuni care să afecteze 

însăşi bazele dezvoltării, cum ar fi:  

▪ degradarea ecosistemelor; 

▪ punerea în pericol a patrimoniului cultural; 

▪ modificarea brutală a tradiţiilor şi a modului de viaţă al oamenilor; 

▪ concurenţa pentru accesul la echipamente şi la infrastructură. 

Din aceste considerente, dezvoltarea durabilă a turismului este legată de un management 

adecvat al mediului. În acest sens există mai multe căi prin care se poate asigura dezvoltarea 

turismului durabil, iar sectorul turistic ca întreg are nevoie de toate metodele de dezvoltare durabilă:  

▪ noi tehnologii; 

▪ schimbarea comportamentului social; 

▪ schimbarea legislaţiei de mediu; 

▪ metode de management de mediu; 

▪ o mai bună planificare şi dezvoltare a procedeelor de control.27  

În practică, am constatat că există două coordonate separate aplicabile turismului în privinţa 

durabilităţii.  

Prima coordonată pe termen lung constă în îmbunătăţirea practicilor durabile la destinaţiile 

alese de turişti, unde aceştia pot avea un impact negativ asupra mediului natural (de exemplu, 

eroziunea recifilor de corali prin activităţi de recreere sau cea a munţilor prin schi şi mersul pe jos, 

utilizarea excesivă a apei proaspete pentru baie, înot, udarea grădinilor, a terenurilor de golf, 

poluarea apei prin deversarea reziduurilor netratate şi a aerului prin emanaţiile de dioxid de carbon 

de la automobile), precum şi asupra mediului socio-cultural (de exemplu, transformarea artei şi a 

obiceiurilor tradiţionale într-o formă de animaţie şi profit pentru hoteluri, îndoparea cu norme 

comportamentale şi culturale ale abundenţei, caracteristice în special societăţilor vestice, a culturilor 

nefamiliarizate cu astfel de metode, printr-un proces numit neo-colonialism). În contrast cu alte 

industrii, comparabile ca importanţă şi relevanţă, industria turismului are potenţialul de a aduce o 

contribuţie pozitivă majoră la bunăstarea destinaţiilor vizitate. Oportunitatea de a exploata aceste 

contribuţii pozitive, durabile, este cea care face turismul vital, ca preocupare pentru secolul XXI. 

A doua coordonată se referă la modul în care firmele din industria turismului îşi 

fundamentează deciziile de operare şi dezvoltare. Unele activităţi au loc la destinaţie, de exemplu 

cele ale hotelurilor, ale hanurilor, satelor de vacanţă, diferitelor forme de atracţii, altele au loc 

departe de destinaţii, de exemplu activitatea liniilor aeriene, a agenţiilor de turism sau tur-

operatorilor. Firmele din turism au tot atâtea motive pentru a controla poluarea şi a administra 

deşeurile ca orice altă firmă din altă industrie. Ele poartă chiar o responsabilitate sporită, ţinând cont 

că operează adesea în zone deosebit de atractive, dar şi foarte sensibile din punctul de vedere al 

mediului. Aceasta devine o problemă, de pildă, de proiectare a clădirii unui hotel, de amenajare a 

împrejurimilor. O bună proiectare a clădirilor şi a spaţiilor verzi poate reduce mult nivelul poluării 

produs de un număr dat de zile/turist. În plus, este necesară implementarea de programe pentru 

economisirea energiei, controlul poluării sonore şi al emisiilor, reducerea consumului de apă 

proaspătă, reducerea folosirii substanţelor chimice toxice, reciclarea şi refolosirea materialelor. 

 

 

                                                 
26 Vellas, F. (2006) Economie et politique du tourisme international, Economica, Paris, p.190. 
27 Bimonte, S. (2006) Sustainable tourism and management tools, Sustainable Tourism II 325, WIT Transactions on 

Ecology and the Environment 97: 325-334,  https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/ST06/ST06030FU1.pdf. 
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6. Concluzii 

Analiza dezvoltării durabile, în general și cea a turismului, în special, rămân subiecte de 

dezbatere intensă, neexistând un consens asupra definiţiei şi a aplicabilităţii sale practice. Indiferent 

de opiniile diferiţilor cercetători şi analişti, dezvoltarea durabilă a turismului reprezintă abordarea 

dominantă în privinţa gestionării relaţiei dintre turism şi mediu, bazându-se pe un ansamblu de 

principii şi obiective ce au fost adoptate aproape unanim, în scopul de a minimiza impactul negativ 

al turismului asupra mediului. 

În concluzie, considerăm că atât în teorie cât şi în practică, turismul durabil trebuie să 

vizeze, pe de o parte, valorificarea integrală a resurselor naturale şi culturale de excepţie, 

îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunităţile locale, iar pe de altă parte satisfacerea motivaţiilor şi 

cerinţelor turiştilor în strânsă concordanţă cu conservarea şi protecţia mediului înconjurător pentru 

generaţiile următoare. 
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SHORT FOOD CHAINS: METHODS OF DIRECT VALORIFICATION OF 

AGRI-FOOD PRODUCTS 
 

LANȚURILE ALIMENTARE SCURTE – MODALITĂȚI DE VALORIFICARE DIRECTĂ 

A PRODUSELOR AGROALIMENTARE 

 

Mirela STANCIU CĂRĂTUȘ1  

 
Abstract 

The purpose of the work was to define the concept of short food chain. There have been identified 9 different 

types of short food chains in the county of Sibiu. Observations were made on the ground by attending at gastronomic 

events. Talks were held with agricultural producers which are selling directly their agri-food products. Success factors 

and existing barriers to creating and sustaining a fast food chain have been identified. 
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1. Introducere 

Definirea lanțului scurt alimentar de Uniunea Europeană a pornit de la natura relațiilor între 

actorii implicați în sistemul alimentar. Ideea de bază este că scurtând lanțul alimentar anumite 

beneficii se vor regăsi în economie, societate și mediu. Totuși, contează într-o mare măsură cum se 

scurtează, pentru că nu toate lanțurile scurte alimentare au beneficiile ideii de bază.  [2, 3, 4, 5]  

Pentru a defini un lanț scurt alimentar trebuie luate în considerare un număr de trei criterii: 

▪ proximitate geografică: proximitatea față de client (este măsurată ca distanță între fermier și 

consumator final). 

▪ proximitatea socială: interacțiunea este directă (cu foarte puțini intermediar sau chiar deloc), 

relațiile dintre fermier și consumatorul final sunt mai strâns legate, solidaritate între producători și 

consumatorii finali, reconectarea cu tradițiile alimentare locale. 

▪ proximitate economică: schimbul de mărfuri și circuitul banilor este local, în cadrul unei 

comunități sau al unei localități (susținut și controlat local, transparent și cu un grad ridicat de 

trasabilitate) 

Având cele trei elemente trasate, Uniunea Europeană definește lanţul scurt de aprovizionare 

ca „un lanţ de aprovizionare care implică un număr limitat de operatori economici angajaţi în 

activităţi de cooperare şi de dezvoltare economică locală, precum şi relaţii geografice şi sociale 

strânse între producători, procesatori şi consumatori”. [6] 

De-a lungul timpului s-au identificat o serie de tipuri de lanțuri scurte alimentare la nivelul 

Uniunii Europene. Pe parcurs, s-au evidențiat prin două caracteristici, vânzări în proximitate și 

vânzări la distanță (tabelul 1). Vânzările în proximitate implică interacțiunea directă cu 

consumatorul final (față în față) și sunt de obicei sisteme caracteristice consumului local. Vânzările 

la distanță pot fi directe, dar de obicei implică un intermediar sau poti fi on-line.  
Tabelul 1. Tipuri de lanțuri Agroalimentare Scurte [7] 

Tipuri de lanțuri alimentare scurte Subcategorie 

Vânzări în proximitate Agricultură susținută de comunitate 

» acestea pot varia, dar urmează aceleași principii prin care membrii 

cooperatori primesc o cotă parte procentuală din totalul producției în 

schimbul aportului financiar și a muncii prestate; 

Vânzări în fermă 

» magazine în fermă; 

» ferme agroturistice; 

» standuri de-a lungul căilor rutiere; 

» recoltarea selectivă pe cont propriu. 

                                                 
1 Conf. univ. dr. ing., Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, Universitatea „Lucian 

Blaga”, Sibiu, mirela_stanciu2008@yahoo.com 
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Vânzarea în afara fermei – sectorul privat 

» piețe agroalimentare / piețe volante; 

» magazine proprii cu desfacere en-detail; 

» târguri, festivaluri, evenimente gastronomice; 

» vânzări directe către cooperative/holdinguri agroalimentare; 

» vânzări destinate comercianților cu amănuntul care se aprovizionează de la 

fermieri locali și specifică clar identitatea fermierului; 

» vânzări către HoReCa, în condițiile în care identitatea fermierului este 

prezentată consumatorilor finali; 

Vânzarea în afara fermei – sectorul public: 

» vânzări către spitale, școli, orfelinate, penitenciare etc (în calitate de 

consumatori finali). 

Vânzări la distanță Vânzări directe 

» livrări directe asigurate de producător (acasă, la birou etc); 

» vânzări on-line; 

» vânzări la comercianți specializați. 

Resursele naturale, tradițiile, comunitățile și economiile locale sunt prezervate datorită 

lanțurilor scurte alimentare, fiind în opoziție cu sistemele agricole globale. Acest tip de discurs 

critică sistemele globale și tendința de a concentra toată producția în mâinile marilor corporații în 

detrimentul comunităților mai mici. 

Termenului de local îi sunt atribuite un set de valori, precum dezvoltare endogenă, comerț 

etic, tratament echitabil al muncitorilor, incluziune socială, dezvoltare durabilă a mediului. 

 

2. Impactul social și economic al lanțurilor alimentare scurte 

2.1. Impactul social al lanțurilor alimentare scurte 

Impactul social al LAS este descris deseori printr-o serie de termeni și concepte, cum ar fi 

încrederea, respectul, proximitatea socială etc pentru a putea defini relațiile sociale care se formează 

în cadrul acestor LLAS-uri. Din cercetările anterioare, cele mai semnificative concepte care 

formează impactul social prin dovezi calitative sunt:  

▪ interacțiunea / conexiunea (între producător și consumator final) 

▪ sentimentul de a face parte dintr-o comunitate 

▪ amplificarea cunoștințelor / schimbare de comportament 

 

2.2. Impactul economic al lanțurilor logistice alimentare scurte 

O serie de studii sugerează că LLAS-urile susțin dezvoltarea rurală și regenererarea 

economică locală. Scurtatea verigilor în lanțul de aprovizionare alimentar contribuie la creșterea 

desfacerii produselor locale, a serviciilor locale și numărului locurilor de muncă. Aceste beneficii 

pot fi cuantificate prin efectule de multiplicare. Un exemplu poate fi apariția de magazine de 

magazine în proximitatea piețelor, care de altfel nu ar exista. Consumatorii finali se deplasează în 

piețe ale fermierilor, dar cumpără și din magazinele apropiate de piețe.  

 

3. Material și metodă de lucru 

Pentru documentare privind lanțurile alimentare scurte s-a consultat literatura din domeniu, 

s-au cules date de la autoritățile publice locale și de la producătorii din județul Sibiu. De asemenea 

s-au făcut observații cu prilejul participării la evenimente gastronomice.   

 

4. Rezultate și discuții 

4.1. Identificarea categoriilor și subcategoriilor de lanțuri scurte alimentare (LAS).  

Studiu de caz: județul Sibiu 

Identificarea și alegerea tipurilor de LAS-uri 

Pentru identificarea exemplelor de LAS-uri la nivelul județului Sibiu, s-a procedat la 

contactarea autorităților publice locale, în speță Consiliul Județean Sibiu, organizator al Pieței 

Volante Transilvania, dar și a Direcției Sanitar Veterinare Sibiu. A doua metodă folosită a fost 
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cercetarea paginilor de internet a producătorilor din județul Sibiu cu specific de comercializare prin 

lanț scurt alimentar. În cercetarea efectuată s-au regăsit o serie de subcategorii ale LAS-urilor în 

județul Sibiu. 

Piața volantă „Transilvania” 

Consiliul Județean organizează în fiecare zi de sâmbătă Piața Volantă Transilvania. Piețele 

agriculturilor sunt o soluție pertitentă pentru vânzarea directă a produselor. [15] Piața volantă 

Transilvania este un loc destinat exclusiv producătorilor care oferă spre vânzare produse obținute 

local. Piața Volantă Transilvania s-a remarcat prin creșterea numărului de producători de la 58 în 

anul 2012 la 180 în anul 2018. Produsele oferite vânzării sunt de origine animală, de origine non-

animală, patiserie, flori etc. Conform datelor furnizate de Consiliul Județean Sibiu cei mai mulți 

producători sunt din domeniul legumiculturii, un număr de 74 de producători, urmat de 31 de 

producători de lactate, 16 producători de patiserie tradițională, 14 producători de ouă și pui, 14 

producători de produse apicole, 13 de producători de tip carmangerie, 8 meșteșugari, 5 producători 

de flori, 2 producători de siropuri și câte 1 producător de arbuști ornamentali, 1 de ulei și unul de 

pomi fructiferi. Numărul clienților a crescut de la 400 pe zi la peste 3000 în toți acești ani.  
Fig. 1. Afișul și imagini surprinse în piața volantă „Transilvania” 

   
Sursa: [17] 

Târgul de produse ecologice „Vinerea Verde” 

Biserica Evanghelică organizează în fiecare vineri un târg de produse ecologice cu o gamă 

largă de produse lactate, fructe și legume bio, produse de panificație și de patiserie. Numărul 

operatorilor ecologici din Sibiu depășește 600, dar la târgul din Piața Huet își comercializează 

produsele doar cca. 20 de operatori ecologici.   

Programul „Adoptă un țăran” 

Acest program este o platformă de conectare a producătorilor locali cu potențiali clienți. 

Înregistrarea se face de către producător pe site-ul www.adoptauntaran.ro, iar consumatorul poate 

verifica în fiecare județ producătorii înscriși. Producătorii din județul Sibiu înscriși în această 

platformă sunt relativ puțini, respectiv 5 gospodării din satele județului care oferă produse lactate, 

dulceață și gem, tărie, miere, zacusă, pernițe de iută, afine.  
Fig. 2. Programul „Adoptă un țăran” 

 
Sursa: [8] 

http://www.adoptauntaran.ro/
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Agricultură susținută de comunitate 

Inițiativa de agricultură susținută de comunitate a luat naștere printr-un program european 

(susținut de Consiliul Europei), iar organizația neguvernamentală CRIES este coordonator la nivel 

național. Conceptul acestui program constă în parteneriate locale între producători și consumatori 

urbani. Unul dintre pilonii acestui parteneriat îl reprezintă transparența. Consumatorul final 

cunoaște istoria gospodăriei, dar și în baza unei vizite în gospodărie, acumulează informații 

esențiale despre procesul de obținere a produselor respective. Al doilea pilon îl reprezintă împărțirea 

riscului între producător și consumatorul final. Gospodarul calculează o sumă necesară, echitabilă și 

corectă pe baza muncii sale, iar clientul achită în avans suma respectivă. Acest concept este o formă 

de solidaritate între micii gospodari și consumatori în vederea asigurării producerii și asigurării de 

hrană sănătoasă produsă la nivel local. [9] La nivelul județului Sibiu acest proiect a început  la data 

de 16 februarie 2017 cu 1 producător. În februarie 2018 programul are 5 producători înscriși.  
Fig. 3. Imagini de la întâlnirile ASAT 

   
Sursa: [9] 

Magazine proprii ale fermierilor cu desfacere en détail 

În județul Sibiu nu se regăsesc numeroase magazine proprii cu desfacere en-detail ale 

producătorilor.  

Un exemplu este magazinul „La Mimi” situat în piața Cibin. Având know-how familiei care 

se ocupă cu creșterea animalelor de 2 generații, tânăra a decis să își schimbe modelul de afacere, din 

vânzare en-gros în vânzare en-detail.   
Fig. 4. Imagini din interiorul magazinului La Mimi 

  
Sursa: Foto origial, 2017 

Un alt exemplu sunt magazinele Eco-prod tradițonal. Dar acestea lucrează cu producători 

locali, magazinele nefiind proprietate a fermierilor. La nivelul județului Sibiu, Eco-prod tradițional 

lucrează cu peste 10 producători locali. 
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Fig. 5. Imagini din interiorul magazinului Eco-prod Tradițional 

  
Sursa: Foto original, 2017 

În piața Rahovei s-a deschis recent un magazin care lucrează cu producătorii din 

Mărginimea Sibiului. Este încă un exemplu de magazin cu produse locale într-o zonă (zona 

Rahovei) unde nu sunt alte magazine cu specific tradițional. 

Evenimente gastronomice în județul Sibiu 

La nivelul județului Sibiu se desfășoară pe tot parcursul anului numeroase evenimente 

gastronomice dedicate gastronomiei locale, acestea put\nd fi incadrate in categoria evenimentelor 

slowfood. [1, 14]  

La aceste evenimente special create pentru a pune în valoare produsele obținute la nivel 

local se fac degustări, demonstrații culinare și se creează legături între producători și consumatorii 

finali. În timpul sezonului rece evenimentele se desfășoară în Municipiul Sibiu, iar pe timpul verii 

acestea se organizează în sate din județul Sibiu în gospodăria unui producător local. Sunt organizate 

de către Asociația My Transylvania sub egida Transilvanian Brunch. 
Fig. 6. Imagini de la Transylvanian Brunch 

 

 

 

Sursa: [9] 

Fig. 7. Imagini de la Transylvanian Brunch, aprilie 2018 

 
Sursa: Foto original, 2018 

Automate de lapte proaspăt și automate de ouă proaspete 

Fermierii din județul Sibiu investesc sume considerabile în noile tehnologii. Astfel că primul 

dozator de lapte a apărut în județul Sibiu în anul 2009. În anul 2018 sunt 20 de dozatoare în 

municipiul Sibiu, 3 în Mediaș, 2 în Săliște, 1 în Tălmaciu și 1 în Orlat. Beneficiile unui astfel de 

dozator sunt multiple. Din perspectiva producătorului, sunt reduse costurile deținerii în proprietate a 
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unui magazin, costurile cu livrarea directă la domiciliu, cu personal angajat pentru vânzarea 

laptelui. În același timp, consumatorul final are acces la lapte proaspăt direct de la producător.  

În municipiul Sibiu sunt amplasate din anul 2013 șase tonomate de ouă proaspete, toate fiind 

proprietatea unui singur producător.  
Fig. 7. Dozatoare de lapte și ouă în Sibiu 

   
Sursa: [13] 

Produse locale vândute prin intermediul internetului 

Smartphone-urile sunt tot mai des utilizate pentru cumpărăturile zilnice. În februarie 2018 

peste 40% din comenzile plasate online sunt create de pe smartphone [10].  

Doar facebook are în februarie 2018 aproximativ 9.600.000 de utilizatori în România. [11] 

La o cercetare pe facebook am descoperit în Sibiu 7 producători de legume care își vând produsele 

prin intermediul acestei rețele sociale. Comenzile prin rețelele sociale sunt ușor de plasat, prețurile 

sunt afișate, iar contactul este direct cu producătorul. Livrarea se desfășoară conform instrucțiunilor 

consumatorului final. Aceasta poate fi la locul de muncă al consumatorului final sau la domiciliu la 

o oră prestabilită. 

Utilizarea mărcii umbrelă 

Lanțurile de supermarketuri/hypermarketuri au dezvoltat de-a lungul anilor mărci proprii. În 

principiu, contractează un producător local pentru a obține anumite produse, după care acestea sunt 

vândute în hypermarketul respectiv sub marca proprie a magazinului. Sunt prezentate ca produse 

obținute local, dar această „distanță” dintre producător și consumatorul final nu generează o relație 

strânsă între cei doi.   

 

4.2. Factori de succes pentru a creea și susține un lanț scurt alimentar 

După cum s-a putut observa din studiul efectuat în mediul online, cât și din informațiile 

furnizate de autoritățile locale, producătorii din județul Sibiu nu sunt organizați într-o cooperativă 

care să susțină un lanț scurt alimentar. S-au inițiat în ultimii ani programe de asociere a fermierilor, 

dar și a consumatorilor, fără un rezultat de succes. Un număr foarte mic de producători s-au asociat 

în aceste programe. Fermierilor le este teamă să se asocieze, dar pentru a putea să-și extindă baza de 

clienți și implicit producția este necesară o asociere pentru crearea și susținerea acestor lanțuri 

logistice scurte alimentare.  

Pentru a realiza acest lucru este nevoie ca fermierii să definească o serie de aspecte cheie. 

Având la dispoziție definițiile lanțului scurt alimentar și în același timp categoriile și subcategoriile 

următoarele elemente trebuie identificate: 

▪ tipul organizației: asociație, intreprindere socială, cooperativă 

▪ colaboratori: exclusiv fermieri/producători, fermieri/producători și consumatori finali 

▪ interacțiunea între producător și consumator final: abonament la asociație, interacțiune 

directă cu producătorul 

▪ inițiatorul: fermieri, autorități locale, asociații de consumatori 
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▪ numărul persoanelor implicate: variabil 

▪ timpul estimat de asociere: 1 an, 1-3 ani, 1-5 ani, 5-10 etc. 

▪ produse: procesate sau crude, varietatea acestora 

▪ motivația care să la baza asocierii: de tip financiar, gastronomie locală, procesare a 

produselor la nivel local 

▪ tipul de agricultură efectuat: convențional sau ecologic 

▪ segmentarea pieței: ce tip de consumatori se țintesc și ce piețe (locale, naționale) 

▪ alegerea tipului de canal de vânzare: piețe locale, internet, târguri și expoziții, livrări la 

domiciliu 

▪ activitățile și serviciile prestate de asociație: obținerea de produse, livrare, vânzare, sau o 

combinație între acestea.  

Factori de succes: 

▪ know-how combinat cu noile tehnologii (inovarea): asocierea poate produce efecte pozitive 

prin punerea la dispoziție a cunoștințelor membrilor în folosul asociației, astfel dezvoltându-se 

produse noi 

▪ profesionalizarea actorilor implicați: contactul cu diverși experți, cursuri de training 

▪ dezvoltarea competențelor în IT: utilizarea social media pentru promovare sau utilizarea 

diverselor programe (Microsoft Excel) pentru controlul financiar 

▪ companii specializate sau autorități de îndrumare: acestea pot oferi consultanță în legătură 

cu igiena, marketingul, contabilitatea, logistica sau stabilirea elementelor cheie enumerate mai sus 

▪ existența unor politici publice relevante pentru LAS-uri 

▪ determinarea actorilor implicați în procesul de creare și susținere a LAS-urilor: această 

determinare se dezvoltă prin creșterea încrederii persoanelor implicate 

▪ alegerea unui coordonator: situațiile sunt complexe și este necesar un mediator mai mult 

decât un lider  

Bariere în atingerea succesului: 

▪ lipsa indicatorilor tehnico-economici referitor la crearea și susținerea unui LAS: instituțiile 

financiare sau nefinanciare (IFN) nu investesc în idei care nu au la bază calcule. Având dificultăți 

de finanțare, cu greu se dezvoltă astfel de inițiative. 

▪ migrația spre urban: tinerii se îndreaptă spre urban, iar părinții nu au cui transmite 

cunoștințele acumulate de-a lungul anilor 

▪ consultanță incorectă 

▪ lipsa de cunoștințe în IT, logisitică și contabilitate a inițiatorilor 

▪ autoritățile locale/naționale nu au potențial de a susține și a îndruma aceste asocieri. Unele 

instituții locale sau naționale nu consideră LAS-urile ca factor de creștere economică locală. 

▪ politici publice inexistente sau greșit adoptate cu privire la crearea și existența LAS-urilor 

cât și taxare excesivă a acestora 

▪ reminiscența comunistă: producătorii sunt reticenți în a se alătura unei cooperative/asociații 

▪ incapacitatea de a plăti o persoană care să conducă activitatea de lider (mediator) 

 

5. Concluzii 

Lanțurile alimentare scurte se evidențiază prin extinderea acestora în fiecare an și 

beneficiază de o serie de oportunități. Consumatorii din mediul urban se îndreaptă din ce în ce mai 

mult spre produse obținute la nivel local, iar LAS-urile oferă o gamă diversificată de alimente 

tradiționale și obținute la nivel local. Baza parteneriatului constă în transparența dintre producător și 

consumatorul final.  

La nivelul județului Sibiu se constată inițiative de creare și susținere a lanțurilor alimentare 

prin asociații de consumatori, cum este cazul proiectului Asociației pentru Sprijinirea Agriculturii 

Țărănești, prin parteneriate între grupurile de consumatori și gospodarii din satele învecinate. 

Aceste inițiative nu beneficiază de o rată mare de succes datorită accesului facil al locuitorilor din 
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centrele urbane ale județului la produse obținute la nivel local. Majoritatea cetățenilor din orașele 

Sibiului au emigrat din satele județului și au o legătură familială sau cunoștințe care pot livra 

alimente obținute în satele respective.  

Din cercetările efectuate se evidențiază un interes al producătorilor pentru livrarea directă a 

produselor obținute, fie la domiciliul clienților, fie la o destinație prestabilită. Din păcate, 

inițiativele de a deschide un magazin propriu sunt reduse, tocmai din prisma costurilor cu 

inchirierea spațiilor aferente și din prisma costurilor ridicate în amenajarea acestora, identificându-

se doar 3 astfel de magazine la nivelul municipiului Sibiu.  

Județul Sibiu oferă și o suită de evenimente gastronomice, care pe timpul iernii se 

desfășoară în municipiul Sibiu, iar pe timpul verii sunt organizate în sate din județ, acasă la unul 

dintre producătorii locali. Aceste evenimente sunt organizate lunar sau o dată la două luni, iar 

producătorii nu își vând toată producția, fiind nevoiți să apeleze și la alte canale de distribuție.  

La o cercetare efectuată în mediul online, s-a identificat un număr restrâns de pagini de 

facebook sau pagini web ale producătorilor. Un număr de 3 producători de legume își promovează 

produsele pe internet, 2 producători de carne de prepeliță și 1 brutar tradițional și 1 producător de 

produse de patiserie.  

Inițiativele de cooptare a producătorilor dintr-o zonă specifică sunt la fel de restrânse, 

identificând-se doar un brand la nivelul județului Sibiu „Din Hârtibaciu, cu drag”. [12] 

Accesul producătorilor în piețele Cibin, Rahova și Vasile Aaron este limitat din cauza 

prețurilor ridicate de inchiriere a tarabelor, dar și din cauza ocupării tarabelor de către intermediari. 

Piața Volantă Transilvania reprezintă punctul de atracție al producătorilor din județul Sibiu, 

dar și din județele limitrofe. Numărul acestora a crescut de la 58 la 180 în 5 ani. Succesul se 

datorează costului scăzut, administratorul pieții nu percepe nici o taxă de intrare.  

Consumatorii sunt încurajați să cumpere produse direct de la producător, la o distanță relativ 

scurtă de locul de producere. Educația consumatorilor este un punct esențial al organizatorilor 

Pieției volante Transilvania prin amenajarea unui spațiu destinat informării despre o categorie de 

produse în fiecare săptămână și prin informarea despre valorile promovate de LAS-uri, 

sezonalitatea produselor obținute, avantajele economice și sociale la nivel local, dar și cultura 

gastronomică ca și patrimoniu local. Piața volantă Transilvania reprezintă și un punct de atragere de 

clienți pentru comenzi plasate în timpul săptămânii, respectiv, un spațiu destinat creeării de relații 

pe termen lung între producători și consumatori finali. Clienții cunosc locația tarabei de unde 

cumpără săptămânal produse. 

Un real succes în județul Sibiu îl și constituie dozatoarele de lapte crud, 27 la număr, 

identificate nu doar în municipiul Sibiu, ci și în orașe precum Mediaș, Săliște sau Tălmaciu sau în 

comune precum Orlat. Acest succes se datorează costurilor reduse de amplasare, chirie, dar 

facilitează și relația directă cu consumatorul final, deziderat pe care se bazează Lanțurile Logistice 

Alimentare Scurte.   

Supermarketurile inițiază și standuri speciale pentru producătorii locali, dar aceștia nu 

doresc să participe la program din cauza cantităților produselor care trebuie livrate zilnic, dar și din 

cauza calității pe care trebuie să o asigure constant. Un exemplu relevant este Carrefour cu zmeură 

produsă de un producător din satele sibiene. 

Micii producători dețin toate atuurile pentru a dezvolta și  întreține lanțuri logistice 

alimentare scurte, dar trebuie să aibă capacitatea de înțelegere pentru a se asocia. Prin asociere se 

reduc din costuri, se face schimbul de know-how, se inovează și se negociază în termenii doriți de 

producători.  

La nivelul României, acesta lanțuri logistice alimentare scurte sunt susținute financiar prin 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. S-au dedicat măsuri de promovare și de 

dezvoltare a LAS-urilor în cadrul noului PNDR. Câteva exemple sunt Măsura 16 – Cooperare, 

Submăsura 16.4 - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de 

aprovizionare, în vederea stabilirii şi dezvoltării de lanţuri scurte de aprovizionare şi de piețe locale, 
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precum şi în vederea realizării de activități corelate de promovare în context local și respective, 

Măsura 4 - Investiții în active fizice, Submăsura 4.1 - Investiţii în exploataţii agricole, în cadrul 

căreia vor fi finanţate cu prioritate fermele de familie, un accent deosebit punându-se pe crearea de 

noi LAS-uri şi alte forme asociative ale fermierilor, prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală 

constituite. 
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HOW TO GET TO KNOW OUR NEIGHBOURS OR CROSS-BORDER 

TOURISM 
 

CUM SĂ NE CUNOAȘTEM VECINII SAU TURISM TRANSFRONTALIER 
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Abstract 

The Republic of Moldova, after the approval of the Declaration of Independence (August 27, 1991), makes 

considerable efforts to consolidate its position among democratic nations and to develop a national economy based on 

market relations and open to the world. An extremely important place in the consolidation of democracy in the Republic 

of Moldova is the visit of citizens to the democratic countries and, above all, to the neighboring countries. 

This article focused on the situation of tourism in neighboring countries, in other words, cross-border tourism, 

in order to outline proposals for boosting and making such tourism more efficient. 

Key words: turism transfrontalier, scopuri, factori, resources, efficiency 

JEL: Q26, J69, Z30  

 

1. Introducere 

Orice om și implicit orice țară dorește să-și cunoască vecinii. Firește, în fiecare trăitor din 

Republica Moldova și România, țări, care au origine comună, limbă, cultură, tradiții, obiceiuri 

identice, pâlpâie dorința de a se familiariza cu mutațiile economice și sociale ce s-au produs după 

ultima despărțire forțată. Cea mai rezonabilă modalitate de a-și cunoaște vecinul, de a admira flora 

și fauna, altfel zis, de a se familiariza cu particularitățile localității vecine, schimbările ce s-au 

produs în economie, sfera socială, cultură, tradiții a fost și rămâne vizita reciprocă, altfel zis, 

turismul transfrontalier.  

Situația respectivă a determinat necesitatea și actualitatea prezentului studiu. 

 

2. Stadiul cunoaşterii problemei 

Aspecte cu privire la dezvoltarea turismului transfrontalier se regăsesc în cercetările 

naţionale şi internaționale. Însă, chiar dacă subiectul respectiv a fost investigat, discutat la diferite 

întruniri oficiale din țările noastre, abordate la sesiuni ştiinţifice, expuse în multiple publicaţii 

naţionale şi internaționale, studiul turismului transfrobtalier, rămâne a fi actual.  

Situația respectivă ne-a îndemnat să revenim la studiul turismului transfrontalier în țările 

vecine de pe ambele maluri ale Prutului. Investigațiile ne-au oferit posibilitatea să conturăm unele 

recomandări privind dezvoltarea și eficientizarea turismului transfrontalier. 

 

3. Material și metodă 

În cercetare s-au aplicat metode şi tehnici cunoscute şi aplicate în investigaţiile economice. 

Din materialele utilizate în cercetare fac parte actele normative ale UE, României și Republicii 

Moldova, manuale, monografii și alte publicații specifice temei, materialele conferinţelor naţionale 

şi internaționale, care ne-au permis să identificăm ceea ce influențează turismul transfrontalier.  

Analiza cantitativă se realizează pe datele selectate și prelucrate de autori în baza anuarelor 

statistice ale României, Republicii Moldova și altor informații oficiale ale instituțiilor din țările 

nominalizate și din Uniunea Europeană. Studiul informației empirice, analiza legăturilor ne-a 

furnizat semnificații și explicații pertinente în raport cu fenomenele sau procesele turismului 

transfrontalier. 
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4. Rezultate şi meditaţii 

4.1. Scurt excurs istoric sau cum am devenit vecini 

În antichitate pe teritoriul Republicii Moldova, României (partea central nord-estică) și 

Ucrainei (partea sud-vestică) s-a format civilizația Cucuteni, care a dispărut misterios după 

migrările popoarelor indo-europene prin spațiul carpato-pontic. Apoi s-a format civilizația dacilor, 

strămoșii poporului român.  

Începând cu secolul al treilea ținuturile Moldovei au fost deseori invadate și/sau pradate. 

Pericolele veneau din partea tătarilor, regatului ungar și polon, imperiul otoman și țarist. După 

marea invazie mongolă (1241), întreaga regiune a fost controlată politic de Hoarda de Aur.  

Principatul Moldovei, întemeiat la jumătatea secolului al XIV-lea, către sfârșitul secolului 

include în hotarele sale teritoriul dintre Carpați, Nistru, Dunăre și Marea Neagră. Populația 

băștinașă, vorbitoare de limbă română, reușește să fortifice frontiera răsăriteană a Moldovei cu mai 

multe cetăți românești: Hotin, Soroca, Tighina, Cetatea Albă, Chilia ș.a.  

Începând cu anii 30-40 ai secolului XVI Principatul Moldova fost dominat de imperiul 

Otoman și era obligat să plătească tribut la Poarta Otomană, să livreze materiale de construcții, să 

participe la reparația cetăților otomane și să plătească dări extraordinare în susținerea campaniilor 

militare fără, însă, să-și piardă suveranitatea.  

Sfârșitul secolului al XVIII-lea a fost marcat de războaie, anexări, și împărțiri de teritoriu 

care au adus noi schimbări. Provincia românească situată între Prut și Nistru a fost desprinsă în 

1812 din teritoriul României, pentru a fi anexată de Rusia. În ziua de 16 mai 1812 delegații Porții 

semnară în București cedarea Imperiului rus Moldova răsăriteană până la Prut [8, p.174], deși 

Poarta nu era „în drept să cedeze aceste regiuni unei puteri străine, fără ca domnul și boierii să nu fi 

fost ascultați”. 

Acest teritoriu cuprins între Prut și Nistru (45.600 km2, cu populație de cca 500.000 de 

locuitori, în proporție de 86% români), denumit de imperiul rus Gubernia Basarabia, după cum 

afirma Gh. Dighiș [7, p.7], „a aparținut Moldovei. Locuitorii ei sunt români. Limba, credința și 

obiceiurile lor sunt limba, credința și obiceiurile României. Trecutul Basarabiei este trecutul 

Moldovei”. Că Basarabia este parte a Moldovei confirmă și A. F. Veltman, ofițer de stat major rus, 

scriitor și arheolog, care, în „Schiță asupra istoriei vechi a Basarabiei” publicată în 1828, susține că 

Basarabia „este legată de istoria Moldovei și a Valahiei și de soarta voievozilor lor”. 

Într-un raport țarului Alexandrul I amiralul Ciceagov [8, p.179] scria că „Basarabia este o 

țară frumoasă, ea ne aduce mari foloase, dar trebuie să o lăsăm să se odihnească câtăva vreme. 

Practic, în același timp Garting, sub pretextul că această provincie nu posedă legi, propune 

unificarea legislativă a Basarabiei cu Rusia. Chiar dacă boierii moldoveni, reprezentați de Gavriil 

Bănulescu – Bodoni, îi adresează un protest țarului Alexandru I în care se menționează că „de patru 

secole Moldova se guvernează după legile și regulamentele sale” [6, p.53] pe care turcii le-au 

respectat, guvernul rus puțin câte puțin anulează particularitățile ce fusese acordate, extinde legile 

rusești și transformă Basarabia într-o gubernie rusească.  

Mai mult, după anexare Basarabia a fost colonizată. Așa, la îndemnul guvernului rusesc în 

1814 veniră în Basarabia nemții și se așază în Bugeac, de-a lungul apelor Cogâlnic, cuprinzând 

pământ cât le trebuia. La 1856 se numărau în Basarabia 24156 de nemți. În 29 decembrie 1819 prin 

edictul împăratului Alexandru I „Despre așezarea în regiunea Basarabiei a bulgarilor..” a fost dată 

toată partea de apus a Bugeacului. În anii `30 ai secolului 19 aici au apărut 83 de localități, inclusiv 

50 bulgare și 20 găgăuze.  

Populația băștinașă este supusă unui proces de rusificare și deznaționalizare. Astfel, în 1867 

limba română este interzisă în școlile din Basarabia. Dezvoltarea economică a guberniei Basarabia, 

sub administrația rusească, s-a efectuat în perspectiva unei economii de export de grâne și vite. În 

acest cadru au fost construite căile ferate și zonele urbane noi din Chișinău și Bălți, care au devenit 

(demografic) orașe preponderent rusești în mijlocul autohtonilor români-moldoveni. 
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Evenimentele din 1917 în Rusia țaristă au avut impact și asupra Basarabiei. Congresul 

țărănesc din 1-2 octombrie 1917 și congresul ostășesc din 20 octombrie 1917 a hotărât înființarea 

„Sfatului Țării”. La 27 martie 1918 în puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza 

principiului că noroadele singure să-și hotărască soarta lor „Sfatul Țării, în numele poporului 

Basarabiei, declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, 

Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile ei granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută și mai 

bine de ani din trupul vechii Moldove, de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama sa 

România”.  

La 23 august 1939 la Moscova a fost încheiat „tratatul de neagresiune” între Uniunea 

Sovietică și Germania nazistă, cunoscut ca „Pactul Ribbentrop-Molotov”, în partea componentă al 

căruia „Protocolul adițional secret”, între altele s-a stabilit că „Referitor la Europa de sud-est, partea 

sovietică își accentuează interesul pentru Basarabia. Partea germană își declară totalul dezinteres 

față de acest teritoriu, deci nu are obiecții față de eventuale schimbări de graniță în favoarea Uniunii 

Sovietice”. 

La 26 iunie 1940 ministrul de externe sovietic V. Molotov trimite „nota ultimativă” 

ministrului României la Moscova, privind cedarea către URSS a Basarabiei și Bucovinei de nord. 

Răspunsul a urmat la 27 iunie 1940. În noaptea de 27 spre 28 iunie 1940 a fost adresată a doua notă 

ultimativă în care guvernul URSS propune: 

1) „În decurs de patru zile, începând de la orele 14, după ora Moscovei, la 28 iunie, să se 

evacueze teritoriul Basarabiei și Bucovinei de trupele românești” 

2) „Trupele sovietice în același timp să ocupe teritoriul Basarabiei și partea de nord a 

Bucovinei” 

La 28 iunie 1940 în răspunsul la această notă ultimativă, în care se arăta că „Guvernul 

român….se vede silit să primească condițiile de evacuare … Guvernul român ar dori totuși ca 

termenele de la punctul unu și doi să fie prelungite….”, ceea ce nu s-a întâplat. Astfel, s-a produs o 

nouă „eliberare” a Basarabiei. 

Devenind Republică Sovietică Socialistă în componența Uniunii Sovietice, oamenii din 

această republică au fost „fericiți” cu deportările din nopțile dintre 12 și 13 iunie 1941 și dintre 5 și 

6 iulie 1949. Cifră exactă a celor care au suferit de pe urma acestor represiuni nu se cunoaște. 

Estimările se ridică la câteva sute de mii de personae. O mare parte din populația rămasă pe 

melagurile natale a fost ajutată să ajungă în lumea celor drepți prin foamea organizată de 

„elibiratori” în anii 1946 – 1948, iar supraviețuitorii din mediul rural au fost impuși să se înscrie în 

kolhozuri (gospodării collective), fiind obligați să lucreze cu ziua (280 zile era norma obligătoare) 

pentru o plată care nu acoperea nici jumate din minimul necesar. Însă, marea bătălie s-a dat atât 

pentru sufletele rătăcite prin frigurile Siberiei, stepele kazahe cât și pentru cei care au mai rămas 

după acea foame organizată. Instrumentele erau simple: 

a) se cerea să obții viză, ceea ce practic era imposibil, pentru a părăsi temporar spațiul Uniunii 

Sovietice; 

b) toată mass-media zilnic „lămurea” cât de fericită este viața în Uniunea Sovietică și cum 

„putrezește” capitalismul; 

c) propoganda rusă frecvent, pe toate căile posibile, alimenta mentalitatea românilor basarabeni 

cu „informații” despre fașiștii români, cruzimea jandarmelor români etc. În parallel, se „demonstra” 

„ajutorul” poporului rus și se stăruia să înscrie în mintea trăitorilor de pe meleagurile dintre Prut și 

Nistru viitorul fericit în communism. 

Către anul 1990, răbdarea s-a epuizat și toate republicile Uniunii Sovietice s-au lansat în 

„paradă a suveranității”. În această horă s-a prins și RSSM. La 27 august 1991 aproape un million 

de cetățeni adunați pe Piața Marii Adunări Naționale a adoptat Declarația de independență, ulterior 

votată și în Parlamentul Republicii Moldova. 

Așa, a luat naștere Republica Moldova care ocupă o suprafață de 33843 km² și este situată în 

partea de sud-est a Europei, învecinându-se cu România la vest și Ucraina la nord, est și sud. 
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Lungimea totală a frontierelor cu România este de 450 km și se întinde aproape integral pe râul 

Prut. Lungimea totală a frontierelor cu Ucraina este de și 939 km și se desfășoară pe uscat, având  

doar un sector mic-pe fluviul râului Nistru.   

După 1991 Federația Rusă depune eforturi consistente pentru a influiența situația politică, 

socială și economică din Republica Moldova. Așa, Rusia a insistat asupra aderării Republicii 

Moldova la Comunitatea Statelor Independente (CSI). În 1992 a inițiat operațiuni militare, cu 

participarea tancurilor și personalului din armata 14-a, care s-au soldat cu sute de morți, a format 

enclava raioanelor din stânga Nistrului (așa zisa Republica Moldovenească Nistreană). Până în 

present Rusia menține pe teritoriul țării noastre depozit impunător de armament și armata a 14-a. 

Practic, odată cu adoptarea Declarației de independență, Rusia în repetate rânduri a impus 

embargouri pentru produsele agrigole din Republica Moldova. Propoganda Rusă prin numărul 

impunător de ziare rusești și o parte naționale, radio și televiziune, emisarii legali și ilegali, 

organizații neguvernamentale și chiar partide cultivă moldovenismul, propoagă dușmănie între 

populația din Republica Moldova și România, alimentează mentalitatea populației dintre Prut și 

Nistru cu „lămuriri” cum vor fi sclavi în Europa și vor fi nespus de fericiți cu rușii în așa zisă 

uniune Euroasiatică.  

Pentru a contracara propaganda rusă și a schimba situația creată de-a lungul anilor se cer 

activități concrete și eficiente. Considerăm că rolul decisiv în aceste activități revine amplificării 

vizitelor reciproce, altfel zis, turismului transfrotalier. 

 

4.2. Aspecte privind turismul transfrontalier între două țări românești 

Turismul, inclusiv cel transfrontalier, fiind unul din atributele omului modern, se exprimă în 

dorința de a vizita și a cunoaște țara vecină. Orice deplasare în statul vecin poate avea unul din 

astfel de motive ca vizita rudelor și prietenilor, vacanța (odihna), misiunea guvernamentală, studii, 

tratament medical, efectuarea cumpărăturilor, participarea la reuniuni a oamenilor de afaceri, în 

scopuri profesionale cum ar fi instalarea de echipamente, inspecții tehnologice, participarea la 

diverse manifestări culturale și sportive, conferințe și congrese, târguri și expoziții, evenimente 

religioase și altele. Chiar dacă inițial se deplasează doar din unul dintre motivele enumerate 

persoana în cauză, de regulă, mai combină pe parcurs și altele.  

Dorința cetățenilor din partea stângă de a-și cunoaște vecinii din patea dreaptă a Prutului s-a 

manifestat clar la „Podul de flori” din 1990. Ulterior dorința cetățenilor Republicii Moldova de a 

vizita țările străine, inclusiv țara de la care în repetate rânduri au fost despărțiți forțat, a cunoscut 

atât creșteri, cât și scăderi.  

Totalul numărului de plecări ale cetățenilor în vizită în țările străine se reduce de la 71298 în 

1995 (tabelul 1) la 34452 în 2000 sau de 2.2 ori, apoi creşte constant până la 189790 în 2015 sau de 

5.85 ori în raport cu anul 2000.  
Tabelul 1. Numărul de plecări a cetățenilor Republicii Moldova în străinătate 

 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

Populația, mii locuitori  4347.9 3644,1 3600.4 3563.7 3555.2 3553.1* 

Numărul de plecări ale cetățenilor   

în țările străine, total 

 

71298 

 

32452 

 

57231 

 

117204 

 

189790 

 

177252 

inclusiv în: - Federația Rusă 118 415 292 1294 574 550 

                   - Ucraina 1675 4878 14807 11201 3282 4897 

                   - România 55900 7975 8413 7938 20812 24905 

Notă: Populația Republicii Moldova la momentul recensământului din anul 2014 se cifra la 2998235 persoane 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației selectate de pe http/www.statistica.md 

În anul 2016 numărul plecărilor ușor (cu 6.6%) s-a redus. Însă numărul plecărilor în 

străinătate raportate la o sută de locuitori ai Republicii Moldova a crescut de la 1.64 în 1995 la 4.99 

în anul 2016 – sau de circa 3 ori mai multe.  

Spectaculoasă este „geografia” plecărilor cetățenilor țării noastre în străinătate. În 1995 cele 

mai multe plecări ale cetățenilor Republicii Moldova (55900 plecări sau 78.4% din total) au fost 
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înregistrate spre România. În 1995 numărul plecărilor cetățenilor Republicii Moldova spre România 

a fost de 33.37 ori mai mare decât spre Ucraina și de 473.73 ori mai mare decât spre Rusia. Firește, 

cetățenii din partea stângă a Prutului erau extrem de dornici să cunoască locurile din partea dreaptă 

a Prutului, să-și viziteze rudele și/sau prietenii, să-și facă vacanța, să urmeze liceul, colegiul, 

facultatea, să participe la expoziții, târguri, sesiuni științifice și altele.  

În anii 2000 – 2010, odată cu obținerea de către comuniști a majorității în Parlamentul 

Republicii Moldova, numărul plecărilor a celor de pe malul stâng al Prutului spre România s-a 

redus oscilând între 8413 (14.7% din totalul plecărilor) în 2005 și 7938 (6.77% din totalul 

plecărilor) în anul 2010. apoi a crescut lent ajungând la 24905 (14.05% din total) în 2016 sau de 

circa 3.1 ori mai multe în raport cu 2000 și mai puține de 2.24 ori decât în 1995. În 2005 numărul 

plecărilor cetățenilor Republicii Moldova spre România s-a redus și a fost de 1.76 ori mai mic decât 

spre Ucraina, dar de 28.81 ori mai mare decât spre Rusia. În 2016 numărul plecărilor cetățenilor 

Republicii Moldova spre România s-a majorat și a fost de 5.08 ori mai mare decât spre Ucraina și 

de 45.28 ori mai mare decât spre Rusia.  

Interes major prezintă scopul cu care pleacă vizitatorii moldoveni în străinătate. Numărul 

plecărilor pentru vacanță, recreere și odihă a crescut de la 18578 în 2000 (tabelul 2) la 188131 în 

anul 2015 sau de 10.13 ori.  
Tabelul 2. Scopul plecărilor cetățenilor Republicii Moldova în străinătate 

 2000 2005 2010 2015 2016 

Numărul total de plecări 32452 57231 117204 189790 177252 

din care în scop: - vacanță, recreere, odihnă   18578 50047 114815 188131 175364 

                            - afaceri și motive profesionale 1081 1961 584 676 863 

                            - alte scopuri 12794 5223 1805 983 1025 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației selectate de pe http/www.statistica.md 

Creșterea vertiginoasă a numărului de plecări a cetățenilor țării noastre în străinătate cu scop 

de vacanță și odihnă se datorează faptului că astfel de plecări ofereau posibilitatea de a ajunge legal, 

în mod special în țările Uniunii Europene, unde aceștia aveau posibilitatea să depună efort pentru a 

se angaja în câmpul muncii.  

În 27 februarie 2013 Parlamentul European a susținut propunerea Comisiei pentru Libertăți 

Civile, Justiție și Afaceri Interne de a oferi dreptul cetățenilor Republicii Moldova de a călători liber 

în statele europene, inclusiv în cele care fac parte din zona Schengen. Deja în martie 2014 Hotărârea 

Parlamentului European a fost confirmată de Consiliul European, în cadrul căruia liderii UE iau 

decizii privind prioritățile politice generale și inițiativele majore. În 3 aprilie 2014 Hotărârea a fost 

semnată de Președintele Parlamentului European și Președintelui Consiliului European. După 

publicarea hotărârii Consiliului European în Monitorul Oficial (8 aprilie 2014), din 28 aprilie 2014 

cetățenii țării noastre, deținători de pașapoarte biometrice vor avea posibilitatea de a călători fără 

viză în statele membre a Uniunii Europene, ceea ce a influențat reducerea considerabilă a numărului 

plecărilor cetățenilor țării noastre cu scop de vacanță și odihnă. 

Impulsionarea procesului de integrare și cooperare internațională, dezvoltarea rapidă a 

sistemului de afaceri și serviciilor influențează turismul, inclusiv cel transfrontalier, în scopuri de 

afaceri și motive profesionale cum ar fi instalarea de echipamente, inspecții tehnologice, 

participarea la reuniuni a oamenilor de afaceri, conferințe și congrese profesionale, târguri și 

expoziții, vânzări, cumpărări și alte activități în domeniul afacerilor. 

Numărul celor ce plecă în scop de afaceri și motive profesionale s-a redus de la 1081 în 

2000 la 863 în 2016 sau cu circa 20 la sută. Tot cu circa 20% s-a micșorat în anii respectivi și 

numărul celor ce pleacă în străinătate cu alte scopuri. Ponderea celor ce pleacă în străinătate în 

scopuri de afaceri și motive profesionale a diminuat catastrofal de la 3.33% în numărul total de 

plecări în 2000 la 0.49 la sută în anul 2016, ceea ce indirect demonstrează scăderea numărului celor 

ce sunt antrenați în afaceri și/sau în activitatea profesională.   
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Reducerea numărului de plecări a cetățenilor țării noastre în străinătate cu scop de afaceri 

și/sau motive profesionale confirmă faptul că interesul față de afaceri în spațiul economiei naționale 

este într-un declin pronunțat. 

Numărul modest al plecărilor cetățenilor țării noastre în străinătate se datorează, mai întâi, 

posibilităților financiare precare. Veniturile medii lunare disponibile pe o persoană s-au majorat de 

la 586.6 lei în 2005 (tabelul 3) la 2060.2 lei în anul 2016 sau de 3.62 ori.  

În spațiul rural media veniturilor disponibile pe o persoană a sporit de la 1054.7 lei în 2010 

la 1771.3 lei în 2016 sau de 1.68 ori, practic identic (1.61 ori) cu cele medii pe o persoană. 
Tabelul 3. Principalii indicatori ce caracterizează capacitatea de cumpărare a populației 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Veniturile disponibile (media  

lunară/persoană),  lei 

 

568.6 

 

1273.7 

 

1444.7 

 

1508.9 

 

1681.4 

 

1767.5 

 

1956.6 

 

2060.2 

Inclusiv:  - în mediul rural  - 1054.7 1186.4 1242.8 1405.1 1505.8 1657.5 1771.3 

Minimul de existență (media  

lunară/persoană), lei 

 

766.1 

 

1373.4 

 

1503.0 

 

1507.5 

 

1612.3 

 

1627.1 

 

1734.1 

 

1799.2 

Veniturile disponibile raportate la 

minimul de existență, %  

 

74.2 

 

92.7 

 

96.1 

 

99.9 

 

100.1 

 

108.6 

 

112.8 

 

114.5 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației selectate de pe http/www.statistica.md 

Creșterea veniturilor disponibile nu-i suficientă pentru a asigura plecările cetățenilor țării 

noastre în străinătate dat fiind că media anuală a minimului de existență s-a majorat de la 766.1 lei 

în 2005 la 1799.2 lei în 2016.  

Venitul mediul lunar a depășit media lunară a minimului de existență abia în 2013, ajungând 

în 2016 la 114.5%. În mediul rural, unde trăiește mai mult de jumătate din populația Republicii 

Moldova, chiar și în anul 2016 veniturile disponibile nu acoperă minimul de existență, alcătuind 

doar 99.4 la sută. Altfel zis, veniturile celor din mediul rural, nu-s suficiente pentru a asigura 

minimul de existență ne mai vorbind de plecări în străinătate. 

Pentru orice țară, inclusiv și pentru țara noastră, important este asigurarea dominației 

„importului” asupra „exportului” de turiști. Republica Moldova se caracterizează prin dominaţia şi 

tendinţa de creştere a „exportului” de turişti asupra „importului”. Practic, pe tot parcursul perioadei 

analizate (tabelul 4) numărul total de plecări a cetăţenilor ţării noastre în străinătate categoric 

depăşeşte numărul sosirilor vizitătorilor străini.  
Tabelul 4. Numărul de sosiri a vizitatorilor străini în Republica Moldova 

 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

Numărul de plecări a cetățenilor R. Moldova în 

străinătate, total 

 

71298 

 

32452 

 

57231 

 

117204 

 

189790 

 

177252 

Numărul  de sosiri a vizitătorilor străini, total 32821 18964 25073 8956 15514 15668 

inclusiv din  - Federația Rusă 11145 5146 3294 1327 1524 1871 

                     - Ucraina 4308 1969 3406 730 1785 1560 

                     - România 5014 2341 3496 1698 3178 3565 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației selectate de pe http/www.statistica.md 

Mai mult, acest decalaj este în creştere. În 1995 numărul total de plecări a moldovenilor în 

străinătate a fost mai mare decât numărul total de sosiri ale străinilor în R. Moldova de 2.17 ori, în 

2010 – de 13.09 ori și s-a redus ușor până la 11.32 ori în anul 2016.  

Numărul vizitatorilor din țările vecine oscilează, având tendința de a se micșora. Așa, 

numărul celor din România care au vizitat Republica Moldova s-a redus de la 5014 în 1995 

(15.28% din totalul vizitatorilor) la 3565 în 2016 (22.75% din totalul vizitatorilor) sau cu circa 29 la 

sută. Numărul vizitoatorilor din Ucraina în 2016 a format doar 36.2% din numărul vizitatorilor în 

anul 1995. De menționat că în anii 1995-2016 numărul vizitatorilor din Rusia s-a micșorat de 6 ori. 

Numărul de sosiri a vizitatorilor străini în țară noastră cu scop de vacanță, recreare și odihnă crește 

de la 3256 (tabelul 5) în anul 1995 (9.92% din totalul vizitelor) la 7840 în 2005 (31.27% din totalul 

vizitelor) sau de 2.4 ori, apoi se micșorează până la 5438 în anul 2010 (60.72% din totalul vizitelor) 

sau cu 30.7 la sută în raport cu anul 2005 și crește până la 11454 în 2016 (73.1% din totalul 
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vizitelor) sau de 2.1 ori. Sigur, în numărul sosirilor vizitatorilor străini în țara noastră cu scop de 

vacanță și de odihnă, cel puțin, lasă de dorit.  
Tabelul 5. Numărul de sosirii vizitatorilor străini în țara noastră 

 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

 Numărul de sosiri a vizitatorilor străini în țară, total 32821 18964 25073 8956 15514 15668 

 din care cu scopuri de:- vacanțe, recreere și odihnă   3256 7108 7840 5438 10097 11454 

                                      - afaceri și motive profesionale  24743 11577 16372 2971 4196 3062 

                                      - alte scopuri 4822 279 861 547 1221 1152 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației selectate de pe http/www.statistica.md 

Pentru Republica Moldova, care se află la începutul afirmării sale ca stat independent, 

interes major prezintă sosirea vizitatorilor străini cu scop de afaceri și/sau motive profesionale ar 

contribui la dezvoltarea economiei naţionale. Numărul sosirilor vizitatorilor străini în Republica 

Moldova cu scop de afaceri și motive profesionale s-a micșorat catastrofal de la 24745 (75.39% din 

numărul total de sosiri cu scopuri de afaceri și motive profesionale) în 1995 la 3062 (19.54% din 

numărul total de sosiri cu scopuri de afaceri și motive profesionale) sau de 8.08 ori.     

De menționat că dacă pe parcursul anilor 1995-2005 a dominant numărul de sosiri în scopuri 

de afaceri şi motive profesionale ale vizitatorilor străini în ţara noastră, apoi în anii 2010-2016 a 

dominat numărul de sosiri ale vizitatorilor străini cu scop de vacanţă şi odihnă. Situaţia respectivă 

demonstrează cu prisosinţă că interesul oamenilor de afaceri străini, inclusiv din România faţă de 

afacerile din R. Moldova a scăzut. Între factorii care au determinat situația respectivă se evedențiază 

prezența armarei Federației Ruse pe teritoriul țării noastre, conflictele interne, extinderea sărăciei 

etc.  

Amplificarea turismului transfrontalier, a vizitelor reciproce, în mare măsură, depinde de 

infrastructura și produsele turistice pe care le oferă localitățile transfrontaliere. Acestea necesită a fi 

accesibile după preț pentru toate categoriile sociale și attractive pentru toți vizititatorii indiferent de 

statutul social, naționalitate, religie, sex, vârstă etc.   

Turismul, inclusiv cel transfrontalier, îi influențat de posibilitățile de cazare. În Republica 

Moldova numărul total de locuri cu funcții de cazare a crescut de la 23992 în 2005 (tabelul 6) la 

28370 în 2010 sau cu 18.25%, apoi se reduce până la 25241 în 2016 sau cu circa 11 la sută în raport 

cu anul 2010. Practic același comportament îl au numărul locurilor în capacitatea existentă a tuturor 

structurilor cu funcții de cazare. 
Tabelul 6. Capacitatea existentă a structurilor cu funcții de cazare 

 2005 2010 2015 2016 

Numărul de locuri, total 23992 28370 25312 25241 

inclusiv în: - hoteluri și moteluri 3639 3610 4623 4961 

                   - pensiuni turistice și agroturistice  210 741 909 955 

                   - cămine pentru vizitatort 732 759 540 511 

                   - structuri de internare 1898 1842 2084 2130 

                   - sate de vacanță și alte structure de odihnă 4833 5165 3539 3968 

                   - tabere de vacanță pentru copii  12680 16251 13617 12716 

Numărul total al turiștilor nerezidenți cazați 67235 63593 94381 121340 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației selectate de pe http/www.statistica.md 

Domină numărul locurilor de cazare în taberele de vacanță pentru copii cărora în 2005 le-au 

revenit 52.85% și în 2016 – 50.38 la sută. Dacă numărul locurilor de cazare în hoteluri și moteluri 

crește de la 3639 în 2005 la 4961 în anul 2016 sau cu 36.33%, apoi în satele de vacanță și alte 

structure de odihnă s-a micșorat de la 4833 în 2005 la 3968 în 2016 sau cu circa 18 la sută. 

Numărul total al turiștilor nerezidenți cazați în structurile de primire cu funcții de cazare 

crește de la 67235 în 2005 la 121340 în 2016 sau de 1.8 ori. Numărul total al turiștilor nerezidenți 

care au fost cazați într-o structură de primire cu funcții de cazare s-a redus de la 2.8 în 2005 la 2.24 

în 2010 și apoi crește la 4.8 în 2016, fiind însă catastrofal de mic.  
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Numărul turiștilor din Federația Rusă cazați în structurile de primire cu funcții de primire 

din Republica Moldoca a crescut de la 8134 (tabelul 7) în 2005 (12.1% din totalul nerezidenților 

cazați) la 9705 în 2016 (8.0% din totalul nerezidenților cazați) sau cu 19.3%, din Ucraina respectiv 

de la 8121 (12.1% din totalul nerezidenților cazați) la 16423 (13.5% din totalul nerezidenților 

cazați) sau cu 20.2% și din România – de la 11549 în 2005 (17.2% din totalul nerezidenților cazați) 

la 29902 în 2016 (24.6% din totalul nerezidenților cazați) sau cu 25.9 la sută. 
Tabelul 7. Turiștii nerezidenți cazați în structurile de primire cu funcții de cazare 

 2005 2010 2015 2016 

Numărul total al turiștilor nerezidenți cazați 67235 63593 94381 121340 

Inclusiv din:  - Federația Rusă  8134 6484 9054 9705 

                      - Ucraina 8121 6083 13503 16423 

                      - România 11549 15483 23884 29902 

Numărul de înoptări ale turiștilor nerezidenți 186590 162755 252936 246467 

Inclusiv din:  - Federația Rusă  25146 17043 24197 21847 

                      - Ucraina 15795 10811 26721 28759 

                      - România 25100 37728 63510 57804 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației selectate de pe http/www.statistica.md 

Numărul de înoptări raportate la un turist din Rusia s-a redus de la 3.09 în 2005 la la 2.25 în 

2016, în Ucraina respectiv de la 1.94 la 1.75 și din România – de la 2.17 la 1.93. 

Apare întrebarea firească „Ce trebuie să facem?” pentru a impulsiona dezvoltarea turismului 

transfrontaliewr între Republica Moldova și România. 

 

5. Concluzii 

Cel mai important pentru Republica Moldova și România este ca reprezentanții poporului 

roman în Parlamentele de pe ambelor maluri a Prutului să denunțe odiosul pact Ribbentrop – 

Molotov și efectele lui, prin care Basarabia a întrat în sfera de influiență a Uniunii Sovietice și 

Republica Moldova să revină acasă în marea familie a românilor. 

Astfel vom transforma turismul transfrotalier dintre aceste două țări românești în turism 

intern, excursii și deplasări în țară cu scopul de a cunoaște România Mare. 
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THEORETICAL CONSIDERATIONS ON PRODUCT AND PRICING 
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Abstract 

The authors consider that it is necessary to start with the definition of the tourist product. 

Bucur-Sabo Mariana (1994, 2006), referring to the tourist product, shows that „the tourist product represents 

the set of elements which determines the tourist demand, respectively the specific material and immaterial elements, 

including the entire ambiance that surrounds it”. 

The material elements can be found in three categories: (Chiran, A. and collab., 2008; Coita, D., 2002; 

Minciu, Rodica, 2000; Crăciun, Şt., 1997; Glăvan, V., 2000, 2013; Ghereş, Marinela, 2003; Csosz, I., 1996; Dona, I., 

2009; Garcia, Henche, Bianca, 2004; Lanquar, R., 1987; Lupu, N., 2003; Matei, Daniela, 2005; Moinet, F., 1996; 

Nedelea, A., 2003; Petrea, Rodica, 2004; Stăncioiu, A.F., 2004; Ţigu, Gabriela, 2001; Vincze, Maria, 2000): a 

patrimony of natural, historical, architectonic, technological, medical resources.; a tourism infrastructure (hotels, 

restaurants, playing fields, conference rooms, clubs.); access facilities to tourist objectives, such as means of transport, 

communication networks, guides, visiting programs (maps, tourist routes). 

The general opinion is that all these elements must be assembled and activated to meet certain needs and 

wishes of tourists through involvement of different tourist services, which compose the tourist product (organizing the 

voyage, transport, accommodation, food, playgrounds for children and other entertainments’ possibilities (Minciu, 

Rodica, 2000). 

The tourist product differentiates as follows (Stăncioiu, Aurelia-Felicia, 2004): core product (what to buy and 

the expected benefits); tangible tourist product (basic features, quality, specifications, brand); developed product 

(insurances, information, intermediation, accommodation reservations, rentals (playing fields and sports halls, 

climbing, horse riding, cycling, skiing equipment, transfer from the train station or bus station to the guest house, hotel 

or camping, informal programs for visits). 

The authors will present the product and pricing strategies, targeting the tourists and the tourist entities.  

The authors of this publication state that there is a close correlation between the price and the tourist product, 

the distribution and the tourist promotional activities. 

Key words: tourism marketing, product and pricing strategies 

 

1. Introducere 

Alegerea unei strategii de marketing turistic trebuie să ţină seama de poziţia firmei turistice 

faţă de: dinamica pieţei turistice, structura pieţei turistice, schimbările pieţei turistice, exigenţele 

pieţei turistice, nivelul competiţiei (tab. 1). 
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Tabelul 1. Alternative strategice ale firmei turistice 

S 

t 
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e 

g 

i 

i 

Poziția firmei turistice față de: 

1. Dinamica pieţei 

turistice 

2. Structura pieţei 

turistice 

3. Schimbările pieţei 

turistice 

4. Exigenţele 

pieţei turistice 

5. Nivelul 

competiţiei 

a. Strategia creşterii a. Strategia 

nediferenţiată 

a. Strategia 

activă 

a. Strategia 

exigenţelor ridicate 

a. Strategia ofensivă 

b. Strategia 

menţinerii 

b. Strategia 

diferenţiată 

b. Strategia adaptivă b. Strategia 

exigenţelor medii 

b. Strategia defensivă 

    b.1. menţinerea cotei 

de piaţă 

    b.2. restrângerea 

cotei de piaţă 

c. Strategia 

restrângerii 

c. Strategia 

concentrată 

c. Strategia pasivă c. Strategia 

exigenţelor reduse 

 

Sursa: 30, Stăncioiu, Aurelia- Felicia, 2005. 

Strategia de marketing a firmei turistice cuprinde ansamblul deciziilor privind definirea şi 

delimitarea pieţei întreprinderii, obiectivele, politicile şi regulile care dirijează efortul de marketing 

al acesteia, în funcţie de dinamica mediului în care îşi desfăşoară activitatea [29, pp  156]. 

Procesul de elaborare a strategiei de marketing turistic presupune urmarea mai multor etape: 

▪ analiza diagnostic a situaţiei existente; 

▪ elaborarea obiectivelor strategice ale firmei turistice; 

▪ alegerea opţiunilor strategice de bază; 

▪ alcătuirea mixului de marketing turistic. 

Conceptele strategice vizează următoarele aspecte: 

▪ strategia propriei percepţii; strategia percepţiei mediului extern; 

▪ strategia flexibilităţii interne; strategia flexibilităţii externe; 

▪ strategia comerţului extern; strategia asigurării interne. 

Dezvoltarea spaţiului rural este strâns legată şi de activitatea de promovare a turismului şi 

agroturismului. În acelaşi timp, dezvoltarea unor ramuri complementare din domeniul agriculturii, 

dar şi de procesare a produselor agricole sunt factorii care pot contribui la creşterea veniturilor şi a 

nivelului de trai al populaţiei din spaţiul rural (fig. 1). 
Fig. 1. Principalele căi de dezvoltare economică a spaţiului rural 
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2. Strategiile de produs şi de preţ în marketingul turistic 

Produsul turistic reprezintă ansamblul elementelor ce declanşează cererea turistică, 

ansamblu ce reuneşte o serie de elemente materiale şi imateriale specifice domeniului şi întregii 

ambianţe ce-l înconjoară  1.b. Strategia preţurilor medii – este calea de mijloc (utilizabilă atunci 

când există alte argumente decât cele de la 1.a şi 1.c.), ce poate asigura viabilitate firme  [29, Szabo-

Bucur-Mihaela, 2006]. 

Indiferent de varianta considerată optimă de către fiecare specialist, observăm că produsul 

turistic este privit din punctul de vedere al turistului care – după cum ştim – are nu doar cerinţe de 

ordin material, fiziologic, ci şi cerinţe de ordin estetic, psihologic etc. 

În plus, caracteristicile unui produs turistic sunt apreciate diferit de către diverşi consumatori 

şi chiar de către acelaşi consumator, de la o perioadă la alta. 

Bunurile materiale menţionate în definiţii pot fi reunite în cel puţin trei categorii distincte: 

▪ un patrimoniu de resurse naturale, culturale, artistice, istorice, arhitectonice, tehnologice, 

medicale etc., care formează cadrul fizic de bază (exercită atracţie asupra turiştilor); 

▪ o infrastructură turistică care, deşi nu generează motivaţia sau cererea de turism, contribuie 

în mod hotărâtor la satisfacerea acesteia (hoteluri, restaurante, terenuri de sport, săli de conferinţe 

etc.); 

▪ unele facilităţi de acces, legate de mijloacele de transport şi căile de comunicaţii alese 

pentru a ajunge la obiectivele dorite. 

Serviciile dau conţinut produsului turistic. Pentru satisfacerea nevoilor personale apărute cu 

ocazia şi pe durata călătoriilor, firmele de profil prestează o multitudine de servicii (ex. de 

organizare a voiajului, de transport, de cazare şi alimentaţie, de recreere etc.) [20, pp. 2015] 

În funcţie de momentul derulării acestora, întâlnim două categorii: servicii legate de 

efectuarea voiajului şi servicii prestate la locul de sejur. În funcţie de structura produselor turistice 

oferite, deosebim: 

1) servicii turistice specifice, în care se includ: 

a) servicii de bază (transport, cazare, alimentaţie); 

b) servicii complementare (informare, intermediere, sportive, recreative, cultural artistice, 

diverse); 

c) servicii cu caracter special (tratamente balneo-medicale; serviciile aferente turismului de 

afaceri şi congrese, turismului de vânătoare şi pescuit); 

2) servicii turistice nespecifice, care includ serviciile cu caracter general, cum ar fi: servicii de: 

transport în comun; telecomunicaţii; igienă şi întreţinere fizică; reparaţii-întreţinere ş.a. 

Principalele componente ce definesc un produs turistic se referă la următoarele: 

1) componenta intrinsecă: factori naturali, factori generali ai existenţei şi activităţii umane din 

zona de destinaţie turistică, infrastructura generală; infrastructura turistică; serviciile turistice; 

2) componenta „ataşată”, în care se includ: preţul, marca, denumirea etc.; 

3) comunicaţiile legate de produsul turistic, care cuprind ansamblul mesajelor transmise 

clienţilor potenţiali, de către ofertant, prin intermediul instrumentelor promoţionale accesate; 

4) imaginea produsului, respectiv reprezentarea mentală la nivelul fiecărui client potenţial 

despre acel produs, prin prisma satisfacerii nevoii sale specifice. 

Pentru a surprinde caracterul integrator, sistemic al produsului, în general, Ph. Kotler a 

definit produsul total ca o combinaţie de elemente dispuse pe trei paliere: produsul-miez; produsul 

tangibil, produsul dezvoltat. 

1) Produsul turistic-miez se află în centrul produsului turistic total şi reprezintă ceea ce 

cumpără turistul. Acest nivel al produsului turistic se obţine prin răspunsurile la următoarele 

întrebări : ce-şi cumpără turistul prin achiziţionarea produsului respectiv? Ce avantaje aşteaptă el să 

obţină în urma consumului acestuia? 

2) Produsul turistic tangibil surprinde ceea ce are caracteristic acel produs ca urmare a 

derulării unei „producţii” turistice, respectiv : nivel calitativ, trăsături, stil, nume de marcă ş.a. 
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3) Produsul turistic dezvoltat cuprinde toate serviciile adiţionale extrinseci produsului, pe care 

consumatorul le primeşte înainte de, în timpul şi după vânzare (ex. Asigurări, servicii de informare, 

de intermediere, rezervări de locuri de cazare, închirieri terenuri de sport etc.). În plus, produsul 

turistic dezvoltat cuprinde şi accesibilitatea, climatul, interacţiunea consumatorului cu sistemul de 

servicii, interacţiunea consumatorilor 1.b. Strategia preţurilor medii – este calea de mijloc 

(utilizabilă atunci când există alte argumente decât cele de la 1.a şi 1.c.), ce poate asigura viabilitate 

firmei, între ei şi participarea consumatorilor la realizarea acestuia [30, pp. 120-121]. 

Un produs turistic poate fi abordat din două puncte de vedere: global şi individual.  

Abordarea globală generează dimensiunea pe orizontală a produsului, fiind specifică 

touroperatorului şi clientului. 

Abordarea individuală vizează dimensiunea pe verticală a produsului (ceea ce oferă 

turistului fiecare producător de produse turistice). Individualizarea produsului turistic este posibilă 

datorită caracteristicilor sale, care se referă la următoarele: unicitate de elemente; implicare ca 

sursă; infrastructură specifică (turistică) dezvoltată; vizează unele segmente foarte diverse de 

consumatori; este favorizată în zonele cu nivel ridicat de dezvoltare economică. 

Strategia de produs turistic cuprinde o multitudine de activităţi, cum ar fi: cercetarea 

produsului; inovaţia; modelarea produsului; asigurarea legală a produsului; atitudinea faţă de 

produsele vechi. 

Strategia de produs trebuie corelată cu politicile de preţ, distribuţie și promovare. În caz 

contrar, unele demersuri făcute la nivelul produsului pot fi anihilate, parţial sau total, de demersurile 

de la nivelul celorlalte trei variabile de marketing. Principalele direcţii posibile de urmat în strategia 

de produs turistic adoptate de firmă sunt: stabilirea gamei de produse turistice;restrângerea gamei de 

produse;diversificarea gamei de produse turistice; diferenţierea unui produs; perfecţionarea 

produselor turistice; înnoirea gamei de produse turistice. 

Fixarea obiectivelor strategiei de produs a întreprinderii turistice va purta, categoric, 

amprenta potenţialului său turistic şi a resurselor financiare şi umane proprii. Se apreciază că cele 

mai importante obiective ale unei strategii de produs sunt: valorificarea completă a potenţialului 

turistic;atragerea unui număr sporit de turişti interni şi străini;contracararea, pe cât posibil, a 

sezonalităţii marcante prin dezvoltarea unor capacităţi turistice ce pot fi exploatate tot timpul 

anului;întărirea poziţiei câştigate pe anumite pieţe turistice interne şi externe;lansarea pe piaţă a 

noi produse turistice. 

În funcţie de diferite criterii de clasificare, strategiile de produs turistic la care pot apela 

firmele de profil pot fi: strategia dezvoltării produselor; strategia planificării produsului; strategia 

diferenţierii produselor turistice; strategia segmentării pieţei; strategia de creştere; strategia de 

selecţie; strategia productivităţii. 

Strategia dezvoltării produselor turistice vizează produsele existente. Preocuparea firmelor 

este cea de perfecţionare, astfel încât să corespundă exigenţelor consumatorilor şi să facă faţă 

concurenţei. 

Strategia planificării produsului are în vedere deciziile adoptate de firmă în procesul de 

selectare şi introducere a noilor produse turistice. 

Se urmăreşte o modificare esenţială în structura portofoliului de produse, oferindu-se 

produse care să genereze schimbări semnificative în comportamentul de cumpărare şi consum al 

turistului. 

Strategia diferenţierii produsului turistic se bazează pe faptul că produselor turistice li se 

poate imprima o „personalitate” proprie, diferenţiindu-se de produsele oferite de concurenţă. 

Diferenţierea poate fi de natură obiectivă, acţionându-se la nivelul caracteristicilor componentelor 

intrinseci ale produsului turistic (ex.: originalitatea produsului turistic românesc; produse cu 

valenţe spirituale şi cu specific naţional; tipuri de servicii oferite; calitatea serviciilor turistice etc.) 

sau de natură subiectivă, intervenindu-se, într-un mod distinct, prin acţiuni promoţionale nuanţate, 

susţinute. 
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Strategia segmentării pieţei turistice presupune crearea unor produse turistice distincte 

pentru diferite segmente de piaţă-ţintă. Nuanţarea produselor pentru segmentele vizate se poate 

realiza în componentele lor cantitative şi calitative. 

Strategiile de creştere au ca finalitate creşterea volumului de activitate al firmei şi a sferei 

sale de acţiune, prin: saturarea pieţelor deja cucerite sau pătrunderea pe noi pieţe cu produsele 

regăsite în oferta unităţii;diversificarea produselor şi oferirea acestora pieţelor tradiţionale, dar şi 

pătrunderea pe noi pieţe. În acest caz se impun acţiuni speciale şi la nivelul reţelei de distribuţie a 

produselor. 

Strategiile de selecţie a produselor vizează scoaterea de pe piaţă a produselor turistice uzate 

moral, care prezintă simptome specifice şi înlocuirea lor cu produse noi. 

Strategiile „productivităţii”, au ca obiectiv îmbunătăţirea produselor şi a destinaţiei 

acestora, dar şi perfecţionarea metodelor de organizare şi conducere. 

Prin apelarea la criteriile folosite pentru tipologia strategiilor utilizate în domeniul bunurilor 

materiale pot fi identificate şi alte alternative strategice pentru produsul turistic, cum ar fi: strategia 

diversificării sortimentale; strategia stabilităţii sortimentale; strategia selecţiei sortimen-tale; 

strategia asimilării de noi produse turistice; strategia perfecţionării produselor; strategia 

menţinerii gradului de noutate; strategia adaptării calitative; strategia diferenţierii calitative; 

strategia stabilităţii calitative. 

Datorită caracterului sezonier al cererii, în industria turistică se conturează şi alte două tipuri 

de strategii: strategii sezoniere și  strategii extrasezoniere.  

Prima categorie include strategiile alese prin luarea în considerare a dimensiunilor gamei de 

servicii, calitatea acestora şi gradul de înnoire sortimentală. În schimb, pentru fundamentarea 

strategiilor extrasezoniere se va porni de la nevoia de a imprima atractivitate sporită prin combinaţii 

de „activităţi şi aranjamente” cu valoare turistică stabilă de-a lungul ciclului de activitate turistică. 

Ca urmare, produsul va fi permanent adaptat condiţiilor de mediu, căpătând alt contur. 

Principalele direcţii ale strategiei de produs turistic în extrasezon sunt: combinarea unor 

elemente de atractivitate cu grade diferite de sezonalitate;combinarea, în variante multiple, a 

serviciilor oferi-te;diversificarea serviciilor de agrement;oferirea de sejururi variabile ca lungime; 

detaşarea, în cadrul ofertei, a unor produse care, prin natura lor, nu prezintă o sezonalitate 

pronunţată;diversificarea serviciilor prestate populaţiei din zona de activitate a firmei turistice (ex. 

manifestări expoziţionale, programe de divertisment în unităţile de administraţie publică etc.). 

Strategia de preţ. Ansamblul deciziilor strategice şi tactice adoptate  de către firmele 

turistice pentru fixarea, menţinerea sau modificarea preţurilor produselor proprii reprezintă politica 

de preţ a acestora. 

Preţul este prezent în ambele fluxuri ale relaţiilor firmei cu mediul său extern: dinspre firmă 

spre piaţă şi dinspre piaţă înspre firmă. Iată de ce strategia de preţ a firmei va avea implicaţii majore 

asupra mecanismului de funcţionare a pieţei turistice. Alături de produs, preţul se înscrie între 

elementele fundamentale ale strategiei de marketing turistic. El ne apare însă ca o variabilă 

particulară a mixului, nefiind nici o variabilă pur endogenă. Ea se află la dispoziția firmei turistice şi 

nu cuprinde niciun element cu totul străin acesteia (exogen). În plus, preţul este o variabilă complet 

abstractă, o armă concurenţială privilegiată, iar deciziile ce-l vizează au aplicare cu efect imediat. 

Între preţ şi celelalte variabile de marketing turistic (produs turistic, promovare turistică, distribuţie) 

– există o unitate organică. Cu produsul turistic relaţiile sunt multiple şi complexe. 

În primul rând, preţul intervine ca element de contact şi de armonizare între produsul turistic 

şi mediul căruia i se adresează. Mai mult chiar, el este un element de tangibilizare, oferind 

informaţii succinte despre calitatea serviciilor turistice respective. 

În al doilea rând, componentele corporale şi acorporale (în special calitatea şi marca) ale 

unui produs influenţează, în mare măsură, deciziile de preţ. 

În al treilea rând, între etapele ciclului de viaţă al produsului turistic şi strategiile de preţ 

există o strânsă legătură. Preţul interferează şi cu promovarea turistică deoarece, pe de o parte 
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contribuie la recuperarea cheltuielilor aferente comunicaţiei promoţionale şi, pe de altă parte, se 

constituie în sine ca argument promoţional (prin preţurile de introducere și preţurile promoţionale). 

Cu distribuţia există, de asemenea, relaţii complexe datorită dublului rol rezervat acesteia: 

deschiderea şi păstrarea canalelor de distribuţie ţintite; recuperarea cheltuielilor de distribuţie, 

tipul de canale şi de prestaţie accesate, forma şi mijlocul de plată etc., care sunt luate în 

considerare la elaborarea strategiei de preţ. 

Deciziile de preţ în industria turistică sunt influenţate de o multitudine de factori interni şi 

externi, unora dintre aceştia atribuindu-li-se rolul de factori-cheie, respectiv: obiectivele 

organizaţionale şi de marketing, obiectivele de preţ, costurile, celelalte variabile ale mixului de 

marketing (factori interni); percepţia consumatorului, concurenţa, aşteptările membrilor canalului 

de distribuţie, reguli şi reglări legale (factori externi). 

După cum ştim, preţul – indiferent pentru ce tip de bun material sau serviciu se stabileşte – 

are atât rol economic, cât şi psihologic. În sfera serviciilor, în general, deci şi a celor turistice, în 

particular, rolul psihologic este mai mare decât în domeniul bunurilor materiale deoarece atunci 

când alţi indicatori specifici lipsesc, preţul reprezintă singurul indicator al calităţii. 

În turism, politica de preţ are un conţinut diferit datorită faptului că turistul participă, în 

grade diferite, la prestarea serviciilor turistice. Integrarea acestui aspect în problematica preţurilor a 

condus la următoarea realitate: preţul variază invers proporţional cu gradul de participare a 

turistului la serviciul turistic respectiv. Participarea este apreciată drept un cost nonmonetar, alături 

de altele, cum ar fi: timpul consumat pentru accesarea produselor turistice; efectele senzoriale 

(zgomot, frig etc.); „costurile psihice” (sentimentul de incertitudine, teamă etc.). Ca urmare, 

consumatorul potenţial compară ceea ce urmează să primească cu ceea ce oferă din punct de vedere 

al costurilor (monetare şi nonmonetare) şi al utilităţii. Utilitatea este percepută diferit de către 

diferiţi consumatori. Astfel, pentru unii ea echivalează cu preţuri scăzute, pentru alţii, cu 

caracteristici aşteptate sau cu un raport convenabil calitate/preţ ş.a. Totodată, consumatorul apelează 

la comparaţii: compară produsele turistice ale firmei în cauză cu cele similare oferite de concurenţă; 

urmând să decidă pe care-l va cumpăra. 

În ceea ce priveşte modalităţile de formare a preţurilor, în practica turistică se întâlnesc 

aceleaşi trei variante ca şi pentru bunurile materiale: orientarea după costuri; orientarea după cerere; 

orientarea după concurenţă. Ele vor avea însă anumite particularităţi. 

Strategia de preţ este o componentă importantă a strategiei de marketing a firmei turistice. 

Elaborarea strategiei de preţ presupune: stabilirea obiectivelor de preţ; alegerea strategiei, alcătuirea 

submixului specific. 

Obiectivele de preţ reflectă rolul pe care preţul îl are în cadrul politicii de marketing a 

firmei.  

Principalele obiective de preţ pe care le poate fixa o întreprindere turistică sunt: 

maximizarea profitului; supravieţuirea; maximizarea vânzărilor; pătrunderea pe o piaţă turistică 

externă; contracararea sau descurajarea concurenţei; promovarea unei anumite game de produse 

turistice etc. Evident, fixarea obiectivelor trebuie să fie în deplină concordanţă cu situaţia concretă a 

firmei, depistată prin analiza factorilor endogeni şi exogeni. Strategia de preţ va purta incontestabil 

amprenta obiectivului de preţ fixat. Şi în cazul preţului, managerii au la dispoziţie multiple 

alternative strategice, diferenţiate în funcţie de cinci criterii principale: 1. nivelul preţului; 2. 

variaţia temporală a cererii; 3. tipul de produs turistic vizat; 4. mobilitatea preţurilor; 5. 

diversificarea preţurilor (tab. 2). 

1.a. Strategia preţurilor înalte poate fi accesată din diferite motive: 

▪ fructificarea avantajului de piaţă oferit de: noutatea produsului, depăşirea ofertei de către 

cerere sau existenţa unei concurenţe slabe (skimming prices – conturează strategia „smântânirii”); 

▪ cultivarea imaginii unor produse turistice cu caracteristici de excepţie (premium prices); 

▪ învestirea preţurilor înalte cu rolul de protecţie a altor produse (umbrella prices). 
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1.b. Strategia preţurilor medii – este calea de mijloc (utilizabilă atunci când există alte 

argumente decât cele de la 1.a şi 1.c.), ce poate asigura viabilitate firmei. 
Tabelul 2. Alternative strategice pentru preţuri în turism 

S 

t 

r 

a 

t 

e 

g 

i 

i 

 

d 

e 

 

p 

r 

e 

ţ 

Poziția firmei turistice față de: 

1. Nivelul 

preţului 

2. Variaţia 

temporală a 

cererii 

3. Tipul de 

produs turistic 

vizat 

4. Mobilitatea 

preţurilor 

5. Diversificare a 

preţurilor 

a. Strategia 

preţurilor înalte 

a. Strategia 

preţurilor 

diferenţiate 

temporal 

a. Strategia 

preţului 

forfetar 

(global) 

a. Strategia 

preţurilor relativ 

stabile 

a. Strategia de 

diversificare a 

preţurilor 

b. Strategia 

preţurilor 

medii 

b. Strategia 

preţurilor  

nediferenţiate 

temporal 

b. Strategia 

preţurilor 

distincte (pe 

componente) 

b. Strategia 

preţurilor 

modificate 

frecvent 

b. Strategia de 

restrângere a 

preţurilor 

c. Strategia 

preţurilor 

scăzute 

 c. Strategia 

mixtă 

  

1.c. Strategia preţului scăzut, aflată  la polul opus faţă de 1.a, are la rândul său motivaţii 

diverse: pătrunderea pe anumite pieţe (penetration prices – utilizabilă în cazul strategiei 

penetrării):ţinerea la distanţă sau descurajarea unor concurenţi (keep-out prices); vânzarea unor 

produse mai puţin competitive (fie îmbătrânite, fie incorect fundamentate înainte de lansarea lor pe 

piaţă); supravieţuirea în condiţiile intensificării concurenţei sau a scăderii puterii de cumpărare a 

populaţiei. 

2.a. Strategia preţurilor diferenţiate temporal este recomandată datorită sezonalităţii 

marcante din industria turistică, în condiţiile variaţiei temporale a cererii turistice, preţurile fiind 

diferenţiate pe sezon şi extrasezon. Diferenţierea se practică însă şi în interiorul fiecărei grupe, pe 

subgrupe (ex.: început de sezon; vârf de sezon; sfârşit de sezon). 

2.b. Strategia preţurilor nediferenţiate temporal este opusă primei opţiuni şi este 

recomandată numai atunci când cererea pentru anumte servicii turistice este relativ uniformă 

temporal. O astfel de situaţie în turism poate fi o excepţie de la regulă (ex.: pentru un hotel dintr-un 

mare oraş, cu flux intens şi permanent de turişti). 

3.a. Strategia preţurilor forfetare este utilizată în cazul vânzărilor unor produse turistice 

complexe, cuprinzând pachetul maximal de servicii oferite la un preţ global, dinainte stabilit pentru 

întregul produs (abordat global). Aceasta este varianta I.T. (totul inclus). Preţul forfetar poate fi mai 

scăzut decât cel obţinut prin însumarea preţurilor componentelor luate separat. 

3.b. Strategia preţurilor distincte (pe produse parţiale) este accesată doar atunci când 

produsele componente sunt uşor de identificat şi fiecare în parte descrie o piaţă proprie, cu 

segmente puternic individualizate (ex.:serviciile de cazare – serviciile de alimentaţie – serviciile de 

transport). 

3.c. Strategia preţurilor combinate (mixtă) presupune oferirea concomitentă a unui preţ 

global, dar şi a unor preţuri individualizate pe diferite componente (ex.: preţ global pentru unele 

servicii de bază – transport, cazare, demipensiune – şi preţuri individualizate pentru serviciile 

turistice suplimentare, oferite opţional).  

4.1./4.b. Strategia preţurilor relativ stabile / modificate frecvent. În industria turistică 

preţurile variază în timp, practicându-se preţuri mobile. 

5.a. Strategia diversificării preţurilor este utilizată frecvent în turismul internaţional, 

urmărindu-se mai buna valorificare a condiţiilor regăsite pe diferite pieţe externe, în momente 

diferite, pentru segmente diferite de clienţi. Această strategie este operantă şi în cadrul pieţei 

interne. 
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5.b. Strategia restrângerii preţurilor are în vedere o limitare a variantelor de preţ pentru a fi 

mai perceptibile de către clienţi şi mai uşor de utilizat de către firme. Faţă de alternativele strategice 

de preţ, firma va trebui să opteze pentru varianta de preţ care combină câte o variantă de preţ din 

fiecare categorie structurală avută la dispoziţie. 

 

3. Concluzii 

În condiţiile actuale, turismul rural şi agroturismul este o alternativă pentru turiştii români 

proveniţi din mediul urban, fapt ce impune relansarea zonelor rurale care dispun de un potenţial 

turistic deosebit de complex, insuficient valorificat. 

Strategia de dezvoltare a turismului rural şi agroturismului într-o anumită zonă implică 

armonizarea intervenţiei statului cu sectorul privat vizând următoarele direcţii: infrastructura, 

conservarea şi valorificarea patrimoniului şi formarea profesională. 

Firmele turistice şi agroturistice trebuie să construiască şi să propună anumite strategii (de 

produs, de preţ, de distribuţie, de promovare) care să fie în concordanţă cu necesitatea asigurării cât 

mai depline a cererii, a preferinţelor şi exigenţelor turiştilor. 

Strategia de produs trebuie să ţină seama de gama de produse turistice, diversificarea 

acesteia, diferenţierea calităţii produselor, perfecţio-narea serviciilor turistice şi înnoirea gamei 

sortimentale a produselor turistice prin lansarea de noi produse de marcă. 

Strategia de preţ este influenţată de o multitudine de factori interni şi externi, unii având 

rolul de factori cheie, dintre care menţionăm: obiectivele organizaţionale şi de marketing, preţurile, 

costurile, distribuţia, concurenţa, regulile şi reglementările juridice. 

Se impune şi orientarea unor investiţii pentru înfiinţarea unor unităţi turistice cu specific 

vânătoresc, pescăresc, tradiţional păstoresc, dar şi a unor unităţi turistice de elită, care să atragă mai 

ales turiştii străini, cât şi grupurile de turişti organizate pentru excursii tematice. 
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CONCEPTUAL DELIMITATIONS ON THE MIGRATION OF YOUNG 

PEOPLE IN THE CONTEXT OF EDUCATION GLOBALIZATION AND 

RURAL TOURISM PROMOTION 
 

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND MIGRAȚIA TINERILOR PE FONDUL 

GLOBALIZĂRII EDUCAȚIEI ȘI PROMOVĂRII TURISMULUI RURAL 

 

Larisa Loredana DRAGOMIRESCU CIULPAN1 

 
Abstract 
Globalization is nowadays an incontestable phenomenon, profoundly affecting the systems of countries, 

peoples, nations. In its current meaning, the expression of globalization emerged from the awareness that the world is 

found in a process by which it will become a kind of ”global village” or at least a single economic, politic and 

sociocultural system. Therefore, the implications of this phenomenon and its consequences for the domain of education 

are up to date, real, serious and incontestable. In this context, the promotion of rural tourism is a factor of equilibrium 

and through the inherent ecological education. 

The new education is an important concept resulting from the intercultural education and consisting of the 

education for peace, education for democracy, education for mass-media and global information, the ecological 

education, by promoting rural tourism, the education for a global society supposing in fact a coherent and harmonized 

assembly of this ”new education” with a great impact on the formation of the international dimension of man, in 

general, and of young people in particular, more exactly of a real availability to understand and support their 

neighbour, regardless the geographic (urban-rural),  ethnic, religious, economic, political space from which they come 

and were trained and where they live.  

In this context, the young people migration is a current factor and it is a consequence of the education 

internationalization, in general and ecological education, by promoting rural tourism in particular. 

Key words: globalization, migration, socioculture consequences, globalization of education, young people 

migration, migration factors, rural tourism 

 

O parte din cercetările întreprinse asupra fenomenului globalist în educația tinerilor încearcă 

să demonstreze că însuși fundamental acestuia este instabil și schimbător. Unele teorii precum este 

cea a lui  J. Donald, care susține cu argument că globalizarea economică și revoluția informatică și 

informațională au schimbat radical natura procesului de predare-învățare, fapt ce a promovat 

dezinstituționalizarea acestuia. Diversificarea și fragmentarea, specifice societăților globale, ar duce 

la diminuarea și chiar anularea idealurilor educaționale naționale, care vor fi limitate la a răspunde 

cerințelor socio-economice în condițiile competiției globale. Rețelele virtuale de învățare, aflate în 

concurență neloaioală cu educația tradițională, ar putea duce la transformarea radical a școlii, 

reducând activitatea acesteia la certificarea competențelor individuale a tinerilor. 

Un efect evident al globalizării îl reprezintă tendința de internaționalizare a educației 

tarnspusă în mobilitatea subiecților-elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi dar și a cadrelor didactice 

(prin programele Uniunii Europene- Erasmus, Lingua, Petar, Comett, Empus, Alpha, Comenius, 

Leonardo), precum și în tendința decidenților de a împrumuta modele de reformă educațională, care 

sunt astăzi o realitate incontestabilă. 

Reformele educaționale din întreaga lume sunt asistate de experți străini, care aduc în 

discuție experiențele naționale în domeniul educațional. Sistemul standardelor educaționale pare  a 

se generaliza tocmai ca efectului schimbului de opinii și experiențe dintre specialiști și ca urmare a 

descentralizării curriculare, coroborate cu nevoia de control asupra performanțelor actorilor 

educaționali. 

Globalizarea în general și globalizarea educației în particular, a fost susținută și de către 

organizațiile internaționale precum OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development), CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training), 

UNESCO  (Unitet Nations Educational, Scentific and Cultural Organisation), WB (World Bank). 
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Tehnologiile informaționale și comunicaționale (e-mail, internetul, video-conferințele) au 

creat alternativa e-learningului. Tehnologia informațională creează posibilitatea ca studiile 

superioare să fie independente de contextul spațio-temporal, urban-rural.  Modelele de educație la 

distanță câștigă teren mai ales în rândul studenților non-tradiționali și non-conformiști și a celor care 

fac studii concomitent și în paralel cu activiatatea profesională. 

Organizațiile internaționale promovează politicile educaționale transnaționale, prin 

preocupări privind dimensiunile internaționale/globale ale educației. Politicile acestora depind și de 

resursele financiare  care sunt puse la dispoziția decidenților în domeniul educației. 

În sfera educației, Banca Mondială susține descentraizarea decizională și financiară în 

sistemele educaționale, oferind împrumuturi, dar are în vedere și protejarea grupurilor 

dezavantajoase, a fenomenului migrației tinerilor, de la sat la oraș și dintr-o țară în alta.  Controlul 

parental și comunitar asupra calității educației constituie factorii-cheie ai descentarlizării, ca și 

creșterea responsabilității factorilor educaționali. Prioritățile educaționale trebuie stabilite în raport 

cu rezultatele analizei economice, sociale, cu standardele propuse și cu performanțele educaționale 

stabilite în urma evaluării. 

Creșterea schimburilor educaționale, internaționalizarea programei școlare, schimbările 

produse sub impactul sporit al tehnologiilor informaționale și comunicaționale sunt evidente în 

lumea contemporană, pe care le oferim ca argumente în sprijinul afirmației că fenomenul 

globalizării este o realitate mondială. Se dezvoltă noi instrumente de educație care presupun noi 

atitudini: lupta împotriva discriminării, acceptarea multiculturalismului, schimbul intercultural, 

respectarea drepturilor fiecăruia la existență și împlinire profesională. 

Educația are un rol esențial în dezvoltarea individului și a societății, fiind un mijloc 

disponibil pentru  cultiva o formă de dezvoltare umană mai armonioasă și nu un remediu miraculos 

sau o formulă magică ce ar permite deschiderea porților spre o lume în care toate idealurile să poată 

fi atinse. 

Lumea actuală poate fi asemănată cu o arenă globală din ce în ce mai aglomerată care se 

confruntă cu o problemă reală privind creșterea demografică și implicit a numărului de tineri, ceea 

ce presupune noi sisteme educaționale care să poată să susțină acest trend și să răspundă acestor noi 

provocări. 

Oferind tuturor oamenilor acces la cunoaștere, educația are sarcina de a-i ajuta pe oameni să 

înțeleagă lumea și să-i înțeleagă pe ceilalți. 

Interdependența economică, politică, științifică și culturală la nivel mondial, deschisă sub 

impulsul teoriilor liberului schimb care a sigurat deschiderea frontierelor naționale, susținută de 

noile tehnologii informaționale devine o tot mai vizibilă preocupare a noilor purtători de valori 

universale și de acțiune în și pentru spații mondiale. 

Schimburile rapide ale societății, operează la două niveluri: în paralel cu internaționalizarea 

crescândă se manifestă tendința întoarcerii spre propriile valori, fapt ce presupune existența unor 

tensiuni contradictorii. Se naște un conflict între dorința de a manifesta loialitate față de diversele 

comunități locale și necesitatea de a da un răspuns pozitiv solicitărilor complexității lunii moderne, 

care diluează punctele fundamentale de susținere, între care cele familiale au prioritate. Aici un rol 

important îl are şi turismul rural care încercă să menţină un echilibru între globalizarea- 

internaționalizarea crescândă şi  tendința întoarcerii spre propriile valori ale tinerilor, spre proprile 

origini prin mijlocirea şi spre beneficiile turismului rural. 

Apariția noii culturi globale, realizată nu numai prin accesul la magistralele informaționale, 

postulează o puternică referire la ceea ce am putea numi societatea civilă internațională, ralizată 

prin însumarea și ansamblarea pluralității culturilor existente și necesitatea de a crea un nou spațiu 

public transnațional în care culturile pot să ajungă la o convingere etică comună, un teren de 

înțelegere  prin comunicare, ale cărui mijloace de cultivare și îmbogățire spirituală  devin imperios 

necesare prin acțiunea sistemului de instruire și educare. 
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Viteza de globalizare este cu atât mai rapidă, cu cât fluxurile sunt din ce în ce mai puțin 

materiale și se referă, de fiecare dată, mai mult la servicii, date informatice, telecomunicații, mesaje 

audiovizuale, poștă electronică, consultații prin internet. Globalizarea este un efect al schimburilor 

comerciale, valori bursiere, valori monetare, informații, comunicații, multimedia, cultură 

cibernetică și nu în ultimul rând, al schimburilor culturale și  educaționale. 

Schimburilor culturale și  educaționale însă pot fi influenţate, într-o oarecare măsură, de 

modul în care este promovat ca formă culturală, turismul rural. 

Globalizarea, ca fenomen total și educațional implică competiții lărgite la nivelul tuturor 

națiunilor, în domeniile analizate, dinamicitate ca spirit al lumii actuale. 

Educația are o influență importatntă în orice încercare de a aborda rețelele de comunicații, 

aflate în dezvoltare exponențială, rețelele care mijlocesc comunicarea între oameni, fenomenul 

migrației tinerilor de la sat la oraș și dintr-o țară în alta  și prin aceasta pot contribui la apropierea 

lor. 

Fenomenul migrației tinerilor de la sat la oraș și dintr-o țară în alta  poate fi ponderat, 

contrabalansat tocmai prin promovarea turismului rural, ca un factor de echilibru, prin dezvoltarea 

unor infrastructuri durabile şi servicii adiacente care pot influenţa şi tempera migraţia tinerilor sau 

chiar pot  iniţia unui fenomen invers, de migrare de la oraş la sate, prin reducerea diferenţelor dintre 

aceste două medii sociale dar şi dintre o ţară şi alta, prin îmbunătăţitea  calităţii vieţii de la sate, 

aspect de care  turismul rural nu poate fi străin şi la care îşi aduce pe deplin aportul. 

Educația trebuie să urmeze direct transformările și noile exigențe pentru a putea sprijini 

schimbările viitoare și instruirea profesională. În acest sens, o direcție menită să asigure, prin 

cooperare, potențarea economiei o reprezintă așa numiții stake-holders, adică ansamblu celor care, 

sub diferite titluri, au interes pentru o activiatte economică; funcționari, furnizori, clienți, băncile, 

comunitățile locale, etc. În această direcție învățământul va avea ca finalitate educațională, 

dezvoltarea conștiinței legăturilor între diferite componente și participanți, indiferent de zona 

geografică în care aceștia își desfășoară activitatea, și pe acestă bază clădirea parteneriatului. 

Migrația internațională, ca unul dintre procesele cele mai vizibile ale globalizării, are  

influențe și urmări deosebite, uneori dramatice, atât în țările de origine cât și în țările gazdă, mai 

ales în domeniul educației. Acceptarea emigranților și capacitatea acestora de  a se integra într-un 

mediu nou reflectă măsura în care societatea modernă este receptivă la elementele străine. 

Tensiunea și diferențierea dintre global și local și rural și urban, există dar cu noi trăsături. 

Prin educație, aceste asperități se vor atenua, oamenii vor trebui să învețe să devină cetățeni ai țării 

adoptive dar și ai planetei și în noile condiții ale globalizării, fără însă a-și pierde rădăcinile și 

continuând să joace un rol important în viața propriilor națiuni și comunități locale. În planul 

culturii, tensiune dintre universal și individual, arată că acesta este continuu globalizată și că acest 

proiect nu s-a încheiat. Nu pot fi ignorate promisiunile și riscurile aceastei globalizări, iar neglijarea 

caracterului unic al ființei umane, ca persoană, nu este nicidecum un risc minor. În prezent oamenii 

au senzația că sunt striviți între globalizare, pe de-o parte și păstrarea rădăcinilor, a punctelor de 

referință și a sentimentului de apartenență, pe de altă parte. 

În cadrul reacției globale, învățământul și educația devin principalii responsabili în formarea 

oamenilor pentru a face față, acum și în viitor acestei probleme. Turismul rural  are un rol chiar 

dacă la început, mai mic, de liant şi de tranzitare, în angrenarea acestor probleme de globalizare şi 

de migrare a tinerilor. 

Educația şi cultura trebuie să transmită eficient și pe scară largă, acel volum de cunoștiințe și 

informații adaptate noii civilizații a globalizării, care să nu copleșească și să strivească prin 

cantitate, dar să contribuie la dezvoltarea oamenilor la nivel individual și comunitar. Ori în acest 

sens turismul rural contribuie la menţinera unor legături cu mediul primordial, ancestral al omului,  

ajungându-se la o interdependenţă şi  susţinere reciprocă om modern- mediu rural şi implicit a 

dezvoltării turismului rural. 
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Educația şi mediul cultural trebuie să traseze transformările noii lumi aflată în permanență în 

mișcare și migrare și, în același timp,să pună la dispoziția oamenilor instrumentele de orientare cu 

ajutorul cărora acestea să-și găsească drumul afirmării și dezvoltării continue. 

Înțelegerea problemelor deosebite ce trebuie rezolvate de educație într-o societate globală 

pornește de la statutul acesteia de nouă educație. În acest sens pilonii fundamentali ai educației: a 

învăța să știi, a învăța să faci, a învășa regulile convețuirii și a învășa să fii, primesc noi conținuturi 

formative și impun strategii de predare-învățare-formare-evaluare. 

Înțelegerea semnificațiilor reacției celuilalt, rezultat al migrației tinerilor, ca rezultat al 

cultivării empatiei și altruismului, devine o cale eficientă pentru a evita sau soluționa conflictele 

sociale. 

În România, începuturile acestei forme de turism au fost semnalate din anii 1920 – 1930, dar 

abia in 1972 – 1973 s-a încercat revitalizarea acestuia. Astfel in 1972, Ministerul Turismului 

elaboreza un ordin în urma căruia Centrul de Cercetare pentru Promovare Turistică Internaţională 

procedează  la identificarea şi selectarea unor localităţi rurale reprezentative pentru satele românesti 

ce urmau a fi lansate în turism. 

În urma acestor studii şi de comun acord cu Oficiile Judeţene de Turism si Organele 

Administraţiei Locale s-a stabilit că pot fi introduse în turismul intern si internaţional un numar de 

18 localităţi rurale. 

După 1990 libera inițiativă a început să se manifeste şi în domeniul turismului, la început 

timid însă treptat a dobândit o arie de activitate din ce în ce mai largă, aceasta şi datorită 

contractelor cu firme si organizaţii internaţionale din domeniu. 

În ceea ce privește manifestările ce pot fi catalogate drept îceputuri ale circulaţiei turistice 

rurale din ţara noastră amintim: obiceiurile de Sânzâiene când, conform tradiţiei maramureşenii 

porneau spre mânăstirile din Moldova; pelerinajele către locaşurile de cult; vacanţele de sărbători în 

lumea satului sau la mânăstire, dar mai ales obiceiul retragerii către sat în timpul verilor calduroase, 

locul ideal de petrecere a unor clipe de destindere. 

Turismul în zonele rurale, complementar altor forme de turism, contribue la susţinerea 

acestuia, oferindu-i condiţiile necesare transformarii turismului de circuit în turism de sejur. 

Pe teritoriul ţării noastre sunt înâlnite o varitate de valori cultural istorice – tradiţii, folclor, 

edificii istorice - amplasate într-un cadru natural deosebit. Toate acestea constitue un potenţial 

turistic deosebit şi sunt întalnite în turismul rural românesc. Aşezările rurale româneşti apărute pe 

diversele forme de relief înca  din cele mai vechi timpuri păstrează şi astăzi datinile si obiceiurile 

străvechi, folclorul, elementele originale de artizanat şi etnografice ce pot fi valorificate turistic 

pentru o mai bună dezvoltare a turismului rural. 

Turismul rural include o serie de modalitaţi de cazare, evenimente, sporturi, activitaţi de 

petrecere a timpului liber desfăşurate în cadrul mediului rural. 

Se poate aprecia că turismul rural este o stare de spirit specifică locuitorilor rurali, care 

implică foarte mult respect faţă de oaspeţi. Ca urmare, turistul nu este un anonim, ci un oaspete de 

seamă, un prieten al familiei, care revine mereu cu plăcere la pensiune. Se poate observa o mare 

diversitate a schimbului de impresii intre turişti şi gazdă, cultivându-se continuu relaţii care duc în 

cele din urmă la intensificarea fluxului turistic din zonă. 

Prin turismul rural, turiştii descoperă viaţa la ţară, gospodăria proprietarului ţi mai ales 

obiceiurile şi tradiţiile practicate în mediul rural. Pentru a se păstra originalitatea mediului rural este 

necesară contribuţia întregii societăţi rurale pentru amenajarea şi întreţinerea spaţiului rural. 

Gospodăria este structura de primire turistică cea mai reprezentativă pentru turismul rural, 

aici întâlnindu-se primirea şi găzduirea turiştilor cu serviciile de servire a mesei, care includ oferirea 

unor alimente prospete şi băuturi din surse proprii, locale, precum şi cu elemente legate de arta şi 

creaţia populară, de manifestările etnofolclorice, tradiţii, sărbători. 

Dezvoltarea turismului rural apare ca o consecinţă a stresului urban datorat poluarii, a 

aglomeraţiei umane, a stresului fizic si psihic a existentei moderne ce a luat amploare din ce în ce 
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mai mult. În aceste condiţii, turismul rural poate fi considerat o necesitate pentru relaxare si 

deconectare a omului modern de la stresul urban, într-un spaţiu adecvat şi plăcut şi mai ales la un 

preţ rezonabil. 

Atracţia noutăţii sau experinţa de explorare cunoaşte diferite stadii, de la o banala plimbare 

într-un spaţiu geografic necunoscut până la participarea la unele munci agricole, şi menţine trează 

nevoia de turism, o face să revină, îi determină regenerarea. 

Evoluţia turismului rural din România a fost şi este influenţată de valorificarea anumitor 

elemente specifice, cum ar fi: portul tradiţional, mobilarea si decorarea camerelor, dansurile şi 

muzica populaăa specifice fiecărei zone, case memoriale, creaţia artistică şi artizanală cu ateliere 

special amenajate sub îndrumarea unor meşteri populari renumiţi, unde turiştii se pot iniţia în 

sculptura în lemn şi piatră, ţesătorie, pictură pe sticlă. Un alt element îl constituie şi satele cu 

specific pescăresc şi vânătoresc unde turiştii pot degusta din produsele specifice zonei. 

Turismul rural s-a dezvoltat datorită creşterii timpului liber a populaţiei, a veniturilor si a 

stresului cotidian, datorită originalităţii satelor turistice rurale. 

Acest tip de turism este benefic mai ales copiilor datorită mediului sănătos de viaţă, atât prin 

alimentaţie naturală, cât şi prin legătura sa cu natura şi animalele din gospodărie. Reântoarcerea la 

natură reprezintă pentru toate categoriile de populaţie nevoia de sănătate, refacere fizică şi psihică. 

Persoanele care practică aceasă formă de turism pot fi întâlnite în diversele zone ale 

globului: aproape întreaga Europă, Australia, Asia si chiar Africa, remarcându-se astfel de fluxuri 

turistice si preocupari de practicare a serviciilor turistice. 

Turismul rural este caracterizat de anumite trăsături specifice, şi anume: 

▪ apropierea de natură; 

▪ un mediu curat, nepoluat; 

▪ posibilitatea de a cunoaşte locurile şi oamenii acelor locuri; 

▪ posibilitatea integrării în activitaţile locale ce se desfăşoară; 

▪ posibilitatea cunoaşterii istoriei acelor locuri prin vizitarea anumitor obiective; 

▪ liniştea şi lipsa aglomeraţiei din mediul urban. 

În accepţiunea Organizaţiei Mondiale a Turismului şi a altor organizaţii europene de turism 

rural, turismul rural este o formă a turismului care include orice activitate turistică organizată şi 

condusă în spaţiul rural de către populaţia locală, valorificând resursele turistice locale ( naturale, 

cultural – istorice) precum şi dotările, structurile de primire turistice, inclusiv pensiunile şi fermele 

agroturistice. 

Din definiţia dată de către aceste organizaţii se poate afirma că activităţile turismului rural 

trebuiesc desfaşurate în interiorul unor localităti rurale, să se desfăşoare într-un spaţiu deschis prin 

contact nemijlocit cu natura, accesul la organizarea obiceiurilor tradiţionale şi practicarea acestora. 

În zonele rurale trebuie păstrat caracterul tradiţional prin conservarea modului de viaţă rural, a 

activităţilor desfaşurate de către populaţia locală. 

Între zonele rurale ale unei ţări există anumite diferenţe acestea fiind vizibile de la o regiune 

la alta, de la o ţară la alta în funcţie de mediul natural, de dezvoltarea social economică cu care se 

confruntă regiunea respectivă. În zonele rurale adevarate sunt caracteristice densitatea populţiei mai 

redusă, gospodăriile cu o anumită distanţă între ele şi într-un număr variabil. Aceste caracteristici au 

condus la forme diferite ale activitaţilor de turism rural şi a produselor oferite pe piaţa turistică. O 

parte din activitaţile practicate în turism sunt întâlnite sub denumirea de agroturism şi turism verde. 

Agroturismul face referire la diferitele forme de turism aflate în legatură direcă cu 

activităţile agricole. Acesta asigură în cadrul gospodăriei ţărăneşti atât activitatea turistică propriu-

zisă, cât şi activităţile practicate de gazdele turiştilor în propria gospodărie, de regulă cele agricole 

pe care aceştia le comercializează. 

Practicarea agroturismului în zonele rurale conduce la realizarea unor dezvoltari majore în 

zonele săteşti, atât prin încasările aduse din cazare, cât şi prin valorificarea produselor agricole 

locale incluse în consum. O parte din veniturile realizate în activitatea de agroturism sunt utilizate 
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pentru investiţii şi modernizări, contribuind astfel la dezvoltarea gospodăriei ţărăneşti şi a zonei 

respective. 

În momentul de faţă se apreciază că turismul verde este cantonat în comunităţile rurale care 

se găsesc în spaţiul sau în apropierea unor parcuri naţionale, parcuri naturale, rezervaţii ale 

biosferei, rezervaţii naturale. 

Turismul rural este o formă de turism care se desfaşoară în mediul rural, valorificând 

resursele turistice locale (naturale, culturale şi umane), ca şi dotările şi echipamentele turistice, 

inclusiv pensiunile şi fermele agroturistice. Utilizează diverse spaţii de cazare: hanuri si hoteluri 

rurale, adăposturi, sate de vacanţă etc. ţi îimbracă forme variate de sejur, cu un spectru larg de 

motivaţii: de tranzit sau itinerant, cu valenţe cultural-cognitive. 

Turismul rural constituie o alternativă la turismul tradiţional, clasic, desfaşurat în staţiuni şi 

centre turistice, precum şi la oferta turistică “standard” - de tip industrial. 

În concluzie  noţiunea de „cultură a migraţiei” îl conduce pe analist la considerarea istoriei 

migraţiei în comunităţile de origine drept una dintre (multiplele) cauze ale persistenţei migraţiei. În 

comunităţile examinate, cultura migraţiei implică, în primul rând, faptul că migraţia este o 

dimensiune de la sine înţeleasă a noii organizări sociale a muncii. Într o economie rurală în care 

vreme de mai multe decenii economiile gospodăriilor s au sprijinit pe cei doi piloni ai navetismului 

către centrele industriale urbane şi ai agriculturii de subzistenţă de la sat, migraţia internaţională a 

înlocuit în prezent mobilitatea către locurile de muncă din sectorul industrial intern. 

În aceste condiţii, evaluarea migraţiei trebuie să fie înţeleasă contextual. Nu se consideră 

neapărat că migraţia ar avea un prestigiu mai înalt decât stabilitatea spaţială, ci, mai degrabă, ea 

devine alternativa preferată datorită diferenţei de venit care poate fi câştigată în străinătate şi din 

cauza naturii precare a muncii pe plan intern. Migraţia funcţionează drept pattern nenormativ care îi 

poate ajuta pe cei care optează pentru ea să acopere distanţa dintre aşteptările sociale privitoare la 

un loc de muncă stabil, despre care se presupune că marchează atingerea statusului de adult şi 

posibilităţile destul de restrânse pe care le au la dispoziţie persoanele din mediul rural pentru a 

obţine astfel de poziţii ancorate formal în piaţa internă a forţei de muncă. Prin urmare, în cazul de 

faţă, migraţia tinerilor nu îndeplineşte funcţia culturală majoră a dovedirii unor abilităţi 

caracteristice adulţilor (adică funcţia sa potenţială ca rit de trecere) şi nici nu este traiectoria 

preferată către atingerea satisfacţiei materiale. Migraţia constituie mai curând un context 

nedeterminat în care incertitudinile unei tranziţii prelungite către statusul de adult pot fi negociate. 

Tinerii din mediul rural continuă să migreze nu doar pentru că au experienţa migraţiei cohortelor 

anterioare de adulţi, ci şi fiindcă au la dispoziţie, pentru a deveni adulţi, un spectru destul de limitat 

de traiectorii acceptabile care, poate, continuă să se îngusteze. 

În acest context turismul rural poate deveni o alterantivă pentru dezvoltarea rurală şi implicit 

pentru atenuarea migraţiei prin creşterea coeficientului de ocupare a forţei de muncă din mediul 

rural şi antrenarea în activităţi de susţinere şi dezvoltare a turismului rural. Turismul rural poate 

atenua neajunsurile rezultate din globalizare care are ca efect şi migraţia tinerilor.  
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THE IMAGE OF TOURISM COMPANY IN THE CURRENT CONTEXT 
 

IMAGINEA FIRMEI DE TURISM ÎN CONTEXTUL ACTUAL 

 

Corina MATEI GHERMAN1 
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Doina GURIŢĂ3 

 
Abstract 

The current competitive environment is passing through a period of crisis and chaos, with intervals of 

involution. Against this background, tourism companies are interested in what seems to be the most important aspect of 

their business – the image. 

Key words: company, competition, promotion, image 

 

1. Introducere 

Contextul actual concurenţial se află, în prezent, într-o perioadă de criză şi haos, cu etape de 

involuţie. Pe acest fundal, firmele din domeniu veghează la cea mai importantă componetă a 

domeniului – imaginea. 

 

2. Metodă şi metodologie 

În realizarea acestui studiu, s-a folosit literatura de specialitate, articole publicate cu ocazia 

conferinţelor naţionale şi internaţionale, materiale apărute în presa naţională şi internaţională, dar și 

interpretarea cercetărilor proprii. 

 

3. Imaginea firmei de turism în contextul actual 

Din perspectiva implicaţiilor pe care imaginea firmei de turism le are asupra activităţii de 

ansamblu, ne vom opri, pentru început, în plan conceptual, dar şi la nivelul celor două direcţii de 

acţiune, la următoarele: 

1) evaluarea situaţiei existente; 

2) crearea şi consolidarea imaginii. 

Imaginea este reprezentarea mentală, la nivelul unui individ sau al unui anumit public, a 

unor produse, mărci, organizaţii, ca rezultat al perceperii şi organizării informaţiilor deţinute despre 

realitatea respectivă [Sabo-Bucur, 2003]. În cazul nostru, firma care oferă produse şi servicii 

turistice. Psihicul are capacitatea de a-şi construi reprezentări mentale cu privire la un obiect (o 

marcă, o firmă). O definiţie mai simplă a imaginii este „ansamblul reprezentărilor, convingerilor şi 

cunoştinţelor legate de un obiectˮ [Bottom, 1990]. Imaginea este modul în care consumatorii percep 

un produs existent sau potenţial [Kotler, 1998]. 

În ceea ce priveşte imaginea mărcii, ea este constituită din ansamblul părerilor 

consumatorilor despre o anumită marcă sau aură ce înconjoară o marcă anume [The Economist, 

1998]. 
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Tabelul 1. Imaginea mărcii firmei de turism 
Firmă Marcă cunoscută Marcă necunoscută Marcă nouă Marcă specializată 

A 50% 20% 10% 45% 

B 55% 25% 9% 55% 

C 60% 30% 15% 70% 

D 65% 35% 5% 60% 

E 75% 15% 4% 50% 
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Graficul 1. Imaginea mărcii firmei de turism
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Sursa: Date prelucrate de autori 

Imaginea firmei trebuie înţeleasă ca o noţiune extrem de complexă, obţinută prin 

combinarea unor imagini, cum ar fi: imaginea comercială, financiară, tehnologică, socială, publică. 
Tabelul 2. Imaginea globală a firmei de turism 

Firmă Imaginea 

comercială 

Imaginea 

financiară 

Imaginea 

tehnologică 

Imaginea 

socială 

Imaginea 

publică 

A 70% 65% 65% 30% 75% 

B 65% 70% 60% 50% 70% 

C 60% 80% 90% 45% 80% 

D 80% 60% 80% 55% 90% 

E 50% 55% 70% 40% 85% 
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Graficul 2. Imaginea mărcii firmei de turism
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Sursa: Date prelucrate de autori 

1) Prima direcţie, evaluarea situaţiei existente, poate apărea ca o sinteză a comportamentului 

consumatorilor când este abordată static. 

Din cercetarea efectuată asupra imaginii produsului turistic ies în evidenţă următoarele: 
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Tabelul 3. Imaginea globală a firmei de turism 
Firmă Determinarea 

notorietăţii 

Puncte tari 

Puncte slabe 

Imaginea 

produselor 

concurente 

Conţinutul 

specific al 

imaginii 

Intensitatea 

imaginii 

A 30% 40% 10% 20% 15% 

B 45% 30% 25% 55% 25% 

C 50% 20% 80% 70% 55% 

D 55% 15% 40% 35% 45% 

E 60% 5% 15% 15% 35% 
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Graficul 3. Imaginea globală a firmei de turism
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Sursa: Date prelucrate de autori 

După notorietate, firmele din zona E sunt pe primul loc, urmate de firmele de turism din 

zona D şi zona C. 
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Sursa: Date prelucrate de autori 

În ceea ce priveşte analiza punctelor tari şi a celor slabe, cercetarea ne arată o preocupare 

slabă, în sensul că nu firmele nu sunt interesate dacă au puncte slabe, pentru a le îmbunătăţi, şi nici 

puncte tari, pentru a le menţine. Doar firmele din zona A mai fac, din când în când, câte o analiză, 

să afle părerea consumatorului final. 
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Graficul 5. Puncte slabe
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Sursa: Date prelucrate de autori 

Firmele din zona C acordă foarte mare importanţă produselor concurente, urmate de firmele 

de turism din zona D, pentru că numai printr-o concurenţă loială vor putea îmbunătăţi produsele şi 

serviciile oferite consumatorilor finali. 
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Graficul 6. Imaginea produselor concurente
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Sursa: Date prelucrate de autori 

Când ne gândim la conţinutul specific al imaginii, acesta, de multe ori, ar trebui să fie 

personalizat pe servicii turistice, produse turistice, posibilităţi de agrement şi petrecere a timpului 

liber, trasee posibile în zona respectivă, ghizi specializaţi şi performanţi sau alte atribute care ar 

aduce consumatorul în situaţia de a lua o decizie favorabilă firmei de turism dintr-o anumită zonă 

sau alta. Datele cercetării ne arată că firmele din zona C pun accent pe acele atribute benefice 

consumatorului final. Urmează firmele de turism din zona B şi zona D. 
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Graficul 7. Conţinutul specific al imaginii
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Sursa: Date prelucrate de autori 

Prin intensitatea imaginii, se prezintă valoarea firmei de turism, puterea şi rezistenţa 

mesajului transmis, care pătrunde în mintea consumatorului. Şi la acest atribut, firmele din zona C 

sunt pe primul loc, urmate de firmele de turism din zonele D şi E. 
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Graficul 8. Intensitatea imaginii
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Sursa: Date prelucrate de autori 

2) Imaginea produsului turistic, a mărcii, a firmei de turism reprezintă şi ceea ce doreşte 

consumatorul final. Imaginii îi revine un rol foarte important în procesul de luare a deciziilor de 

cumpărare a unui produs, pachet sau serviciu turistic. 
Tabelul 4. Procesul de luare a deciziilor de cumpărare a unui pachet de vacanţă 

Identificarea 

nevoii 

% 

Obţinerea 

informațiilor 

% 

Evaluarea 

alternativelor  

% 

Luarea deciziei de 

cumpărare 

% 

Evaluarea 

post-cumpărare 

% 

Dorinţa de a 

călători 90% 

Agenţii de 

turism 

Prieteni 70% 

Preţ 80% 

Facilităţi 70% 

Caracteristici 50% 

Cazare 90% 

Durată 50% 

Buget alocat 50% 

Beneficii 

obţinute 90% 

Sursa: Adaptat după Aurelia Felicia Stăncioiu, 2000 
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Graficul 9. Procesul decizional
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Sursa: Date prelucrate de autori 

Din cercetarea efectuată pe teren, datele ne arată că 90% dintre cei intervievaţi au dorinţa de 

a călători, 70% doresc să obţină informaţii de la prieteni şi agenţii de turism, iar când e vorba de 

evaluarea pachetului achiziţionat, 90% au avut în vedere benefiiciile obţinute. 

 



Corina MATEI GHERMAN, Georgiana TACU, Doina GURIŢĂ 

 156 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

P F C

Graficul 10. Evaluarea alternativelor
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Sursa: Date prelucrate de autori 

În ceea ce priveşte evaluarea alternativelor în procesul de cumpărare a unui produs ori 

serviciu turistic, pe primul loc este preţul, urmat de caracteristici, iar pe ultimul loc sunt 

caracteristicile geografice sau de altă natură. Imaginea destinaţiei turistice este dată de preţ, facilităţi 

şi caracteristici. În funcţie de aceste atribute, firmele de turism vor atrage sau nu consumatori finali. 
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Graficul 11. Luarea deciziei de cumpărare
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În luare deciziei de cumpărare, un rol important îl au cazarea și imaginea firmei de turism în 

ceea ce priveşte confortul, iar, în funcţie de durată, va fi alocat şi bugetul corespunzător. 

O imagine pozitivă a firmei echivalează cu succesul, în schimb, o imagine nefavorabilă 

generează pierderi, de aceea interesul este să se ivestească în imagine în funcţie de bugetul alocat de 

fiecare firmă în parte. Conceptul de imagine este legat de cel de comunicare, imaginea nu poate 

exista fără comunicare. Aceste concepte au apărut şi au evoluat împreună, dar importanţa imaginii a 

crescut considerabil [Popescu, 2003]. 

Imaginea are mai ulte faţete, în funcţie de unghiurile din care este abordată: 
Tabelul 5. Faţete ale imagini ce pot fi folosite de firma de turism 

Imaginea 

produsului 

Etapele pe care le 

parcurge în 

evoluţia sa 

Gradul de 

impunere a 

imaginii 

Timpul de 

percepţie a 

realităţii 

Perspectiva 

creatorilor de 

imagine 

Imagini create Imagini fără 

obiect, 

funcţionând în 

afara lui, însă 

putând să-l 

sugereze 

Imaginea 

mărcii 

Imagine în curs de 

formare 

Imagine 

pregnantă 

Imagine 

favorabilă 

Imagine nou 

creată 

Cu ajutorul 

cuvântului scris 

Fotografia 

Imaginea 

unui lider 

Imagine conturată 

definitiv 

Imagine 

ştearsă 

Imagine 

defavorabilă 

Imagine 

ameliorată 

Cu ajutorul 

cuvântului vorbit 

Filmul 

Imaginea 

unei firme 

Imagine 

îmbătrânită 

 Imagine neutră Imagine 

apărată 

Cu ajutorul 

sunetelor 

Imagini 

televizate 

      Revistă 

desenată 
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O imagine bine construită comunică instantaneu, mai mult decât un vector comunicaţional. 

Imaginea are şi alte avantaje: nu se consumă, uzează sau externalizează, poate fi prezentată simultan 

în diverse locuri, în funcţie de costurile de operare. Creatorul imaginii firmei de turism nu trebuie să 

fie o persoană emotivă, deoarece dimensiunile emotivității (grad înalt de afectivitate, sensibilitate şi 

impresionabilitate) pot spori, individual, creativitatea, în schimb, pentru lucrul în echipă, reprezintă 

un inconvenient, individul neintegrându-se cu adevărat în grup [Gherman, 2015]. 

 

4. Concluzii 

Firmele de turism nu trebuie să-și neglijeze imaginea, pentru că e nerecomandabil să 

transmită un mesaj difuz. Importantă este imaginea recepţionată de consumatorul final. 

Durabilitatea unei imagini este absolut necesară, ea trebuie astfel construită încât să reziste în timp.  
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WORLD HUNGER ERADICATION AND THE POSSIBILITIES TO 

INCREASE AGRICULTURAL PRODUCTION 
 

ERADICAREA FOAMETEI LA NIVEL MONDIAL ŞI POSIBILITĂŢILE DE SPORIRE A 

PRODUCŢIEI AGRICOLE 

 

Corina MATEI GHERMAN1 

Georgiana TACU2 

Vasile MATEI3 

 
Abstract 

Lack of food remains the most serious threat to human evolution. In 1974, the World Food Conference in 

Rome (Italy) aimed primarily at eliminating hunger in the world. Today, after so many years, the phenomenon of 

hunger has expanded. The eradication of poverty is mainly based on the increase in agricultural production. But the 

agglomeration areas are limited and the objective is not easy to reach. We observe that cerial production is 

concentrated in seven countries that also provide the highest export quantity of world needs. If, due to adverse climate 

change, the production of these countries severely decreases, the importing countries will become particularly 

vulnerable and their situation may become dramatic. 

As the terrestrial area is limited, the expansion of agricultural land is currently exhausted, and could only be 

continued by deforestation from the wooded areas of the planet. Indeed, it remains the only chance to increase 

agricultural productivity. Experts argue that the key issue of eradicating poverty and hunger in the world is 

nevertheless to increase agricultural production, where the most spectacular innovations will be made in the future to 

feed the over 80 million people who are born annually on Earth. 

Key words: hunger, poverty eradication, agricultural production 

JEL: M11, M31, N5 

 

1. Metodă şi metodologie 

Pentru efectuarea studiului am utilizat cercetarea documentară şi cea exploratorie, am 

urmărit conceptul şi stadiul cercetării în acest domeniu, diferitele abordări ale autorilor români şi 

străini referitoare la eradicarea sărăciei şi a foametei, posibilităţi de sporire a producţiei agricole, 

politicile şi managementul la nivel mondial. Am plecat de la ipoteza că, deşi planeta dispune de 

rezerve, pe piaţa mondială se resimte, în anumite zone, lipsa unei alimentaţii de calitate, atât în 

mediul rural, cât și în cel urban.   

 

2. Rezultate şi discuţii 

Lipsa alimentelor rămâne cea mai gravă ameninţare la dresa umanităţii. Omenirea s-a 

mobilizat pentru a combate această ameninţare. În anul 1974, Conferinţa Mondială a Alimentaţiei 

de la Roma a avut ca scop principal eradicarea foametei pe glob. Astăzi, după atâţia ani, fenomenul 

foametei s-a extins.  
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Graficul 1. Creşterea producţiei de cereale

 
Obiectivele stabilite de Conferinţă nu au fost atinse din cauza crizei economice globale din 

perioada 2008-2010, a crizei datoriilor naţionale şi a lipsei creditelor. 

Lipsa alimentelor, generatoare de foamete, este îndeosebi o criză de productivitate a 

pământului. Nu se produc suficiente alimente pentru necesarul de consum sau nu există resurse 

financiare pentru achiziționarea lor. 

O soluţie ar fi creşterea productivităţii populației sărace, dar, la nivel global, aceasta este 

prea numeroasă, iar terenurile agricole sunt insuficiente pentru a asigura hrana. Se adaugă lipsa 

apei, instabilitatea climatică, lipsa educaţiei, lipsa asistenţei medicale. 

Eradicarea foametei pe glob, în aceste condiţii, necesită, din partea comunităţii 

internaţionale, eforturi titanice. În China, de exemplu, în urma reformelor economice de la începutul 

anului 1978, producţia agricolă a crescut rapid, recoltele de grâu ajungând la 300kg/ locuitor în mai 

puţin de 10 ani, conducând, totodată, la scăderea celei mai rapide foamete înregistrate vreodată în 

lume. 

În cadrul reducerii resurselor alimentare mondiale, cei mai afectaţi sunt copiii. În America 

Latină proporţia copiilor subnutriţi era de 14% în anul 1980. Studiile recente arată că foametea se 

localizează în două mari zone de pe glob: subcontinentul indian şi Africa Subsahariană.  
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Graficul 2. Copiii suferinzi de foame

 
În India, peste 53% dintre copii suferă de foame, în Bangladesah 56%, în Pakistan 38%, în 

Africa 28%, Etiopia 48%, iar Nigeria 39%. Zona cea mai afectată în prezent este subcontinentul 

indian, unde şi sporul prognozat de creştere a populaţiei este cel mai mare. Aici foametea se 

moşteneşte. 

Se estimează că India va avea până în 2050 1.515 milione de persoane, Pakistan 345 

milioane, Bangladesh 212 milioane, subcontinentul indian 787, Nigeria, de la 111 milioane la 244 

milioane. 

În Pakistan, în 2050, cu o populaţie estimată la 345 milioane persoane, terenul agricol se va 

reduce de la 0,08 ha/locuitor la 0,03 ha/locuitor. Şi ţările din Africa prezintă asemenea caracteristici. 

În Nigeria, creşterea populaţiei la 244 milioane în 2050 va avea drept consecinţă reducerea 
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suprafeţei agricole de la 0,15 ha la 0,07 ha/ persoană. În Bangladesh, lipsa terenurilor agricole este 

acută, aici tradiţia cere ca pământul să se împartă în mod egal între copii, ceea ce contribuie în mare 

parte la fărâmiţarea terenului. 

Apa este şi ea un factor important în ecuaţia creşterii producţiei agricole. Sporul celor 3 

miliarde de persoane până în 2050 va avea de înfruntat lipsa apei. Sunt ţări care şi în prezent resimt 

acest deficit, India, Pakistanul, unele ţări din Africa, unde consumul depăşeşte debitul pânzelor 

freatice. 

Demografii estimează creşterea anuală a populaţiei globale ca fiind în jur de 80-90 milioane 

de persoane, iar creşterea producţiei alimentare din cele trei surse principale, terenuri agricole, 

păşuni şi pescuit oceanic, nu poate ţine ritmul cu cel al creşterii populaţiei. 
Tabelul 1. Producţia mondială de cereale, 2011 

Porumb 

(milioane tone) 

Grâu 

(milioane tone) 

Orez 

(milioane tone) 

 

Producţie: 1725 

Consum: 1786 

Producţie: 644 

Consum: 660 

Producţie: 449 

Consum: 446 

Producţia mondială de cereale a crescut în 1950, dar a şi scăzut până în prezent. 
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Graficul 3. Producția mondială de grâu

 
Ponderea cerealelor folosite pentru alimentaţie este de 4% în India, 27% în China şi 68% în 

SUA. Aproximativ 1,2 miliarde tone de cereale sunt consumate direct şi 660 milioane tone sunt 

consumate pentru hrănirea animalelor, păsărilor domestice şi în piscicultură (hrănirea peştilor în 

ferme piscicole). 

Specialiştii afirmă că 80% din carnea de vită şi cea de oaie provine de la animale care se 

hrănesc pe pășune. Pentru a produce carne în ferme de animale, se consumă, pentru obţinerea unui 

kilogram de carne, şapte kilograme de cereale. Producţia mondială de peşte oceanic este în creştere 

şi a ajuns, în anul 1990, la un consum de 16 kg/locuitor. În fermele piscicole, pentru obţinerea unui 

kilogram de peşte viu se consumă 2 kg de cereale. Din acest motiv, asigurarea de hrană prin 

producţia de carne şi cea de peşte nu este rentabilă, cantitatea mare de cereale pe care o consumă ar 

putea fi oferită popuaţiei sărace. Ca pondere în alimentaţia mondială obţinută prin consumul de 

cereale (carne şi peşte), creşterea animalelor a reprezentat 16% din producţia de cereale şi respectiv 

70% din pescuitul oceanic, adică un sfert din producţia mondială. Sporirea producţiei de carne şi 

peşte nu se poate dezvolta prea mult pe seama cerealelor, iar sporul de produse alimentare, peste 

75% din total, urmează să fie asigurat din producţia agricolă. 

Eradicarea sărăciei se bazează în principal pe creşterea producţiei agricole. Dar suprafeţele 

agicole sunt limitate, iar obiectivul nu este uşor de atins. În Bangladesh, cu o populaţie de peste 150 

mil. de locuitori, există mai puţin de 0,1 ha/locuitor teren agricol, cea mai mică suprafaţă agricolă 

din lume, la care se adaugă şi creşterea nivelului apelor oceanelor, iar în cazul creşterii cu 1m, nivel 

max, producţia de orez se poate reduce cu 50%. 

Principalele ţări producătoare şi exportatoare de cereale sunt: S.U.A., care acoperă 50% din 

necesitatea ţărilor importatoare de grâu, porumb, orez. S.U.A.; Canada, Franţa, Australia şi 

Argentina asigură 88% din exportul mondial de grâu. Thailanda, Vietnamul, S.U.A. şi China 
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furnizează la export 68% din cantitatea de orez. S.U.A mai exportă 78% din cantitatea de porumb, 

iar Argentina asigură 12% din exportul de porumb. 

Se observă că producţia de cereale se concentrează în şapte ţări, care asigură şi cantitatea cea 

mai mare la export din necesarul mondial. În cazul în care, din cauza schimbărilor climatice 

defavorabile, producţia acestor ţări ar scădea, ţările importatoare ar deveni deosebit de vulnerabile, 

cu o situație potențial dramatică.  

În cazul reducerii producţiei de cereale din S.U.A., cum a fost cazul în anul 1988, când 

producţia a scăzut chiar sub consumul intern din cauza secetei, ţările importatoare au mult de 

suferit. Lipsa produselor agricole de pe piaţa mondială a condus la creşterea preţurilor, antrenând o 

agravare a foametei în ţările lumii a treia, îndeosebi în mediul urban. 

Dar cum suprafaţa terestră este limitată, extinderea suprafeţelor agricole este la ora actuală 

epuizată, putându-se realiza doar prin defrişări din suprafeţele împădurite ale planetei. Rămâne ca o 

potenţială sursă de sporire a productivităţii agricole, care, începând din 1950 şi până în prezent, s-a 

triplat. Specialiştii susţin că problema cheie a eradicării sărăciei şi a foametei pe glob este totuşi 

creşterea producţiei agricole, unde urmează să se producă în viitor cele mai spectaculoase inovaţii 

pentru a asigura hrana celor peste 80 de milioane de persoane care se nasc anual pe Terra. 

În rezumat, creşterea producţiei agricole mondiale se poate realiza prin următoarele 

modalități: 

▪ sporirea producţiei la hectar; 

▪ îmbunătățirea producţiei la hectar prin culturi multiple; 

▪ folosirea mai eficientă şi evitarea deşeurilor în cazul producţiei agricole curente; 

▪ folosirea produselor agricole secundare, paie de grâu, de orez, coceni de porumb, drept 

hrană pentru animale, obţinându-se, în schimb, carne şi lapte; 

▪ biotehnologia. Totuşi, în ţările din sud, afectate de foamete, producţia de cereale nu ţine 

ritmul cu creşterea populaţiei. În India, producţia de grâu s-a triplat începând din 1960, iar cea de 

orez a ajuns de 2 tone/ha. Aproierea de ecuator este un obstacol în creşterea producţiei agricole a 

Indiei, determinând extinderea foametei. Salvarea nu poate veni decât prin reducerea ritmului de 

creştere a populaţiei. Africa are cea mai scăzută producţie agricolă. Tot aici se înregistrează şi cel 

mai înalt ritm de creştere a populaţiei din lume, într-un climat geografic semiarid, unde nu se pot 

folosi irigaţiile şi îngrăşămintele din cauza lipsei de apă şi a lipsei totale de infrastructură pentru 

depozitare, transport, comercializare, apoi a lipsei creditelor pentru agricultură, a specialiştilor din 

domeniu și a forţei de muncă exclusiv feminine. 

Specialiştii au îmbunătăţit potenţialul genetic al seminţelor, îndeosebi la grâu, orez şi 

porumb. Dar dezvoltarea oraşelor a perturbat circuitul substanţelor nutritive din sol. Actualmente, 

pierderea substanţelor nutritive din solurile agricole se compensează prin folosirea îngrăşămintelor 

chimice. Excesul de substanţe nutritive din sol se scurge, prin intermediul apei, în râuri, mări şi 

oceane, fapt ce conduce la dezvoltarea excesivă a algelor, care, prin descompunere, consumă 

oxigenul din apă, distrug viaţa marină, inclusiv peştele, determinând apariția aşa-numitelor „zone 

pestriţe marine”.  Totuşi producţia mondială de îngrăşăminte chimice a crescut de la 14 mil. tone în 

1950 la 134 mil. tone în 2000, iar folosirea lor în anumite ţări a atins limita de suportabilitate a 

solului. Utilizarea lor s-a stabilizat în S.U.A., Japonia, Europa şi China, unde excesul de 

îngrăşăminte nu mai conduce la creșterea producţiei agricole. Creşterea producţiei agricole globale 

nu se va mai putea obţine pe seama folosirii îngrăşămintelor. În agricultură, fluxul noilor 

tehnologiilor şi-a încetinit ritmul, iar ţările care şi-au sporit de trei sau patru ori producţia la hectar, 

cum ar fi China, Mexicul, Franţa, Marea Britanie, SUA, trebuie să facă eforturi considerabile pentru 

a mai obţine în continuare vreo creştere. 

Plafonarea producţiei la hectar a început să apară şi în ţările care astăzi se mai află în curs de 

dezvoltare. După ce a obţinut creşteri de aproape 60% între anii 1961-1977 la producţia de orez, 

Coreea de Sud şi-a redus substanțial ritmul, între 1977-2000. O situaţie similară există şi în Mexic, 

la producţia de grâu care s-a stabilizat, nu mai înregistrează creşteri. La nivel global, producţia de 
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cereale a crescut, între 1950-1990, cu un ritm de 2,1%, dar între 1990-2000 a scăzut la 1,2%, 

apropiindu-se de stabilizare. 

Scăderea producţiei de cereale la export şi creșterea numărului de persoane care suferă de 

foame se datoarează utilizării unei cantităţi tot mai mari de cereale pentru producerea etanolului în 

cazul funcţionării maşinilor. În perioada 1950-1978, creşterea suprafeţelor irigate a fost de 25%, 

devasând uşor ritmul de creştere a populaţiei, apoi, după 1978, a început să scadă până la 8%, cu 

mult sub ritmul de creştere a populaţiei mondiale. Lipsa apei şi creşterea previzibilă a preţului 

acesteia nu favorizează extinderea suprafeţelor agricole irigate şi reducerea producţiei alimentare pe 

cap de locuitor. Industria este cea mai mare consumatoare de apă, în dauna agriculturii, ceea ce 

măreşte competiţia între producătorii de cereale şi piaţa mondială a rezervelor de apă. 

Se consumă circa 1000 litri de apă pentru un kilogram de cereale, iar rezerva freatică este în 

scădere. Consecinţele imediate sunt: reducerea producţiei agricole, creşterea preţurilor la alimente, 

extinderea foametei, tulburări sociale de ampoare, cu consecinţe grave la nivel mondial. 

Nu există posibilităţi de sporire a surselor de apă pe Terra, iar teren nefolosit nu mai există. 

Cheia creşterii productivităţii în utilizarea eficientă a apei este mărirea preţului la apă, astfel 

descurajându-se risipa. Şi practicile de irigare vor trebui înlocuite: renunţarea, pentru culturile de 

orez, la inundarea permanentă în favoarea celei periodice, care are aceeaşi eficienţă și consumă mai 

puţină apă; înlocuirea sistemului de irigaţii prin stropire la mare presiune cu cel de joasă presiune, 

ce creşte eficienţa până la 80%, metoda irigării cu picătura, folosit în Israel, putând îmbunătăți 

eficienţa utilizării apei cu peste 90%. O altă soluție este cea a recurgerii la culturi agricole care 

consumă mai puţină apă, cum ar fi grâul, care produce cu 50% mai multe boabe pe unitatea de apă 

consumată faţă de orez, însă datele ştiinţifice acumulate până în prezent nu sunt suficiente pentru a 

stabili care este productivitatea culturilor de cereale raportate la consumul de apă. Cert este că 

productivitatea unei culturi este direct proporţională cu productivitatea folosirii apei. Marea 

problemă  a irigaţiei este apa care se pierde prin evaporare în atmosferă. 

 

3. Concluzii 

Eradicarea foametei pe glob se bazează nu doar pe asigurarea surselor de harnă. Aici 

contribuie şi reducerea ritmului de creştere a populaţiei globale, creşterea productivităţii solului, 

gospodărirea mai eficientă a surselor de apă, utilizarea mai eficientă a producţiei curente de 

alimente, reducerea consumului de proteine din ţările bogate, reducerea producţiei de etanol, 

protecţia mediului, stabilizarea climei. 

Trebuie, de asemenea, intensificate cercetările agricole la nivel mondial, pentru a oferi 

pământului arabil noi posibilităţi de sporire a productivităţii, întrucât tehnologiile actuale şi-au 

epuizat potenţialul de creştere. 
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Abstract 

Tourism can be regarded as a succession of benefits, aiming to meet the needs of tourists during travel. The 

tourist services must provide conditions for the revival of the body, while enjoying the leisure time. Tourism in Romania 

is identified with economic activity, having a profound impact on social life. The complexity of the tourist phenomenon 

is central to the tourist services provider, who is bound to get involved in one way or another in all the other activities 

that are related to tourism. 

The guesthouse is a form of accommodation commonly found in Europe and Latin America, the distinctive 

element being the provision of a family atmosphere. Pensions are generally large houses converted into guest houses 

that offer accommodation and dining. The meal is served in a familiar style at fixed times and a fixed menu, and the 

financial success of the guest house depends on how the customer is treated. Customers who think they have not been 

treated with hospitality will look for offers at competing units. In order for the customer's stay to be pleasant, there 

must be a wide range of services, a positive attitude, according to the wishes of the clients. Food, decor, technical 

equipment, working methods, information, routine tasks represent the elements of hospitality. 

Key words: tourism, services, pensions, equipment, legislation 

 

1. Introducere 

Turismul zilelor noastre poate fi caracterizat ca un fenomen social-economic cu caracter de 

masă, care cuprinde relaţiile ce au loc în societate, în procesul utilizării timpului liber al populaţiei 

(Cosmescu I., 1998). 

Termenul „turism” îşi are originile lingvistice în semnificaţiile următoarelor cuvinte latine: 

„tornare” – a se întoarce şi „tornus” – mişcare circulară care nu presupune schimbarea rezidenţei. 

Limbile europene moderne au reţinut termenul din franţuzescul „tour” care înseamnă călătorie în 

circuit, deci cu revenire la punctul de plecare, semnificaţie care stă la baza cuvintelor „tourisme” – 

la francezi, „tourismo” – la italieni, „tourismus” la germani, „tourism” – la englezi, „tourism” – la 

ruşi şi „turism” la români. Surprinzător, astăzi, ca și altădată, foarte puţini oameni sunt conştienţi de 

faptul că turismul reprezintă cea mai mare afacere economică din lume, cu „primiri” de peste două 

mii de miliarde dolari pentru ambele forme de turism (naţional şi internaţional), el depăşind lejer 

doisprezece procente din afacerile întreţinute anual în economia mondială. 

„Turismul – un paşaport de pace!”, de mult cunoscuta chemare a Organizaţiei Mondiale a 

Turismului, exprimă succint această asociere a păcii cu turismul. Actualmente, sintagma „pacea – 

paşaport pentru turism!” este în mod egal adevărată (Lanquer R., 1989). 

Organizaţia Mondială a Turismului (O.M.T.) oferă în anul 1991 o definiție cuprinzătoare a 

turismului conform căreia turismul reprezintă activitățile efectuate de o persoană ce călătorește în 

afara mediului său obișnuit pentru o perioadă de timp nespecificată al cărui scop principal de 

călătorie este altul decât cel de a efectua o activitate remunerată în interiorul locului vizitat. 

Turismul exprimă un fenomen datorită căruia un număr din ce în ce mai mare de persoane 

părăsesc temporar, de regulă pentru mai mult de 24 de ore, locul domiciliului stabil pentru a efectua 

sau presta activități neremunerate, transformându-se în consumator de bunuri și servicii în alte 

localități sau țări. 

Potenţialul turistic constituie ansamblul elementelor naturale și antropice de pe un teritoriu, 

care stârnesc interesul turiștilor, conducând la realizarea unor activități turistice. În literatura străină 
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deseori pentru potențial turistic se utilizează termenul de destinație turistică (Ielenicz M., & 

Comănescu L., 2006,). 

O regiune interesează din punct de vedere turistic atunci când oferă resurse turistice naturale 

şi antropice ce pot fi valorificate prin turism (pot intra în circuitul turistic), utilizând amenajări 

tehnice corespunzătoare. 

Potenţialul turistic al oricărei ţări cuprinde potenţialul turistic natural şi antropic, aşa cum 

rezultă din Figura 1. 
Fig. 1. Structura potențialului turistic 

 
Sursa: Dinu M., 2002 

În România există o varietate de destinații pentru turism definite de elemente din natură, dar 

impuse datorită culturii, istoriei și, în special, solului fertil și sănătos de care dispune țara. Turismul 

în România s- a extins treptat, pornind de la conceptul de recreere, odihnă, cunoaștere, realizarea de 

activități diferite de cele ce se efectuează în mod curent, ajungând până la creșterea nivelului de 

pregătire culturală sau până la întoarcerea la origini, tradiții, obiceiuri, alimentație sănătoasă.   

Un pas înainte pentru succesul agroturismului în România îl constituie dezvoltarea 

infrastructurii, a transportului în condiții optime, care ajută la realizarea călătoriilor turistice pe 

distanțe lungi, în cadrul unor sejururi în mediul rural. Nesoluționarea acestei probleme poate 

influența negativ factorul timp-distanță. Pe termen lung, este pusă în discuție existența unor rețele 

de drumuri modernizate în satele românești, proiect care este deja în curs de desfășurare. 

Modernizarea traseelor rutiere, amploarea industriei automobilelor, acționează în mod deosebit în 

direcția dezvoltării agroturismului (Alecu I. N., Constantin M., 2006). 

La noi în țară, problemele agroturismului țin de cadrul legislativ și de bugetul local, de 

dreptul de proprietate asupra pământurilor, de planurile de cadastru, de cooperare între domeniul 

public și privat, de păstrare a specificului tradițional, de crearea unor oportunități pentru tineri 

pentru ca să rămână în gospodăriile locului, de înființarea de festivaluri și manifestări. 
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2. Particularităţile turismului și agroturismului românesc 

România dispune de un potenţial turistic şi agroturistic foarte ridicat, insuficient dezvoltat. 

Există la nivel naţional un trend ascendent privind activitatea turistică, prin apariţia unui număr 

însemnat de pensiuni turistice și agroturistice, mai ales în zonele cu potenţial turistic ridicat (în 

special în zona montană şi premontană).  

Un studiul întreprins a semnalat un ansamblu de factori care inhibă activitatea agroturistică: 

starea drumurilor, fiscalitatea excesivă, greutăţi în obţinerea informaţiei economice şi turistice, lipsa 

personalului calificat în servicii turistice şi agroturistice etc. 

Încadrându-se în sfera serviciilor, agroturismul va prezenta toate particularităţile acestora, 

având şi unele caracteristici proprii, cum ar fi: sezonalitatea, amploarea, intensitatea sa fiind foarte 

diferită de la o perioadă la alta, interdependenţa (turistul fiind de cele mai multe ori beneficiarul mai 

multor bunuri materiale şi servicii care se leagă cronologic şi cauzal unele de altele), precum şi 

nivelul ridicat al costurilor fixe (determinat de caracterul rigid al ofertei şi de caracterul nestocabil 

al serviciilor) (Alecu I.N., 2004). 

Agroturismul, privit ca o soluție de orientare a turiștilor spre natură, o soluție obținută ca 

urmare a conștientizării anumitor beneficii pe care aceasta le oferă, prezintă unele caracteristici care 

se împletesc cu alte forme de turism cu care se stimulează și completează reciproc.  

Drept urmare, cercetătorii disting mai multe tipuri de sate turistice: 

▪ etnografice/folclorice, de creaţie artistică şi artizanală; 

▪ climaterice; 

▪ peisagistice; 

▪ pescăreşti; 

▪ de interes vînătoresc; 

▪ viti-pomicole (Csosz I., 1996). 

Satele turistice oferă unele posibilități de echilibru a pieței turistice în teritoriu cu implicații 

pozitive asupra agroturismului, care contribuie la circuitul intern și internațional prin introducerea 

unei părți importante din potențialul turistic al României. Se poate spune că șansa turismului 

românesc depinde de dezvoltarea în bune condiții a agroturismului. În comparație cu alte forme de 

turism, agroturismul nu are nevoie de investiții mari pentru amenajare sau dotări. 

Acest sector își dezvoltă în timp o piață proprie de desfacere, definită prin factori de natură 

socială, geografică, economică, politică, motivațională și este practicat în general de perosoane cu 

proprietăți la țară care participă activ la gospodărirea lor sau de persoane de la oraș care doresc să 

își petreacă timpul liber consumând produse de la țară în aer liber, curat, nepoluat. 

Acest tip de turism va avea în viitorul apropiat o mai mare răspândire mai ales în zonele 

montane şi premontane, datorită în primul rând climei şi frumuseţii naturii, constituind un rezultat 

dar şi o premisă a dezvoltării economiei rurale (Popescu A., 2004). 

România dispune de mai multe tipuri de unități de primire turistică, cu anumite 

particularități date de modul de construcție inițial: 

▪ gospodării care au fost realizate pentru a satisface nevoile proprii și care nu au avut o 

destinație de construcție specială pentru turism, dar care permit unele amenajări pentru a putea 

întreține o activitate de agroturism în condiții minime 

▪ gospodării care au fost construite atăt pentru nevoile proprii cât şi pentru agroturism 

▪ gospodării care au fost construite special, având destinație agroturistică, construirea fiind 

făcută de specialiști 

▪ pensiuni agroturistice și turistice, cu o capacitate de cazare de până la 30 de locuri sau 10 

camere și spații specializate pentru servirea mesei. 

Criteriile determinante pentru atragerea turiştilor se referă în general la: 

▪ forma şi aspectul pensiunii 

▪ modul de aşezare a construcţiilor unele faţă de altele 

▪ poziţia faţă de drumul de acces 
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▪ poziţia faţă de pădure 

▪ poziţia faţă de o apă curgătoare 

▪ poziţia faţă de vecini 

▪ organizarea generală a pensiunii pe zone funcţionale, zona locuinţei, zona anexelor, 

grădinile cu flori, grădina cu legume, fructe (Ionescu I., 2000) 

Relaţia între spaţiile destinate turiştilor şi cele pentru folosinţa privată este un important 

element în ceea ce priveşte clasificarea pensiunilor agroturistice. Se pot întâlni mai multe variante, 

una dintre aceasta este ca spaţiile pentru turişti să fie amplasate în aceeaşi clădire cu spaţiile private 

ale proprietarului. 

 

3. Mediul ambiant și caracterizarea pensiunii 

Conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, pensiunile 

turistice sunt structuri de primire turistice având o capacitate de cazare de  până la 15 camere, 

totalizând maximum 60 de locuri, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente 

care asigură în spaţii special amenajate cazare turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servirea mesei. 

Amplasarea pensiunii turistice în mediul rural trebuie realizată pe un teren de cel puţin 1.000 mp. 

O pensiune turistică trebuie să asigure, să îmbine armonios elementele componente de bază 

şi auxiliare în funcţie de circumstanţele mediului înconjurător, dar şi în funcţie de exigenţele sau 

cerinţele manifestate de turism. Produsul turistic poate îmbrăca o paletă mai restrânsă, limitată la 

componentele de bază: transport şi cazare, cazare şi masă.  

Paleta ofertei poate fi amplificată corespunzător: cazare + pensiune completă + transport. 

Când atractivitatea componentelor auxiliare este ridicată, componentele de bază sunt completate cu 

diverse forme de agrement, calitatea peisajului şi altele. În ansamblu, toate acestea pot genera un 

flux turistic bine definit, constituit dintr-o clientelă relativ fidelă. În toate cazurile se recomandă 

servicii publice, comerciale, administrative și de asistenţă medicală. 

Pensiunea turistică este o structură de primire cu capacitate cuprinsă între trei şi douăzeci 

camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădirile independente, care asigură, în spaţii 

special amenajate, cazarea turiştilor şi servicii de pregătire şi servire a mesei. 

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească o pensiune turistică sunt: 

▪ căile de acces către pensiune şi interiorul curţii trebuie să fie bine întreţinute; 

▪ holul de primire trebuie să aibă o suprafaţă de 12 m² şi să fie mobilat şi decorat după 

specificul zonei respective; 

▪ curtea gospodăriei va avea spaţii verzi, pomi, flori, spaţii de joacă pentru copii şi grătar şi 

acestea vor fi întreţinute corespunzător; 

▪ bucătăria, cămara pentru alimente şi camera unde se serveşte masa trebuie să fie permanent 

curăţate, igienizate şi dotate cu veselă şi mobilierul necesar; 

▪ camerele de dormit vor fi dotate conform gradului de clasificare a pensiunii; 

▪ grupul sanitar va fi prevăzut cu cabină de duş, apă caldă şi apă rece; 

▪ anexele pentru creşterea animalelor vor fi menţinute curate şi vor fi amplasate cât mai 

departe de camerele unde sunt cazaţi turiştii. 

În România, în funcţie de amplasare facem distincţie între pensiuni turistice rurale şi 

pensiuni turistice urbane. Diferenţa majoră între cele 2 tipuri de pensiuni constă în modalitatea de 

exprimare a categoriei de confort, pensiunile urbane fiind clasificate pe stele, iar cele rurale pe 

margarete. 

Categoria de clasificare a pensiunii turistice este determinată de îndeplinirea unor criterii, iar 

punctajul minim rezultat  din evaluarea  criteriilor suplimentare este următorul: 

▪ la 5 margarete    160 pct 

▪ la 4 margarete    130 pct 

▪ la 3 margarete      90 pct 

▪ la 2 margarete      50 pct 
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Capacitatea de cazare a unei baze, indiferent de tipul şi destinaţia sa, deci şi pentru o 

pensiune turistică, reprezintă un indicator de mare importanţ în practica turistică. El exprimă gradul 

de receptivitate a infrastructurii la cererea turistică pe care, pentru o unitate dată şi într-un timp 

determinat, o dimensionează. 

       Întâlnim două expresii ale acestui parametru, şi anume:  

▪ capacitatea de cazare existentă (Cce) 

▪ capacitatea de cazare folosită sau utilizată (Cef) 

Capacitatea de cazare existentă este egală cu numărul locurilor (paturilor) disponibile pentru 

înnoptare în timpul unui an şi se obţine din produsul: 

Cce = Np x 365 

Capacitatea de cazare folosită reprezintă fracţiunea integral utilizată din capacitatea de 

cazare existentă. 

Coeficientul de utilizare a unei baze se exprimă prin raportarea înnoptărilor realizate la 

nivelul unui an la capacitatea de cazare existentă: 

Cu = (Cef/Cce) x 100 

Aceşti indicatori determină fenomenul turistic şi exprimă gradul de ocupare a unei 

anumite capacităţi de cazare. De fapt, aceşti indicatori cantitativi dau măsura calităţii serviciilor din 

pensiune.  

 

4. Dotările minime necesare unei pensiuni 

Potrivit ordinului nr. 65/2013, unităţile de cazare trebuie să îndeplinească anumite criterii 

minime. În funcţie de aceste criterii se realizează şi clasificarea unităţilor de cazare pe margarete, 

iar numărul de margarete oglindesc caracteristicile constructive, calitatea serviciilor şi dotările din 

respectiva pensiune.  

Voi prezenta pe mai departe aceste criterii de clasificare pentru pensiunile de 4 şi 5 

margarete. 

Generalităţi 

▪ starea clădirilor şi anexelor gospodăreşti trebuie să fie foarte bună; 

▪ firmă luminoasă cu însemnele distinctive, cu tipul, denumirea și categoria de clasificare; 

▪ spaţiile înconjurătoare precum şi căile proprii de acces trebuie să fie bine întreţinute; 

▪ stilul arhitectural al pensiunii trebuie să se încadreze în cel cu specific local; 

▪ trebuie să existe spaţii verzi în curte, iar căile proprii de acces trebuie să fie întreţinute bine; 

▪ amenajarea de terase, chioşcuri în aer liber pentru relaxare şi odihnă. 

Organizarea spaţiilor  

▪ este necesară asigurarea accesului direct în camere de dormit şi la grupurile sanitare, fără ca 

acesta să se facă prin alte camere de dormit; 

▪ prepararea mesei trebuie să se facă în spaţii corespunzătoare şi igienice, dotate cu 

echipamente de preparare şi conservare a alimentelor; 

▪ sufrageria trebuie dotată cu mobilier de calitate superioară şi inventar de servire; 

Suprafața minimă a camerelor 

▪ 13-14 m2 pentru cameră cu 1 pat; 

▪ 14-16 m2 pentru cameră cu 2 paturi; 

▪ 14-16 m2 pentru dormitorul din apartament/garsonieră; 

▪ 14-16 m2 pentru salonul din apartament; 

▪ dotarea spațiului de servire se face cu mobilier şi inventar de servire; 

▪ camerele trebuie să prezinte grup sanitar propriu. 

Instalații  

▪ încălzirea se realizează la centrală sau cu gaze la sobă de teracotă; 

▪ trebuie să existe încălzire în baie; 

▪ aer condiționat; 
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▪ trebuie să existe fie mijloc propiu de colectare şi epurare a apelor uzate, fie racord la rețeaua 

publică; 

▪ trebuie să existe racord la rețeaua publică electrică; 

▪ într-o cameră pot exista maxim două locuri de cazare. 

Echipamentul sanitar din fiecare cameră va fi compus din: 

▪ grup sanitar propriu, cu cadă sau cuvă/cabină duş, lavoar şi WC 

Dotarea camerelor 

▪ mobilierul trebuie să fie de calitate şi uniform ca stil; 

▪ pat cu saltea; 

▪ plapumă sau câte două pături de persoană; 

▪ pernă mare pentru fiecare persoană; 

▪ cearşaf pentru pat şi cearşaf plic pentru plapumă sau pături; 

▪ masă şi scaune; 

▪ dulap cu umerașe şi spaţii pentru haine; 

▪ cuier; 

▪ oglindă; 

▪ veioză sau aplică la capătul patului; 

▪ un prosop de față pentru fiecare persoană; 

▪ un prosop de baie pluşat de persoană; 

▪ perdele şi draperii; 

▪ perii pentru pantofi şi haine; 

▪ scrumiere; 

▪ 2 pahare de persoană; 

▪ televizor în cameră; 

▪ televizor şi aparat radio în spaţii comune. 
Fig. 2. Cameră pensiune 

 
Sursa: http://toacabellevue.ro/cazare.html 
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Fig. 3. Cameră pensiune 

 
Sursa: http://toacabellevue.ro/cazare.html 
Fig. 4. Tipurile de camere – pensiune 

 
Sursa: Ordinul nr. 65/2013 

Apartamentele și garsonierele vor mai avea: canapea de 2 sau 3 persoane, demifotolii, 

măsuță sau masă, frigider, set de pahare, perdele şi draperii. 

Dotarea bucătăriilor 

▪ plită electrică sau cu gaz; 

▪ cafetieră, cuptor cu microunde; 

▪ vase şi ustensile din inox; 

▪ echipamente pentru păstrarea alimentelor la frig. 

http://toacabellevue.ro/cazare.html
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Fig. 5. Bucătăria unei pensiuni 

 
Sursa: http://toacabellevue.ro/cazare.html 

De asemenea, trebuie să mai existe un telefon la dispoziția turiştilor. 

Anexele gospodăreşti, unde se cresc animale vor fi întreţinute şi amplasate în așa fel încât să 

nu deranjeze turiştii. 

 

5. Implementarea sistemului HACCP 

Conceptul HACCP (HAZARD ANALYSIS and CRITICAL CONTROL POINTS) – 

ANALIZA RISCULUI ŞI A PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL desemnează un sistem 

eficient de control în domeniul alimentaţiei, fiind o tactică de abordare a siguranţei alimentelor, în 

vederea identificării şi evaluării  pericolelor ce pot surveni în procesul de preparare, manipulare şi 

distribuţie a acestora în cadrul lanţului alimentar.  

De asemenea, sistemul are în vedere stabilirea măsurilor de control a pericolelor 

semnificative, precum şi ţinerea sub control a pericolelor din punctele critice.  

Sistemul HACCP are ca scop obţinerea de produse sigure, dar în acelaşi timp acceptă şi 

posibilitatea de a reduce riscurile la un nivel stabilit ca acceptabil.  
Fig. 6. Sigla  HACCP 

 
Sursa: https://www.google.ro/search?q=Sigla++HACCP&source 

http://toacabellevue.ro/cazare.html
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Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să pună în aplicare, să implementeze şi 

să menţină o procedură sau proceduri permanente bazate pe principiile HACCP, care constau în 

următoarele: 

▪ identificarea oricărui risc ce poate fi prevenit, eliminat sau redus la niveluri acceptabile; 

▪ identificarea punctelor critice de control pentru etapa sau etapele în care controlul este 

esenţial, pentru a se preveni ori a se elimina un risc sau pentru a-l reduce la niveluri acceptabile; 

▪ stabilirea limitelor critice în punctele critice de control ce separă acceptabilul de 

neacceptabil pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor identificate; 

▪ stabilirea şi implementarea de proceduri eficiente de monitorizare a punctelor critice de 

control; 

▪ stabilirea de acţiuni corective, atunci când monitorizarea indică faptul că un punct critic de 

control nu este sub control; 

▪ stabilirea de proceduri ce trebuie să fie efectuate în mod regulat pentru a se verifica dacă 

măsurile enunţate anterior funcţionează eficient; 

▪ stabilirea de documente şi înregistrări proporţional cu natura şi mărimea activităţii din 

domeniul alimentar, pentru a se demonstra aplicarea eficientă a măsurilor prevăzute în legislaţie. 
Fig. 7. Schema de proiectare a sistemului HACCP 

 
Sursa: Prelucrat după Dabija A., 2015 

Avantajele aplicării sistemului HACCP 

▪ asigură cel mai înalt grad de siguranţă produselor agro-alimentare obţinute; 

▪ se poate aplica pe întreg lanţul alimentar, de la obţinerea materiei prime până la produsul 

finit; 

▪ prevenirea unor focare de toxiinfecţii alimentare, care afectează starea de sănătate a 

consumatorilor; 
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▪ creşterea calităţii igienico-sanitare a tuturor produselor agro-alimentare; 

▪ realizarea unui cadru stimulativ pentru o concurenţă selectivă, pe baze obiective, în 

avantajul consumatorilor; 

▪ asigură o utilizare eficientă a resurselor, rezultând economii substanţiale în sectoarele de 

procesare, prin reducerea pierderilor de orice fel; 

▪ conduce la creşterea responsabilităţii persoanelor implicate pe întreg lanţul alimentar în 

garantarea şi înţelegerea problematicii referitoare la siguranţa alimentară; 

▪ asigură creşterea încrederii consumatorilor în produsele firmei; 

▪ contribuie la îmbunătăţirea imaginii companiei şi la creşterea credibilităţii sale pe pieţele 

internaţionale, cât şi faţă de eventualii investitori.  

 

6. Concluzii 

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. 

Existenţa unor forme de relief accesibile şi armonios îmbinate pe întreg teritoriul, clima 

favorabilă practicării turismului în tot timpul anului, potenţialul hidrografic, faunistic şi floristic 

bogat, patrimoniul cultural-istoric şi arhitectural apreciat pe plan naţional şi internaţional, precum şi 

binecunoscuta ospitalitate româneasă, tradiţiile şi obiceiurile  populare, specificul gastronomiei fac 

din țara noastră o adevărată destinaţie turistică. 

Pentru a putea atrage un flux mai mare si divers de turiști, ofertele si serviciile prestate în 

cadrul unităților turistice trebuie să satisfacă cerințele din ce în ce mai exigente și diverse ale 

consumatorului. 

Turismul în România s-a extins treptat, pornind de la conceptul de recreere, odihnă, 

cunoaștere, realizarea unor activități diferite de cele care se efectuează în mod curent, ajungând 

până la creșterea nivelului de pregătire culturală sau până la întoarcerea la origini, tradiții, obiceiuri 

și alimentație sănătoasă. 
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Abstract 
Firstly, the paper describes the specific marketing mix of religious activity. Secondly, it focuses on the 

diversification and intensification of promotional activities because they are essential in conveying a positive message 

about Romania and the Romanian spirit. 

The paper deals with the possibility to implement religious marketing strategies in the north-east part of 

Romania. Modern marketing techniques should be used, suitable for religious tourism and its particular message. 

The second part is dedicated to the promotional mix components and their specificity as far as religious 

tourism is concerced (advertising, sales promotion of religious products, historical monuments, promotional events). 

Key words: marketing, religion, tourism, marketing techniques, promotion 

 

1. Introducere 

În literatura de specialitate, există două categorii de definiţii care vizează marketingul: 

restrânse, numite şi clasice, și moderne. După Chartered Institute of Marketing din Marea Britanie, 

marketingul este „procesul de management responsabil de identificarea, anticiparea şi satisfacerea 

profitabilă a cerinţelor clientului”. Dar conform lui Johnson S.C., considerat părintele 

marketingului modern, marketingul este: „un proces prin care indivizi şi grupuri obţin ceea ce au 

nevoie şi ceea ce vor prin crearea şi schimbul reciproc al produselor şi valorilor”4.  

Ca şi alte domenii, marketingul traversează, în prezent, o perioadă de schimbare rapidă, 

determinată de evoluţia economiei mondiale, în sensul că i se cere mai multă valoare şi viziune, să 

fie mai ancorat în obţinerea de beneficii şi să reducă costurile cu acţiunile sale, plasând clientul 

viitorului în centru stategiilor sale, iar produsele şi serviciile, în cazul nostru, serviciile turismului 

religios, vor fi rezultatul inovării în acest domeniu. Sensul noțiunii de marketing din cuprinsul 

acestei lucrări este acela de schimbare, marketingul desemnând o schimbare totală a capitalului, a 

tehnicilor şi a metodelor cu care operează ştiinţa de marketing.5 

Autorii se vor ocupa aici de mixul de marketing religios. Conceptul a fost utilizat pentru 

prima dată de cercetătorul american Neil Porter, în 1950. Cele patru reguli sunt: adaptarea 

produsului turistic religios; coerenţa produsului religios; superioritatea produsului religios; 

securitatea produsului religios.  

De notat este faptul că cei 4P şi-au schimbat conținutul de-a lungul timpului. În 1990, 

Robert Luternborn a spus că cei 4P corespund opticii fabricantului faţă de piaţă. Din punctul de 

vedere al cumpărătorului, toate acţiunile de marketing se traduc în avantaj pentru client. Din acest 

motiv el a propus niște echivalenţi, pe care i-a denumit cei 4C6: 
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2. Metodă şi metodologie 

În cadrul acestei cercetări, se va lua în calcul posibilitatea implementării strategiilor de 

marketing în domeniul religios. Se vor lua în considerare elementele contextuale, caracteristicile 

generale ale „pieţei religiei”, elementele metodologice referitoare la proiectarea cercetărilor de 

marketing, la specificarea (culegerea, măsurarea, analiza şi interpretarea informaţiilor obţinute) şi 

integrarea acestora în procesul de adoptare a deciziilor de marketing, precum şi în numeroasele 

studii de specialitate. Vom aborda într-o viziune interdisciplinară problematica cercetărilor de 

marketing. 
Tabelul 1. Cei 4P şi cei 4C 

4P 4C 

Produs Client 

Preţ Cost 

Plasare Comoditate 

Promovare Comunicare 

Sursa: Luternborg, Robert, New Marketing Litany, Advertising Age, October, 1990 

Pe parcursul anilor, cercetarea nu a stagnat şi la cei 4P s-a adăugat 1P, acesta reprezentând 

poziţionarea produsului turistic religios. 

Dar după Andreea Strâmbu-Dima, „marketingul aplicat în domeniul religios preia anumite 

particularităţi ale marketingului serviciilor”7: produsul este intangibil (poate fi simţit doar dacă este 

consumat); produsul este inseparabil / separabil de organizaţiile religioase care îl oferă; produsul 

nu poate fi standardizat (fiecare se raportează la produsul religios cum vrea); proprietatea 

produsului nu poate fi transferată consumatorului; resursa umană este foarte importantă; cererea 

este fluctuantă (depinde de sezonalitatea sărbătorilor); marketingul aplicat în domeniul religios 

presupune construirea unor relaţii de lungă durată cu consumatorii. De asemenea, „marketingul 

aplicat în domeniul religios preia anumite particularităţi ale marketingului social”8, şi anume: 

cuantificarea finalităţii activităţii organizaţiei religioase nu îmbracă o formă financiară (nu poate 

fi cuantificată sau exprimată în termeni financiari, ci este exprimată mai degrabă în termeni de 

performanţă şi de reacţie a publicului); distribuţia produsului (mesajului) religios se face prin 

intermediul structurilor organizatorice ale confesiunilor religioase, care nu au statut comercial; 

concurenţa este indirectă; organizaţia se adresează unui public multiplu. 

Produsul este susţinut de alte produse de natură comercială (cărţi, reviste, CD-uri, DVD-

uri, casete video, posturi de radio sau televiziune, icoane, crucifixe şi alte obiecte de cult ce pot fi 

vândute credincioşilor susţin credința prin reamintirea mesajului religios, atunci când persoana se 

găseşte într-un context fără specific religios); produsul nu poate fi modificat, îmbunătăţit în 

componentele sale fundamentale (mai bine zis, „faptul că marketingul orientează activitatea 

organizaţiei către consumator nu presupune „ajustarea teologiei la cererea pieţei”, ci adaptarea 

modului de prezentare a doctrinei, misiunii şi programelor sale la potenţialii utilizatori); publicul 

ţintă al produsului este reprezentat de toţi membrii societăţii umane, în mod nediferenţiat; 

satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum a produsului religios nu este doar una 

dintre funcţiile marketingului, ci şi o caracteristică a serviciilor religioase9. 

Distribuţia produselor religioase se face în centre speciale, care aparţin mănăstirilor şi altor 

instituţii bisericeşti, precum şi de către distribuitorii de produse tradiţionale româneşti. La o privire 

atentă într-un magazin de acest gen, vom observa că predomină vânzarea de icoane, lumânări, cărţi 

bisericeşti, precum şi veşminte sau alte obiecte vestimentare specifice mediului bisericesc. Prin 

aceasta este satisfăcută dorinţa consumatorilor de sacru, aceştia având la dispoziţie o gamă largă de 

produse ce pot fi achiziţionate la preţuri fixate de distribuitor, în special. După părerea noastră, ar 

trebui mărită sfera de distribuţie a produselor de tip religios, deşi s-au făcut deja paşi în această 

direcţie. 

                                                 
7  Andreea Strâmbu-Dima, 2008 
8  Ibidem, pp. 72-73 
9 Idem 
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Preţul „produsului religios” este unul psihologic, ţinând cont de motivaţia religioasă şi de 

efectele benefice ale acestuia. Omul va cumpăra ceea ce crede în acel moment că îi este de folos, 

fără a se întreba dacă acel produs își merită banii. De asemenea, când cineva cumpără de la o 

biserică sau mănăstire, o face în mod conştient şi pentru a ajuta lăcaşul şi pe vieţuitorii lui. Multe 

din mănăstirile din ţară au ateliere de tricotaj, croitorie, tâmplărie, pictură, tinichigerie, sculptură 

etc., din care îşi câştigă existenţa. Promovarea obiectelor rezultate din munca lor se face atât la nivel 

local, cât şi regional şi chiar naţional. Interesant este faptul că unele instituţii bisericeşti au 

magazine virtuale pe Internet, prin care se promovează şi se vând produse specifice. Iată, de 

exemplu, ce se distribuie la magazinul Mitropoliei Moldovei: cădelniţe; articole vestimentare; 

sfeşnice; candele; candelabre; podoabe bisericeşti; analoage; mobilier bisericesc; Sfânta 

Evanghelie; chivot; sfinte vase; cruci; mitre; vase de botez şi aghiazmă; vas pentru anaforă; obiecte 

pentru Sfintele Taine; icoane (diptic, triptic, litografie, metalice, pictate, de argint); produse pangar 

(căţui, sfeşnice lumânare, cărbune, tămâie, mir, fitile, candele); cărţi; multimedia (CD, DVD). 

 

3. Aspecte  particulare  în  promovarea  turismului  religios 

În ultima vreme se pune accent pe diversificarea şi intensificarea acţiunilor promoţionale 

prin care trebuie să se transmită un mesaj pozitiv despre România şi spiritul românesc, precum şi pe 

analiza eficienţei mijloacelor de promovare ce se vor folosi. Promovarea de acest tip trebuie 

adecvată domeniului supus cercetării. În acelaşi timp, trebuie găsite şi folosite tehnici de promovare 

specifice marketingului modern, dar adaptate turismului religios, care au un mesaj aparte. Vom 

evidenţia componentele mixului promoţional şi specificitatea acestora pentru turismul religios: 

publicitatea, promovarea vânzărilor la produsele religioase, specifice fiecărui monument istoric, 

manifestările promoţionale, considerându-se că toate acestea asigură viabilitatea turismului.   

Acţiunile promoţionale în domeniul turismului religios, la fel ca în toate celelalte sectoare, 

vizează atât atragerea de noi clienţi, cât şi păstrarea celor vechi, adresându-se, direct sau prin 

reţelele de intermediari, fie întregului public, fie unor categorii bine identificate de clienţi ţintă. În 

timp ce producţia şi comercializarea se realizează mai cu seamă la nivel local (prin firmele sau 

grupurile de firme turistice), promovarea poate favoriza firmele de la toate nivelurile (local, zonal, 

naţional şi chiar internaţional).  

Fiind orientată în primul rând spre turiştii potenţiali, promovarea nu va neglija în nici un caz 

celelalte categorii de posibili turişti. Biserica are propriile agenţii, dar şi celelalte agenţii au pachete 

turistice care vizează mănăstirile şi nu numai.  
Tabelul 2. Matricea informării consumatorului – principalele surse de informaţii 

Surse de informaţii 

 Personale Impersonale 

Comerciale ▪ agenţii de turism; 

▪ turoperatorii; 

▪ personalul centrelor de informare turistică. 

▪ publicitate; 

▪ broşuri; 

▪ video; 

▪ teletext. 

Necomerciale ▪ prieteni; 

▪ rude; 

▪ profesori; 

▪ grupuri de consumatori; 

▪ programe turistice; 

▪ ziare sau reviste de turism; 

▪ ghiduri turistice; 

▪ filme. 

Sursa: Autorii 

Date fiind legăturile foarte strânse dintre promovare şi vânzări, la fel ca în celelalte domenii 

de activitate, în turismul religios pot fi puse în evidenţă două stiluri promoţionale distincte: 

promovarea imaginii, având în centrul atenţiei destinaţiile turistice cultural-religioase, pe care 

urmăreşte să le facă, pe larg şi cât mai favorabil, cunoscute; promovarea vânzărilor, care implică 

nemijlocit operaţiunile de comercializare.  

În timp ce promovarea este o acţiune care preocupă pe toţi cei implicaţi în turism, 

comercializarea este un domeniu exclusiv al profesioniştilor. Această normă şi-au însuşit-o şi 

distribuitorii de produse religioase, în special pentru cele din sfera ecleziastică. Fiecare biserică sau 

http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=532
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=462
javascript:ShowHideTab('subcat_464')
javascript:ShowHideTab('subcat_465')
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=466
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=467
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=468
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=469
javascript:ShowHideTab('subcat_473')
javascript:ShowHideTab('subcat_473')
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=474
javascript:ShowHideTab('subcat_475')
javascript:ShowHideTab('subcat_476')
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=573
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=554
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=555
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=505
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=505
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=460
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=522
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=523
javascript:ShowHideTab('subcat_491')
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=571
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=492
javascript:ShowHideTab('subcat_493')
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=458
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=553
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=487
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=495
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=496
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=497
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=498
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=499
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=572
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=472
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=502
http://magazin.mmb.ro/?produse&categ=503
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mănăstire are câte un magazin de obiecte bisericeşti sau pangar, de unde sunt distribuite, contra 

cost, diferite produse.  

Promovarea turismului religios implică realizarea unei radiografii a experienţei 

internaţionale: selectarea pe baza unor criterii riguroase a ofertelor turistice; schimbarea, la anumite 

intervale, a imaginilor, metodelor şi tehnicilor folosite sub o anume deviză, pentru a menţine 

atractivitatea şi a acapara atenţia potenţialilor clienţi. De aceea, trebuiesc fundamentate strategii 

specifice, din pricina concurenţei tot mai puternice de pe această piaţă.  

Putem afirma că, în ciuda unor resurse turistice valoroase şi interesante, reprezentative 

pentru cultura şi civilizaţia românească la nivel naţional şi regional, oferta de programe turistice 

existente pe pieţele turistice din zona supusă cercetării este foarte redusă şi învechită. 

Comportamentul consumatorului este un sistem complex de manifestări, atitudini, motivaţii şi 

decizii, cu privire la satisfacerea nevoilor sale materiale şi spirituale. În această direcţie trebuie să se 

îndrepte persoanele responsabile din mănăstiri şi agenţiile de turism. Lindon & Weill afirmă că cea 

mai mare parte a comportamentelor umane constituie, de fapt, ceea ce deseori numim „cutii negre”, 

adică sisteme în care ne este imposibil să observăm în mod direct funcţionarea internă: fie că este 

vorba de un proces fiziologic, fie, mai mult, de un proces psihologic, natura intimă a acestor 

fenomene scapă cu uşurinţă observării directe. Dar faptul că nu pot fi observate nu împiedică 

întotdeauna posibilitatea de a le explica, de a le analiza10. 

Studiul comportamentului turiştilor în general şi al practicanților de turism religios în special 

reprezintă o fascinantă călătorie în lumea comportamentului uman, care trebuie completat şi studiat, 

în practică, cu observaţii concrete, cu experienţa persoanelor ce ajung să cunoască acest 

comportament prin cercetări sistematice, evidenţiind modificările produse în nevoile, dorinţele şi 

comportamentele turiştilor, în stilul lor de viață, în contextele sociale din care provin, în 

tehnologiile folosite etc.  

În literatura de specialitate, se admite existența a patru factori esenţiali după care sunt 

clasificați consumatorii: nivelul de instruire şi cultură; apartenenţa religioasă şi, eventual, 

practicarea unui cult religios; ocupaţia profesională şi nivelul veniturilor; calitatea infrastructurii 

(căilor de acces) şi a serviciilor turistice oferite.  

Nivelul de instruire şi de cultură prezintă importanţă pentru turiştii care vin să viziteze şi să 

cunoască un obiectiv cultural-religios. Această cunoaştere are în vedere epoca istorică la care se 

raportează structura arhitecturală, plastică, decorativă a construcţiei, precum şi istoricul locurilor. 

Pentru această categorie de turişti nu propria religie contează, ci valoarea arhitectonică a 

monumentului. Se poate afirma că turismul religios din zilele noastre este practicat indiferent de 

apartenența cultică a turistului şi necesită un nivel de înţelegere ridicat.  

Calitatea infrastructurii şi a serviciilor turistice este de asemenea un factor foarte important 

în alegerea de către un consumator a unui program turistic, în aprecierea unei oferte turistice 

adecvate cu timpul liber şi cu bugetul turistului. De aceea, trebuie găsite cele mai bune soluţii şi căi 

pentru promovarea şi dezvoltarea turismului religios. Având ca obiect satisfacerea nevoilor turiştilor 

pe durata călătoriilor, turismul poate fi privit, în conţinutul său, ca o succesiune de servicii, prestaţii, 

cum sunt cele de organizare a voiajului, de transport, de odihnă şi alimentaţie, de recreere etc. O 

parte a acestora vizează acoperirea unor necesităţi obişnuite, cotidiene (odihnă, hrană), altele sunt 

destinate unor trebuinţe specific turistice şi, respectiv, formelor particulare de manifestare aale 

acestora (agrement, tratament, organizarea călătoriilor)11. Derularea programelor turistice, în 

general, dar şi a celor religioase, în special, presupune asigurarea unui pachet de servicii (cazare, 

masă, agrement) de a căror calitate depinde, în bună măsură, succesul programelor concepute. 

Echipamentele de cazare sunt poate cele mai importante componente ale unui program turistic.  

                                                 
10 Lindon, Denis; Weill, Pierre, Le choix d’un depute: un modele explicatif du comportement electoral, Paris, Edition de 

Minuit, 1974 
11  Minciu, Rodica, Economia turismului, Uranus, Bucureşti, 2000, p. 217 



The use of marketing techniques in religious tourism 

 178 

Agenţiile de turism apelează, în derularea programelor turistice religioase, oferite în special 

turiştilor străini, la serviciile de cazare ale unităţilor hoteliere (două şi trei stele) din oraşele incluse 

în circuitul propus. Având în vedere situaţia actuală a turismului românesc, celelalte unităţi de 

cazare (moteluri, popasuri turistice, hanuri, vile etc.) nu corespund, sub raport calitativ, exigenţelor 

turiştilor străini. Ele reprezintă, însă, o alternativă convenabilă turiştilor români. De menţionat că o 

parte din turişti doresc să doarmă în incinta mănăstirilor, să se bucure de linişte şi de viaţa din 

interiorul acestor lăcașuri.  

Unitatea de cazare specifică turismului religios şi de pelerinaj este arhondaricul12, cunoscut 

în spaţiul catolic sub denumirea de „casa pelerinului”. Parte componentă a ansamblului mănăstiresc, 

arhondaricul oferă pelerinului un minimum de confort, dar, mai ales, posibilitatea de a observa din 

interior modul de viaţa monahal. 

Numărul total de locuri de cazare în arhondarice nu se cunoaşte, deoarece episcopiile şi-au 

exprimat dorinţa de a nu transmite informaţii de acest gen Secretariatului de Stat pentru Culte, 

organul care ar fi putut să-şi asume procesul de centralizare a datelor referitoare la dimensiunea 

turistică a economiei mănăstireşti (număr de locuri, număr de turişti / vizitatori). 

După 1990, în cadrul multor mănăstiri au început lucrări de refacere şi modernizare a 

arhondaricelor existente şi de construire a altora noi. La începutul anului 1996 s-a finalizat 

construcţia Centrului Cultural Pastoral din Durău, cu o capacitate de cazare de peste 200 locuri, 

completată cu 150 locuri în șase vile construite. Recent, la Mănăstirea Neamţ, în judeţul Neamţ, a 

fost construită o casă de oaspeţi. Toate marile ansambluri mănăstireşti şi chiar unele mai mici şi mai 

puţin cunoscute dispun de case de oaspeţi. Excepţii sunt mănăstirile Vodiţa, Humor şi Voroneţ, 

reînfiinţate în 1991. Se poate observa cu uşurinţă că arhondaricele nu acoperă nevoia de locuri de 

cazare, mai ales cu prilejul marilor sărbători religioase a hramurilor, când se pot aduna între 15.000 

și 50.000 de oameni. De aceea, se impune dezvoltarea reţelei de cazare la cetăţeni, în pensiuni sau 

ferme agro-turistice. În Bucovina şi Neamţ, Vatra Dornei, precum şi în alte locuri din România 

există deja multe pensiuni agro-turistice clasificate, de două şi trei stele. Dintre acestea, le 

menţionăm pe cele din Vatra Moldoviţei, Vicovu de Jos, Putna, Mănăstirea Humorului, Bogdan 

Vodă, județul Neamţ etc. Pentru a satisface nevoia de locuri de cazare, s-au implicat şi mănăstirile 

în activitatea de construire şi exploatare a unor spaţii de cazare, cum ar fi de pildă cabanele de la 

Putna (50 - 60 locuri) și compexul „Sfântul Paisie” de la Mănăstirea Neamţ. 

Echipamentele de alimentaţie implicate în desfăşurarea programelor turistice religioase şi de 

pelerinaj sunt în general afiliate unităţilor de cazare. De asemenea, se apelează la unităţi cu servire 

simplificată (restaurant cu autoservire, bufet expres, pizzerie, snack-bar etc.) şi la unităţi de 

patiserie-cofetărie proprii mănăstirilor, care au ca forță de muncă monahi, dar și, în anumite 

mănăstiri, chiar personal din sat, precum, de exemplu, la Mănăstirea Putna. O altă preocupare este 

aceea de a valorifica bucătăria tradiţională a unei zone sau de a se pregăti mai ales preparate de post 

sau pentru anumite sărbători religioase din an (Paşte, Crăciun). În măsura posibilităţilor, mănăstirile 

oferă şi servicii gratuite de alimentaţie pelerinilor şi turiştilor (Sihla, Sihăstria, Neamţ, Putna, cazare 

şi masă la un preţ foarte mic). Păstrând tradiţia autohtonă, unele mănăstiri oferă gratuit o noapte de 

cazare şi două zile de masă. 

În cadrul turismului cultural-religios, programele elaborate conţin adesea activităţi şi 

structuri de agrement şi divertisment cultural. Astfel, pot fi incluse spectacole de teatru, operă, 

concerte, seri folclorice, vizitarea unor gospodării săteşti, a unor centre de meşteşuguri populare 

(olărit Marginea, broderii etc.), participarea la festivaluri şi târguri tradiţionale româneşti, degustări 

de vinuri, vizitarea unor colecţii muzeale, întâlniri cu oameni de artă. De exemplu, la Mănăstirea 

Putna au loc în fiecare vară simpozioane ştiinţifice, unde se adună cadre didactice universitare, mari 

personalităţi, academicieni, filosofi, istorici, critici literari ș.a. Subliniem că specifice turismului de 

pelerinaje sunt spectacolele de poezie şi muzică religioasă. 

                                                 
12 Aripă sau casă specială a unei mănăstiri rezervată găzduirii oaspeţilor. 
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Pentru cele mai multe monumente religioase din România s-au  creat condiţii adecvate de 

accesibilitate, dar nu suficiente. De calitatea infrastructurii generale şi specifice depinde turismul 

intern al României. Ţara noastră dispune de reţele de transport feroviar, rutier, fluvial, maritim şi 

aerian. Utilizarea unuia sau a altuia dintre mijloacele de transport, precum şi folosirea lor 

combinată, sunt determinate de factori determinați de particularităţile acestora şi de specificul 

călătoriei, precum şi de elemente ce ţin de psihologia turiştilor13.  

Căile ferate române, prin posibilităţile tehnice oferite pentru o deplasare comodă şi rapidă, 

au fost şi sunt un factor important al dezvoltării activităţilor turistice, deşi, cum bine ştim, departe 

de standardele Uniunii Europene. 

Transporturile aeriene au o importanţă tot mai mare în cazul călătoriilor pe distanţe lungi, 

constituind un factor de dezvoltare. În ultimii ani, se remarcă o intensificare a transporturilor 

aeriene şi pe distanţe medii, favorizând intensificarea călătoriilor turistice în interiorul ţării. 

Transportul rutier ocupă locul cel mai important pe piaţa călătoriilor turistice interne şi 

internaţionale, întrunind 60-70% din opţiuni. În zonele greu accesibile, sistemul rutier este întregit 

de o densă reţea de drumuri forestiere, completată cu poteci de munte, în general marcate. Aici sunt 

necesare mai multe indicatoare rutiere, pentru a facilita ajungerea în timp la destinație. 

În ceea ce priveşte călătoriile către locaşuri de cult sau vizitele la obiective cultural-

religioase, turiştii români sau străini utilizează preponderent reţeaua rutieră, automobilul deţinând o 

poziţie privilegiată datorită avantajelor evidente pe care le oferă, iar agenţiile oferă, de asemenea, în 

ţară, îndeosebi, circuite cu autocarul în cazul grupurilor mari; totuși, există mulţi turişti care preferă 

închirierea automobilelor drept mijloc de transport.  

Menţionăm faptul că analiza drumurilor de acces la mănăstirile din România evidențiază 

următoarele aspecte: există un număr semnificativ de mănăstiri amplasate de-a lungul drumurilor 

naţionale: Suceviţa, Polovragi, Agapia, Văratec etc., judeţene: Neamţ, Putna etc. sau comunale: 

Voroneţ, Dragomirna etc.; există mănăstiri la care accesul se realizează prin parcurgerea unor 

drumuri asfaltate neclasificate: Moldoviţa, Sâmbăta sau poteci: Cetăţuia, Moisei etc.  

Cercetarea noastră relevă faptul că cei mai mulţi practicanți ai turismului religios au o 

motivaţie predilect culturală, însă pentru pelerinii autentici, călătoria religioasă trebuie lipsită de 

confort, relaxare, distracţie, întrucât este văzută ca o penitenţă, ca o suferinţă necesară pentru 

atingerea unui anumit nivel spiritual14. De aceea, adeseori se merge pe jos până la locaşul de cult. 

Astfel, se poate afirma că mănăstirile, prin serviciile turistice încearcă să creeze condiţii pentru 

refacerea nu numai a capacităţii fizice a organismului, dar mai ales a capacității psihice, simultan cu 

petrecerea plăcută şi instructivă a timpului liber. Serviciile de turism religios trebuie concepute în 

aşa fel încât, în urma consumării lor, turistul să dobândească un plus de informaţii, cunoştinţe, chiar 

deprinderi noi. Numai astfel se poate vorbi de un conţinut al prestaţiei turistice în concordanţă cu 

cerinţele epocii moderne şi cu exigenţele turistului contemporan15. 

 

4. Concluzii 

Datorită preocupărilor actuale din partea responsabililor de mănăstiri, respectiv stareţi şi 

stareţe, precum şi a personalului administrativ al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, pentru 

îmbunătăţirea serviciilor de turism religios, acesta şi-a cucerit o poziţie bine definită pe piaţa 

turistică, constituind o formă de turism în plină dezvoltare. 

Se evidențiază următoarele aspecte: 

▪ există un patrimoniu cultural şi religios remarcabil, la nivel naţional şi mondial; 

▪ numărul de turişti, români şi străini, este în plină creştere, iar dintre aceștia mulți sunt tineri 

cu o independenţă tot mai mare şi nivel de cultură ridicat; 

                                                 
13 Minciu, Rodica, op. cit., p. 238 
14 Balhi, Jamel, Les Routes de la foi. Relier en courant les Villes saintes (Lourdes, Rome, Jerusalem, benares, La 

Mecque, Lhassa), Le cherche midi Editeur, Paris, 1999, pp. 109-113 
15 Minciu, Rodica, op. cit., p. 219 
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▪ turismul religios are avantajul că poate fi combinat cu oricare altă formă de turism (viziune 

sistemică), cum ar fi turismul urban, rural, de litoral şi chiar balnear; 

▪ sub aspect motivațional, două sunt tendinţele care se manifestă în cadrul turismului religios: 

călătoria ce are ca unică motivaţie interesul pur turistic; călătoria care îmbină această motivaţie cu 

cea culturală (multitudinea de motivaţii corespunde mai bine complexităţii omului modern); 

▪ din punctul de vedere al serviciilor, tot mai multe mănăstiri şi locaşuri de cult se implică în 

activitatea turistică, oferind cazare gratuită sau la un preţ modic, dar şi alimentaţie; 

▪ turismul religios depinde în mare măsură de infrastructura generală, unele obiective fiind 

mai greu accesibile; 

▪ utilizarea tehnicilor de marketing de către instituțiile decidente garantează succesul pe 

termen mediu şi lung; 

▪ una dintre problemele grave este aceea că nu se acordă fonduri pentru repararea şi 

întreţinerea monumentelor istorice, şi de aceea mănăstirile trebuie să se autogospodarească, de pildă 

impunând un preţ de intrare; 

▪ unele biserici nu sunt deschise spre vizitare din lipsă de personal, pentru că nu există fonduri 

pentru remunerarea acestuia. 
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Abstract 
The research objective is considered very actual and important, if we take into account the major unbalance 

perceived in the environment all over the world. Practically, more or less, sooner or later, all the activities performed 

nationally and internationally by people, communities, organisations should observe the environment. Consequently, 

environmental protection must become one of the main reasons for every citizen’s existence, and for the society as a 

whole. This article presents an analysis of the indicators of tourism carrying capacity for North-East Region (NE). 

Key words: environment, NE Region, impact, indicators of tourism carrying capacity 

JEL: M19 

 

1. Introducere 

Mediul înconjurător a intrat în centrul dezbaterilor legate de dezvoltarea durabilă a 

turismului în 1992 la Conferința de la Rio de Janeiro, rămanând și în prezent o problemă de mare 

atenție. Incepând cu anii 60 ai secolul al XX - lea, in urma creșterii deosebite a producției 

industriale și agricole, a extinderii relațiilor și a schimburilor economice industrial și agricole, a 

sporirii populației, omenirea a devenit tot mai conștientă că  există multiple  probleme la scară 

planetară. Ca urmare, sunt necesare eforturile conjugate, în primul rând din partea oamenilor de 

știință, pentru a le inventaria calitativ și cantitativ, a prognoza evoluția lor și a stabili măsuri și 

acțiuni de limitare a consecințelor negative asupra mediului datorate evoluției speciei umane. 

Punctul de plecare il constituie activitatea Clubului de la Roma (un grup de gânditori independenți, 

preocupați de chestiuni mai profunde și pe termen lung ale omenirii), animată inițial de Aurelio 

Peccei. Cu ocazia reuniunii acestui club, s-au inițiat mai multe rapoarte, care tratează cu metode 

științifice problemele globale ale mediului inconjurator (Iliescu, 1988).  

Așadar, noțiunea de mediu înconjurator este cuprinzătoare și fundamentală, prin care 

înțelegem lumea vie și cea neînsuflețită, în principiu aproape tot ce înconjoară omul. Mediul este 

definit in Legea protecție mediului nr. 137/19952 ca un ansamblu de condiții și elemente naturale 

ale Terrei in care includem aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate 

straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum și ființele vii, sistemele 

naturale în interacțiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale și 

spirituale, calitatea vieții și condițiile care pot influența bunăstarea și sănătatea omului (Stefanica, 

2010). 

In ceea ce priveste mediul turismului, acesta poate fi considerat ca având dimensiuni sociale, 

culturale, economice și politice, pe lânga cele fizice (Holden, 2000). In acest sens, Comisia 

Europeana in documentul Taking Account of Environment in Tourism Development (Luxemburg, 

1993) defineste mediul activitații de turism drept: o gama largă de factori, ce reprezintă economii 

externe ale unei stațiuni turistice: factori naturali, antropologii, economici, sociali, culturali, istorici, 

arhitecturali și factori aparținanând infrastructurii, aceștia reprezentând habitatul pe care se grefează 

activitațile turistice și care este, astfel, exploatat și schimbat de practicarea activitații de turism.    

                                                 
1 Drd., Catedra de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, melinte.cristiana@yahoo.com 
2 Republicata în temeiul art. II din Legea nr. 159/1999, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 

22 octombrie 1999, http://smcse.incdt.ro/uploads_ro/37864/LEGEA_PROTECTIEI_MEDIULUI_Nr.pdf 

http://smcse.incdt.ro/uploads_ro/37864/LEGEA_PROTECTIEI_MEDIULUI_Nr.pdf
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2. Mediul natural – element esențial al dezvoltării turismului 

Mai mult decât orice domeniu de activitate, turismul este dependent de mediul înconjurator, 

mediul reprezentand un element esențial al produsului turistic, deoarece turiștii caută peisaje și 

locuri atractive diferite, unde să-și desfașoare activitățile de petrecere a timpului liber, pe perioada 

vacanțelor și a concediilor. Cu cât resursele naturale sunt mai variate și mai complexe și se reușește 

să fie menținute, pe cât posibil, nealterate, cu proprietăți cât mai aproape de cele primare, cu atât ele 

devin mai interesante pentru turism, iar activitățile pe care le generează sunt mai valoroase și mai 

atractive, răspunzând unor motivații turistice foarte variate (Bran, 1998). Principalul atu al industriei 

turistice - mediul natural, este alcătuit din mai multe elemente, care se influentează reciproc: relif, 

climat, rețea hidrografică, soluri, floră și faună. Astfel, relieful, prin tipurile - glaciar, carstic, 

vulcanic etc. treptele și altitudinile sale, peisajul geomorfologic, formele sale bizare, fenomenele 

geologice, monumentele naturii, se constituie ca atracție turistică de sine stătătoare stimulând 

drumeția, alpinismul sau odihna și recreerea, ca modalitați de petrecere a vacanței. Climatul, 

exprimat prin temperaturile înregistrate, regimul precipitațiilor, în mod deosebit grosimea si 

persistența stratului de zăpadă, durata perioadelor de strălucire a soarelui, caracteristici (tonifiant, 

stimulator, sedativ) creează cadrul adecvat practicării turismului de schi, de cură heliomarină, 

climatic. Rețeaua hidrografică, reprezentată de existența și debitul râurilor, suprafața lacurilor și 

mărilor și a țărmurilor aferente, prezența deltelor, a apelor minerale si termale, se plaseaza in 

categoria principalelor motive de călătorie pentru turismul de week-end, de pescuit, de cură 

heliomerină, de practicare a sporturilor nautice, de tratament balneomedical. Vegetația, prin 

suprafețele ocupate de păduri și varietatea speciilor, prin prezența unei flore specifice sau a unor 

monumente ale naturii, generează forme particulare ale turismului (cercetare științifică, vizitarea 

parcurilor și rezervațiilor) sau completează celelalte resurse, sporindu-le valoarea peisagistică, 

estetică. Fauna prezintă importanța turistică prin valoarea sa cinegetică și piscicolă (bogăția și 

varietatea speciilor), dar și estetică și științifică, în cazul organizării de rezervații și parcuri 

zoologice. 

Existența și dezvoltarea potențialului turistic al unei destinații depind de calitatea mediului 

natural prin toate componentele sale, deoarece turismul se desfasoară în mediu și prin mediu, iar 

calitatea acestuia poate favoriza sau nega activitațile turistice. 

Relația turism - mediu este deosebit de importanta, dezvoltarea și ocrotirea mediului 

reprezentând condiția esențială a turismului, orice modificare produsă acestuia aducând prejudicii 

potențialului turistic prin diminuarea sau chiar anularea resurselor sale. 

 

3. Impactul dezvoltării turismului asupra mediului destinațiilor turistice 

Turismul are la bază în primul rând valorificarea resurselor turistice, iar nivelul și 

intensitatea acestei valorificări produc în timp și spațiu, o mare serie de efecte negative asupra 

mediului. Aceste efecte sunt prezentate prin noțiunea de impact (Cândea, Erdeli, Simon, 2003) și 

sunt prezentate sintetic în Figura 1. 
Fig. 1. Tipologia impactului turismului asupra mediului 
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Impactele sunt cauzate de: 

▪ utilizarea intensiva a apei și terenurilor de către facilitățile de recreere și de turism; 

▪ furnizarea și utilizarea resurselor de energie; 

▪ modificarea cadrului natural în urma construcției infrastructurii, cladirilor și diverselor 

facilități; 

▪ poluarea aerului și deseuri; 

▪ degradarea și distrugerea vegetației; 

▪ perturbarea faunei și a locurilor din zonă. 

 

4. Analiza indicatorilor capacității turistice de suport pentru Regiunea Nord-Est 

4.1. Analiza conceptuală 

Dezvoltarea necontrolată a turismului ar putea atinge la un moment dat o limită peste care 

creșterea, utilizarea sau schimbarea nu s-ar mai putea produce sau nu ar mai fi permisă, iar după 

atingerea acestui prag, destinația nu ar mai fi aceeași ca înainte. Din acest motiv, este necesară 

monitorizarea impactului pe care turismul îl are asupra mediului destinației turistice și reversul 

acestuia asupra turismului, respectiv monitorizarea capacității turistice de suport. In accord cu 

Stefanica (2010) capacitatea turistică de suport trebuie să țină seama de mai multe aspecte, 

rezultând de aici, că putem vorbi de o capacitate ecologică, fizică, social-perceptivă, economica, 

psihologică sau de schimb turistic.  

Astfel: 

▪ capacitatea ecologică se referă la acel nivel de dezvoltare a turismului sau activităților 

recreaționale, peste care mediul devine degradat sau compromis; 

▪ capacitatea fizică vizează acel nivel al dezvoltării turistice la care facilitățile oferite de 

teritoriu sunt saturate sau încep să se manifeste deteriorările asupra mediului, datorită unor  

suprautilizări turistice sau a unei rețele infrastructurale inadecvate; 

▪ capacitatea social-perceptivă reprezintă acel nivel de saturare a populației locale și de 

respingere a vizitatorilor, considerând că aceștia distrug mediul, dăuneză culturii sau activităților 

locale. În această situație localnicii percep mediul ca fiind modificat față de perioada anterioară; 

▪ capacitatea economică de primire reprezintă acea capacitate de a absorbi funcțiunile 

turistice, fără apariția activităților nedorite; 

▪ capacitatea psihologică de primire este depășită în momentul în care turiștii nu se mai simt 

confortabil în zona de destinație din cauza atitudinii pe care o percep din partea localnicilor, a 

aglomerării sau a deteriorării mediului fizic; 

▪ capacitatea de schimb turistic exprimă nivelul exploatării turistice a unei zone turistice, care 

poate avea repercursiuni pentru resursele naturale, sugerând păstrarea unor limite în exploatarea 

turistică. 

În literatura de specialitate (Butnaru, 2012) se folosesc numeroase metode pentru calcularea 

capacității turistice de suport a unui teritoriu dat, însă una acceptată și utilizată pe o scară mai largă 

(Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Turism, 2017) ține cont de:  

Cs=(S x Kv)/N 

unde: 

Cs – capacitatea de suport 

S – suprafaţa spaţiului, exprimat în ha sau mp 

Kv – coeficientul de corecţie a gradului de utilizare a spaţiului 

N – norma de utilizare a spaţiului, în ha sau mp/turist 

Capacitatea turistică de suport poate fi cuanificată utilizând două categorii de indicatori, ce 

descriu cantitativ şi calitativ impactul economic şi impactul social şi de mediu al dezvoltării 

turismului (Surgiu, 2008), respectiv: indicatorii turismului care sunt direct legaţi de definirea şi 

implementarea conceptului de capacitate de suport în turism; indicatorii capacităţii de suport 

pentru turism care descriu presiunile exercitate, starea sistemului şi impactul dezvoltării turismului. 
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Capacitatea turistică de suport a unei destinaţii poate fi determinată utilizând un set de trei tipuri de 

indicatori: indicatori fizico–ecologici, indicatori socio–demografici şi indicatori politico– 

economici. 

 

4.2. Indictorii fizico-ecologici 

a) mediul natural şi biodiversitatea au o importanţă deosebită pentru destinaţiile turistice; în 

cadrul acestui domeniu se iau în considerare ecosistemele şi protecţia mediului. 

Referitor la ecosisteme trebuie avute în vedere următoarele aspecte: gradul de protejare 

ecologică, deteriorarea sau dispariţia florei şi faunei, supraaglomerarea. Aceste aspecte pot fi 

cuanificate prin intermediul următorilor indicatori:  

▪ indicele de conservare ecologică (Ice) 

Ice =  suprafaţa zonelor ecosistemelor cheie/suprafaţa totală a zonei 
Tabelul 1. Calcularea indicelui de conservare ecologică pentru Regiunea Nord-Est 

Localizare 

 

Suprafaţă arii 

protejate (ha) 

Suprafaţa totală 

(ha) 

Ice 

România  2.020.785 23.839.100 0,085 

Regiunea NE 49.183,6 3.685.000 0,013 

Bacău 9.884,7 662.100 0,015 

Botoşani 3.223,8 498.600 0,006 

Iaşi 5.036,4 547.600 0,009 

Neamţ 25.800,2 589.600 0,044 

Suceava 4.959,2 855.300 0,006 

Vaslui  276,3 531.800 0,001 

Sursa: Planul de amenajare a teritoriului naţional, secţiunea III şi completările ulterioare (date prelucrate), INS 

Conform datelor din Tabelul 1, la nivelul ţării, 8,5% din suprafaţa teritoriului este 

reprezentată de arii protejate, iar în Regiunea NE acestea acoperă doar 1,3% din teritoriu. Se 

observă că la nivelul judeţelor suprafaţa ariilor protejate este nesemnificativă, doar în judeţul Neamţ 

(4,4%) şi judeţul Bacău (1,5%) înregistrând un indice de conservare ecologică superior mediei 

regionale. 

▪ indicele de supraaglomerare sau indicele densităţiei turiştilor (Isag) 

Isag = numărul de turişti/ suprafaţa totală a zonei 
Tabelul 2. Calcularea indicelui de supraaglomerare pentru Regiunea NE (2016) 

Localizare 

 

Suprafaţa totală 

(kmp) 

Nr. Total de turişti 

(mii) 

Isag 

Turişti/kmp 

România 238.391 11.002 46,15 

Regiunea NE 36.850 1.081 29,33 

Bacău 6.621 134 20,23 

Botoşani  4.986 43 8,62 

Iaşi 5.476 298 54,41 

Neamţ  5.896 224 37,99 

Suceava   8.553 342 39,98 

Vaslui  5.318 40 7,52 

Sursa: INS – date prelucrate 

Se observă din Tabelul 2 că in judeţul Iaşi nivelul de solicitare a spaţiului natural este 

superior mediei naţionale şi celei regionale, de unde rezultă că există o solicitare mai intensă a 

zonei, mai ales că presiunea asupra mediului este şi mai mare decă se iau în considerare rezidenţii, 

familiile care deţin reşedinţe secundare în zonă şi turiştii neînregistraţi. 

Referitor la protecţia mediului aceasta poate fi comensurată folosind indicele de protecţie 

(IP). 

IP = numărul turiştilor/suprafaţa zonelor protejate 
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Tabelul 3. Calcularea indicelui de protecţie pentru Regiunea NE (aferent anului 2016) 
Localizare 

 

Suprafaţă arii 

protejate (kmp) 

Număr total de turişti 

(mii) 

Ip 

Turişti/kmp 

România  2.020.7,85 11.002 544,44 

Regiunea NE 49.183,6 1.081 2.197,88 

Bacău 9.884,7 134 1.355,63 

Botoşani 3.223,8 43 1.333,82 

Iaşi 5.036,4 298 5.916,92 

Neamţ  25.800,2 224 868,21 

Suceava 4.959,2 342 6.896,27 

Vaslui 276,3 40 14.477,01 

Sursa: INS – date prelucrate 

Potrivit datelor din Tabelul 3, indicele de protecţie aferent Regiunii N-E şi judeţelor 

componente este superior mediei naţionale. Se observă că în judeţele Bacău, Botoşani şi Neamţ 

acesta este inferior mediei regionale. Presiunea asupra zonelor protejate este cu atât mai importantă 

cu cât acestea sunt mai fragile, necesitând o atenţie specială, iar presiunea din partea turiştilor nu 

face decât să aducă un impact negativ asupra biodiversităţii zonelor protejate. 

b) patrimoniul cultural are un rol prioritar în zonele turistice. De aceea trebuie conservat şi pus 

în valoare în aşa fel încât turiştii şi populaţia rezidentă să poată beneficia un timp cât mai îndelungat 

de valoarea culturală, ştiinţifică, economică, socială si estetică a acestuia; 

c) infrastructura turistică are o importanţă deosebită pentru destinaţiile turistice, iar indicatorul 

ce poate fi utilizat este densitatea infrastructurii turistice, care reprezintă raportul dintre locurile de 

cazare turistică şi populaţia permanentă. 
Tabelul 4. Calcularea densităţii infrastructurii turistice pentru Regiunea NE (2011/2016) 

Localizare Nr locuri cazare turistică Populatia permanentă Dit 

Locuri/persoană 

2011 2016 2011 2016 2011 2016 

România 278.503 328.888 20.121.641 22.241.718 0,013 0,014 

Regiunea NE 21.927 28.763 3.302.217 3.922.407 0,006 0,007 

Bacău 3.155 4.686 616.168 746.566 0,005 0,006 

Botoşani 849 1.118 412.626 455.973 0,002 0,002 

Iaşi 3.245 4.284 772.348 919.049 0,004 0,004 

Neamţ 5.025 7.072 470.766 577.359 0,010 0,012 

Suceava 8.835 10.610 634.810 743.645 0,013 0,014 

Vaslui 818 993 395.499 479.815 0,002 0,002 

Sursa: INS – date prelucrate 

Conform datelor din Tabelul 4, la nivelul Regiunii N-E şi a componentelor sale, 

infrastructura turistică este mai slab dezvoltată decât cea la nivel naţional, doar in  judeţul Suceava 

aceasta este egala celei naţională.   

a) peisajul este deosebit de important pentru zonele turistice. Din acest motiv trebuie evitată 

pierderea valorii estetice a acestuia ca urmare a practicării excesive a turismului în anumite zone 

turistice; 

b) deşeurile. Activităţile turistice generează cantităţi importante de deșeuri, atât prin utilizarea 

resurselor cât şi din resturile aduse şi aruncate de clienţi şi populaţia rezidentă. Un sistem 

necorespunzător de canalizare şi gospodărire afectează calitatea mediului înconjurător; 

c) calitatea aerului şi poluarea sonoră pot fi măsurate prin numărul anual/mediu al zilelor de 

sezon turistic în care normele de poluare sunt depăşite; 

d) solurile. Activităţile turistice şi exploatarea necorespunzătoare a solului pot provoca 

eroziunea, acidifierea sau neuniformitatea terenului; 

e) energia. Consumul de energie trebuie să fie unul eficient pentru a obţinute economii reale. 

În acest sens este necesară respectarea principiilor dezvoltării durabile; 
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f) apa. Sistemele de captare şi utilizare a apei sunt deficitare, generând de multe ori risipirea 

unor resurse extrem de importante; 

g) transportul şi mobilitatea. Referitor la acestea trebuie să se tină cont de accesibilitate, 

infrastructură, mod de transport şi siguranţă. În acest sens pot fi utilizaţi două tipuri de indicatori: 

indicatorii accesibilităţii, respectiv timpul mediu pe turist necesar ajungerii la destinaţie, timpul 

necesar ajungerii la anumite facilităţi şi indicatorii de infrastructură, respectiv densitatea 

drumurilor (lungimea drumurilor raportată la suprafaţa totală a zonei), lungimea reţelelor de 

telecomunicaţii etc.). 

 

4.3. Indicatorii socio-demografici 

Indicatorii socio demografici (Surgiu, 2008) au ca domenii de interes: 

a) demografia (imigrare). Un indicator important pentru a cuanifica efectele turismului în plan 

demografic asupra unei destinații turistice este numărul populației în acea zonă și structura acesteia 

pe vârste, sexe si ocupații; 

b) populația ocupată (Ipo) are o importanță ridicată mai ales pentru destinațiile turistice rurale, 

iar în acest caz pot fi calculați următorii indicatori: 

Ipo =  nr. locuri de cazare/popualția ocupată locală 

imigrare = migrarea forței de muncă/populația locală 
Tabelul 5. Calcularea indicelui de raportare a locurilor de cazare la populația ocupată pentru 

Regiunea Nord-Est (2016) 
Localizare 

 

Nr. locuri de cazare 

turistică 

Populația ocupată (mii) Ipo 

(locuri/personae) 

România 328.888 8.469,3 38,83 

Regiunea NE 28.763 1.246,2 23,08 

Bacău 4.686 224,2 20,90 

Botoșani 1.118 151,1  7,39 

Iași 4.284 271,7 15,76 

Neamț 7.072 196,0 36,08 

Suceava 10.610 239,2 44,35 

Vaslui 993 144,0 6,89 

Sursa: INS – date prelucrate 

Observăm, potrivit datelor din Tabelul 5, că numărul locurilor de cazare ce revin pe cap de 

persoană ocupată în Regiunea NE și în județele ce o formează este inferior mediei naționale, iar în 

județele Neamț și Suceava acesta este superior celui regional.  

c) sănătatea și siguranța. Se referă la aspecte precum nivelul de sănătate și criminalitatea în 

zonele turistice. Acestea pot fi cuanificate prin stabilirea numărului mediu de cazuri de urgență în 

sezonul turistic comparativ cu media anuală prin numărul și tipul crimelor asupra turiștilor, 

comparativ cu media anuală; 

d) aspectele psihologice și comportamentul social au o importanță deosebită pentru zonele 

turistice. Acestea pot fi exprimate atât prin nivelul de satisfacție a turiștilor, cuanificat prin numărul 

plângerilor făcute de aceștia, cât și prin numărul plângerilor făcute de rezidenți, procentul 

rezidenților care beneficiază de pe urma turismului, strămutarea populației ca urmare a dezvoltării 

turismului etc.; 

e) fluxurile turistice (Dct). Referitor la acestea pot fi utilizați indicatorii: numărul înnoptărilor 

la 100 de locuitori (în perioadele de vârf de sezon sau valoarea medie anuală), numărul de turiști pe 

mp (în perioadele de vârf de sezon sau valoarea medie anuală), densitatea circulației turistice în 

perioadele de vârf. 

Dct = nr. de turiști/nr. de locuitori (în perioadele de vârf de sezon) 
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Tabelul 6. Calcularea densității circulației turistice pentru Regiunea NE (2016) 
Localizare 

 

Număr total de turiști 

(mii) 

Populația 

permanentă 

D circulației turistice 

Turiști/locuitor 

România 11.002 22.241.718 0,5 

Regiunea NE 1.081 3.922.407 0,3 

Bacău 134 746.566 0,2 

Botoșani 43 455.973 0,1 

Iași 298 919.049 0,3 

Neamț 224 577.359 0,4 

Suceava  342 743.645 0,5 

Vaslui 40 479.815 0,1 

Sursa: INS – date prelucrate 

Observăm, potrivit datelor din Tabelul 6, că densitatea circulației turistice în Regiunea NE 

este inferioară mediei naționale și că doar în județul Suceava aceasta este egală celei naționale. 

Analizand aceste date statistice se apreciaza că în Regiunea NE nu se înregistrează un flux turistic 

important, care să afecteze populația locală într-un mod deosebit. 

 

4.4. Indicatorii economici 

Vizează următoarele aspecte: 

a) încasările din turism și investițiile -  în acest sens trebuie calculate încasările medii pe cap 

de locuitor din activitățile turistice și conexe acestora; 

b) populația ocupată (Ipo) – este important de urmărit evoluția populației ocupate pe sectoare 

de activitate, rata șomajului și impactul pe care îl are turismul asupra angajării (de ex. locurile de 

muncă ce au fost create pentru turism).  

Ipo = (nr. persoanelor ocupate în turism/nr. total al persoanelor ocupate în economie) *100 
Tabelul 7. Calcularea indicelui populației ocupate în turism pentru Regiunea NE (2016) 

Localizare 

 

Populația ocupată în 

turism (mii) 

Populația ocupată 

(mii) 

Ice 

(%) 

România 134,0 8.469,3 1,6 

Regiunea NE 16,3 1.246,2 1,3 

Bacău 1,9 224,2 0,8 

Botoșani 1,5 151,1 1 

Iași 4,0 291,7 1,4 

Neamț 3,7 196,0 1,9 

Suceava 4,2 239,2 1,8 

Vaslui 1,0 114,0 0,7 

Sursa: INS – date prelucrate 

Observăm, conform datelor din Tabelul 7, că la nivelul Regiunii NE doar 1,3% din populația 

ocupată își desfașoară activitatea în domeniul turismului, mai puțin decât la nivel național. 

c) cheltuielile și veniturile publice. Turismul, prin taxele percepute asupra activităților 

specifice domeniului, aduce venituri la bugetele locale. Important de calculat în acest caz sunt 

diferențele prețurilor pentru terenuri comparativ cu zonele neimportante din punct de vedere turistic 

și contribuția turismului la produsul intern brut al zonei; 

d) politica privind dezvoltarea turismului – este deosebit de importantă și ia în considerare 

reglementările în diferite domenii, managementul zonelor și anumite aspect organizaționale. În 

acest sens sunt importante instrumentele economice și de altă natură necesare în controlul 

dezvoltării turismului, precum și personalul științific și tehnic al comunității locale capabil să 

rezolve probleme legate de dezvoltarea turismului. 

 

5. Concluzii 

 În acest context, cuanificarea efectelor turismului prin inermediul acestor indicatori, este 

importantă pentru a putea înțelege mai bine fenomenul turistic și implicațiile sale, în vederea 

implementării celor mai bune măsuri privind performantele mediului, politici și strategii pentru 
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protejarea, dezvoltarea și promovarea turismului. Cu privire la cantitatea de deşeuri rezultate din 

activitatea turistică, aceasta trebuie urmărită în timp şi pe sezoane turistice. În acest sens, este 

importantă ţinerea unei evidenţe a deşeurilor rezultate în perioadele turistice de vârf comparativ cu 

cele medii zilnice obţinute la nivel de an. Existenţa unui management al deşeurilor, precum şi 

educarea populaţiei locale şi a turiştilor cu privire la depozitarea şi reciclarea deşeurilor pot duce la 

diminuarea efectelor negative asupra mediului. 
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Abstract 

The article analyzes the necessity of integrating tourism in the environment-tourism-services triad, thus 

suggesting a new key, a new paradigm of approaching tourism under the impact of ever more accelerated 

environmental changes, but also under the offensive and aggression of a humanity that seems much better prepared for 

self-exclusion rather than for its own perpetuation. 

Key words: tourism, rural tourism, environment, services 

 

1. Introducere 

De la primele însemnări privind preocuparea de a voiaja (Strabon), urcând în timp spre cel 

mai mare turist al istoriei, Marco Polo (sec. XIII) şi apoi la Arhur Young (sec. XIII) şi, mai aproape 

de noi, Henri Monfried, turismul a unit lumi, civilizaţii, credinţe, a favorizat circuitul şi circulaţia 

ideilor, a permis momente de admirare a naturii şi în faţa ei, omului tot mai grăbit, tot mai 

înstrăinat, tot mai puţin dispus la contactul cu profunzimile realităţii. 

Devenit un fenomen complex de masă spre sfârşitul sec. XIX, a angrenat şi angrenează cele 

mai ample resurse, sensibilităţi şi domenii ale activităţii umane. Definit mai pe la începuturile sale 

drept ,,arta de a călători pentru propria plăcere” (M. Peyromarre Debord), mai apoi drept ,,activitate 

din timpul liber care constă în a voiaja sau locui departe de locul de reşedinţă, pentru distracţie, 

odihnă, îmbogăţirea experienţei şi a culturii, datorită cunoaşterii unor noi aspect umane şi a unor 

peisaje necunoscute“ (Jean Medecin), respectiv ,,fenomen al timpurilor noastre bazat pe creşterea 

necesităţii de refacere a sănătăţii şi de schimbare a mediului înconjurător, cultivarea sentimentului 

pentru frumuseţile naturii ca rezultat al dezvoltării comerţului, industriei şi perfecţionării 

mijloacelor de transport” (Guy Freuler), turismul a devenit o activitate complexă, a devenit o 

resursă, cum vom încerca să arătăm. 

În această ultimă definiţie a turismului apar deja elemente ale preocupărilor umanităţii dar şi 

turismului în tot ce va mai exista de acum înainte, respectiv: 

▪ schimbarea mediului; 

▪ cultivarea sentimentelor pentru frumuseţile naturii. 

Cele două elemente reprezintă în opinia autorilor două direcţii fundamentale pentru 

menţinerea turismului în coordonatele definiţiilor enunţate mai sus. 

Turismul, oricare ar fi forma lui concretă de a fi practicat, nu îndeamnă doar la schi (în cazul 

turismului montan), cură heliotermă sau băi marine, în cazul turismului litoral, la a admira 

dimensiunile piramidei lui Khufu în cazul turismului istoric sau înălţimea statuilor lui Buddha, în 

cazul turismului religios. Înseamnă mult mai mult şi cu totul altceva decât înţelege şi acceptă marea 

masă a turiştilor, a grupurilor de turişti sau a turiştilor autarhici (cum le spunem celor bogaţi, care 

călătoresc în uriaşele lor oraşe plutitoare uitându-se acolo unde sunt obişnuiţi să se uite şi atunci 

când nu sunt în excursii de agrement: spre ei înşişi). 
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3 Cercet. șt. pr. II dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iași 
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2. Grijile turismului – grijile omenirii 

Ultimele două - trei decenii, de când încălzirea globală a devenit o certitudine fără cauze 

certe (oare de ce?), expresii ca dezvoltarea durabilă, ecoturism, dezvoltare sustenabilă etc au umplut 

timpul conferinţelor internaţionale şi timpul conferenţiarilor dar când ,,te uiţi pe geam” nu poţi să 

nu te miri, dar mai ales nu poţi să nu te cutremuri. 

Ce altceva ai putea face când auzi şi vezi că, de exemplu, Regiunea Caraibelor a devenit 

depozitara a 82.000 tone de gunoaie pe an, din cauza vapoarelor, cca. 80% provenind de la vasele 

de croazieră (precum cele utilizate în Delta Dunării, dar de dimensiuni mult mai mari). 

În ianuarie 1992, pe ruta Hong Kong–S.U.A., o navă comercială şi-a pierdut o parte din 

încărcătură în timpul unei furtuni. Printre altele, şi un container care conţinea 30.000 de răţuşte 

jucărie, din plastic. După 20 de ani: 

▪ mii de răţuşte se ,,bălăceau” pe ţărmurile Australiei; 

▪ alte mii erau pe coasta de est a S.U.A.; 

▪ alte ,,stoluri” au taversat strâmtoarea Bering şi Oceanul Arctic, ajungând în cele din urmă pe 

ţărmurile Marii Britanii, Groenlandei, Noii Scoţii, nord – vestul Franţei. 

Şi nu a fost decât un container cu… răţuşte plutitoare din plastic. 

Producţia de mase plastice a crescut, pe plan mondial, de la 1,5 mil. to./an (1950) la peste 

300 mil. to./an (prezent), din care mai mult de 33% sunt ambalaje de unică folosinţă şi prin urmare 

sunt aruncate, în acelaşi an (peste 100 mil. to., din care se estimează că minim 10% în mările şi 

oceanele planetei). 

Peste 40% din vieţuitoarele marine (păsări şi peşti) au ,,înghiţit” cel puţin o dată, deşeuri 

marine, iar cercetările de la Institutul ALGALITA – California au arătat fără dubii că oceanele lumii 

conţin deja de 6 (şase ori) mai mult plastic decât plancton. Cum va arăta ,,turismul autarhic” peste 

20, 30, 50 de ani?!!?. Se prefigurează o ,,soluţie tehnică” din categoria S.F.: viitoarele vase de 

croazieră vor trebui să fie , în acelaşi timp, şi spărgătoare atomice de plastic, din care ochiurile de 

apă oceanică se vor vedea precum astăzi oazele prin deşerturi. Vom intra în epoca ,,turismului 

suprarealist”. 

Rapoartele O.N.U. arată că doar 15% din deşeurile marine plutesc la suprafaţă, 15% rămân 

suspendate iar 70% se depun pe fundul mărilor şi oceanelor. În această conjunctură, şi scufundările 

de agrement vor fi, pe de o parte, mult mai dificile (din cauza modificării ,,densităţii apei”) şi, pe de 

altă parte, vom avea parte de cu totul alte ,,peisaje” de adâncime. 

Să nu uităm, de asemenea, că 40% din populaţia U.E. trăieşte în regiunile de coastă ale 

continentului, regiuni în care, statistic vorbind, se găsesc peste 700 obiecte de plastic la fiecare 100 

metri liniari de plajă. 

Sunt străine aceste statistici dramatice de turismul românesc ?? … nu, nicidecum, 

dimpotrivă. Păstrând proporţiile, Marea Neagră este una din cele mai poluate mări europene iar 

Delta Dunării 

,,beneficiază” anual de peste 750 to. de gunoi (de provenienţă diversă). 

Regiunea mediteraneeană este cea mai importantă destinaţie turistică de pe glob, având 30% 

din turişti şi 25% din câştigurile turismului mondial; 80% din turişti provin din Europa şi prin 

urmare se presupune a fi educaţi şi instruiţi. 

În acelaşi timp, zona mediteraneeană cunoaşte şi cea mai rapidă rată a încălzirii globale, cu 

tot ce implică aceasta, respectiv: 

▪ deşertificare rapidă; 

▪ diminuarea accelerată a resurselor de apă (potabilă sau brută); 

▪ reducerea dramatică a biodiversităţii.  

Distrugerea biodiversităţii s-a evaluat a avea o viteză de 2,7 ori mai mare decât puterea de 

regenerare a naturii (media planetară este undeva între 1,5 şi 1,7). 
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De asemenea, zona mediteraneeană are şi cel mai mare consum de apă desanilizată. Pentru 

desanilizarea a 30 mil. m3 de apă/zi sunt necesare între 8-10 centrale pe gaz sau între 4-5 centrale 

atomo-electrice şi care pot asigura 5.000 Mw/zi. 

În Alanya (Turcia) consumul de apă asociat turismului reprezintă 55-60% din totalul 

consumului de apă care a crescut, într-un deceniu, cu 220-250%. 

Specialiştii estimează că turismul a fost şi este responsabil de 7-10% din întreaga poluare a 

Mării Mediterane. În plus: 

▪ în Turcia, 90% din instalaţii şi 80% din centrele turistice nu dispun de echipamente specifice 

procesului de epurare a apelor uzate (doar 20% din volumul de ape uzate parcurg procesele de 

epurare; 

▪ în Italia, 80% din volumul apelor uzate rezultate din principalele 120 localităţi de coastă 

sunt deversate, fără a suferi cea mai elementară treaptă din procesul de epurare, în Marea 

Mediterană. 

Să reţinem şi faptul că Marea Mediterană deţine doar 0,7% din suprafaţa mărilor şi 

oceanelor planetei dar aici se regăseşte 17% din cantitatea globală de deşeuri şi hidrocarburi 

deversate. 

În zonele turistice, densitatea populaţiei depăşeşte cifra de 10.000 locuitori/km.2, astfel că 

turiştii generează o cantitate de deşeuri de 10-15 ori mai mare decât populaţia rezidentă. Un singur 

vas de croazieră produce anual 50 to. de deşeuri solide + 7.500 m3 deşeuri lichide + 800 m3 apă 

uzată de la instalaţiile sanitare + 130 m3 apă uzată din bucătării şi restaurant. Iar Marea Mediterană 

este străbătută anual de sute, poate mii, de astfel de vase. Este de deja de mirare că se mai poate 

naviga în vestita mare şi e de neînţeles cât dezastru exterior produce excentricul comportament din 

interior… 

 

3. Eco-turismul şi turismul urban 

Eco-turismul ar reprezenta un concept teoretic şi practic complex, de mare cuprindere dacă 

nu ar fi bagatelizat (şi el) de tot felul de exprimări şi abordări, cel puţin neinspirate. Citim în diverse 

materiale (unele şi cu pretenţii de acte normative) cele mai năstruşnice abordări (ca să ne păstrăm în 

limitele unei exprimări academice). 

Să dăm citire, de exemplu, la o serie de principii care stau la baza ecoturismului, cum ar fi: 

a) Principiul turismului responsabil (sîc!) care se enunţă în mai multe puncte succesive, astfel: 

▪ minimizarea impactului negativ economic, de mediu, şi social (?!) al turismului (facem 

abstracţie de faptul că, de regulă, conceptele respective definesc factori şi procese simultan 

antagonice şi, prin urmare, nu pot fi simultan minimizate); 

▪ implicarea comunităţilor locale în deciziile care le influenţează viaţa…; 

▪ furnizarea de ,,experienţe mai plăcute” turiştilor etc.. 

Dincolo de platitudinea exprimărilor, să reţinem şi experienţa deloc plăcută că putem citi 

astfel de aserţiuni sub pretenţioasa titulatură de ,,principiu”. 

Dar să continuăm cu... principiile ecoturismului: 

b) Principiul focalizării (?!) pe zone naturale (adică ecoturismul se axează pe experienţa 

personală şi direct în natură, se desfăţoară în cadrul naturii - ?! şi se bazează pe utilizarea ei...). 

c) Principiul sensibilităţii faţă de cultură şi tradiţiile locale. 

Nu facem aici şi acum teoria ecoturismului dar suntem convinşi că întregul fundament al 

acesteia trebuie să pornească de la principiul conform căruia subiectul turismului trebuie să fie pe 

aceeaşi treaptă de relevanţă şi importanţă cu obiectul turismului. 

De asemenea, este util şi benefic a ne feri în a utiliza expresii de forma: ecoturismul 

reprezintă un mix de politici care înseamnă şi obţinerea de profit şi conservarea naturii şi 

dezvoltarea comunităţilor locale. Fără o ierarhizare, dacă nu acceptată, atunci impusă, între cele 3 

direcţii, rămâne totul cum a fost şi chiar mai rău decât atât. 
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În urma Conferinţei de la Stockholm (1972) omenirea a început să recunoască (chiar dacă nu 

a conştientizat încă) faptul că problemele de mediu sunt inseparabile de cele ale omenirii (şi invers), 

că nu poţi avea casă şi confort fără apă, fără un mediu curat şi funcţional, mediu fără de care, fără a 

pronunţa cuvinte mari, o casă nu mai are nici un sens, omul nu mai are cum trăi şi nici o formă de 

viaţă (evoluată sau nu) nu va mai exista. Atunci a fost lansat şi conceptal de dezvoltare durabilă și 

,,doctrina eco”. Nu ne trebuie nici o demonstraţie pentru a constata evidenţa: turismul este 

indisolubil legat de mediu, calitatea mediului defineşte în proporţie covârşitoare, în primă şi în 

ultimă instanţă, calitatea turismului, restul (luxul etc.) sunt paleative necesare unor minorităţi 

nu întotdeauna cu rol antropic, paleative care ţin însă mai mult de formele exterioare şi nu de 

conţinutul real, peren, trainic al turismului. 

Catastrofele şi calamităţile naturale sunt legate de manifestările unei clime pe care nu am 

înţeles-o dar cu care am ajuns să ne jucăm, afectează zone întinse ale planetei, cu un coeficient de 

simultaneitate şi un dramatism tot mai ridicat. Chiar lângă noi, munţi întregi au fost despăduriţi, 

dacă nu de inconştienţa noastră, atunci de forţa oarbă şi răzbunătoare a unei naturi dezlănţuite, care 

nu a acceptat şi nu va accepta ca stăpân un biet biped bolnav de lăcomie şi inconştienţă. 

Conservarea mediului trebuie să meargă mână în mână cu turismul iar turismul trebuie să 

meargă mână în mână cu conservarea mediului. Ţări precum S.U.A., Tanzania, Kenya, Australia 

etc. au sau şi-au construit parcuri naţionale în adevăratul sens al cuvântului, în care se sancţionează 

sever chiar şi accesul neautorizat sau ruperea unei flori. 

Kenya are 13 parcuri naţionale şi 24 de rezervaţii (cca. 8% din suprafaţa ţării), spre 

deosebire de alte ţări în care nimic nu este distrus mai temeinic prin defrişări şi prin tot felul de 

activităţi ,,turistice” decât parcurile naţionale şi rezervaţiile!.. 

Să ne aducem aminte că eco-turismul s-a născut la mijlocul anilor, 80 ca urmare a agresiunii 

turismului asupra mediului, asupra celor mai fragile echilibre şi spații virgine ale imenselor parcuri 

americane dar şi ca urmare a dezastruosului incendiu care aproape a defrişat, în anul 1998, parcul 

Yellowstone. 

Ar fi o greşeală de neiertat dacă am asocia eco-turismul exclusiv cu zonele naturale mai 

mult sau mai puţin amenajate, mai mult sau mai puţin protejate, mai mult sau mai puţin sălbatice. 

Anterior s-a arătat peste 80% din poluarea mărilor şi oceanelor planetei este rezultatul 

activităţilor care au loc pe continente. Este motivul principal pentru care eco-turismul trebuie să 

înceapă din mediile urbane cu potenţial istoric şi turistic cert deoarece, de exemplu, după câteva 

zile petrecute în izolarea munţilor sau în emoţiile unui safari, homo sapiens tinde în mod aproape 

,,natural” să viziteze şi să se reinstaleze în confortul unui hotel dintr-un oraş sau altul. Oraşul este 

construcţia care absoarbe şi consumă mult dar aruncă şi mai mult, fapt care ar trebui să atragă după 

sine ca igiena urbană să fie abordată cu aceeaşi grijă şi severitate ca şi igiena individuală, personală. 

Bucureştiul este cel mare oraş al României, următorul fiind de cca. 6 ori mai mic (Iaşi). În 

acelaşi timp însă, Bucureştiul este oraşul din Europa (nu oraşul european) cu cea mai mare densitate 

de locuitori – 8.000 loc./km2, după Barcelona – 16.000 loc./km2 şi la mare distanţă de Madrid – 

cca. 5.500 loc./km2, Londra – 4.600 loc./km2. La polul opus se situează Parisul – 923 loc./km2 şi 

Roma 713 loc./km2. 

În ceea ce priveşte suprafaţa oraşelor, lucrurile stau invers, Parisul având o suprafaţă de 

1.200 km.2, Roma 5.400 km.2, în timp ce Barcelona are o suprafaţă de 101 km.2, Amsterdam 

219km.2 iar Bucureşti 238 km.2. 

Ca oraş turistic, Bucureştiul se prezintă cu mult în urma marilor capitale europene dar şi în 

urma unor oraşe din chiar interiorul ţării: Iaşi, Braşov, Sibiu, Cluj, Suceava etc. Cele mai degradate 

clădiri din capitala României sunt chiar cele din aşa numitul ,,centru istoric”, periferia este şi astăzi 

lipsită de căi de circulaţie conforme şi de infrastructură tehnico-edilitară aferentă furnizării 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, de bază (alimentare cu apă şi canalizare, alimentare cu 

energie, salubrizare etc). Din cele 5.300 de străzi (22 km.2) doar cca. 80% sunt asfaltate, pietruite 

sau betonate, fără a avea garanţia că infrastructură tehnico-edilitară, mai sus menţionată, este 
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realizată. Dacă în anul 2004, Capitala ,,producea” 840.000 to. deşeuri, astăzi statisticile indică o 

,,producţie” de aproape două milioane to.(12-15% din cantitatea de deşeuri generate în mediul 

urban din România), în condiţiile în care cantitatea de deşeuri se dublează într-o perioadă de 5-7 

ani. 

Să facem un ,,salt” de la Bucureşti la... Prisaca Dornei. ,,Munţi” de deşeuri menajere, din 

construcţii ş.a., sute de mii – milioane de recipiente de tip PET, gunoaie abandonate, pe minunatele 

(altădată) pajişti verzi, de emancipaţii proprietari de vile care au început să întreacă la număr 

copacii din pădurile scăpate, încă, de la tăiere. 

În anul 2017, cantităţile de reziduuri/gunoi depozitate ilegal (,,ascunse“) s-au dublat (munţi, 

râuri, parcuri, păduri virgine, lacuri naturale şi artificial – nimic nu a fost iertat, nimic nu a scăpat). 

Nu au scăpat nici Munţii Apuseni, munţi în care până şi peşterile au devenit depozite de 

gunoi (foarte ,,apreciate”, fiind greu depistabile) – Peştera Albului, Peştera Spartă etc.. Similar, se 

poate exemplifica şi cu împrejurimile montane ale oraşului Borşa – Maramureş etc. 

Dincolo de orice normă, reglementare, lege şi alte categorii de acte normative, degradarea 

fondului natural continuă în cele mai frumoase şi neaşteptate plaiuri şi locaţii, prin: 

a) defrişări, defolierea arborilor, excavarea versanţilor, practicate pe scară largă în Munţii 

Bucegi, Munţii Rodnei, Munţii Retezat, Munţii Călimani, Munţii Făgăraş, Bâlea Lac etc.; 

b) exploatarea de resurse minerale în cariere montane, deschiderea de noi cariere; este 

edificator exemplul oferit de deschiderea carierei de calcar în Cheile Corcoaia (monument al naturii 

şi obiectiv turistic unicat localizat în zona Porţile de Fier), exploatările de la Pecinişca, Băile 

Herculane, Pietreni-Costeşti (Vâlcea); 

c) haldele de steril (unele radioactive) de la Repedea (Maramureş) Crucea şi Horja (Rodna), 

Băile Harghita, Mintia, Valea Lotrului, Bălan (Harghita); 

d) degradarea ireversibilă a zonelor/peisajelor carstice – Platourile Padiş, Lunca 

Pierdută, Munţii Călimani şi lista ar putea, din păcate, continua multe, multe astfel de exemple. 

Analizele noastre nu au vrut și nu sunt menite a oferi un exces de argumente pro sau contra 

eco-turismului în general și problemelor de mediu în special. 

În opinia autorilor, s-a trecut de mult timp de etapa în care problemele mai puteau fi 

separate, cel puțin mental. Astăzi, astfel de operațiuni pur și simplu nu mai merg, nu mai au un rol 

științific sau practic. 

Mediul nu mai poate fi separat de turism, turismul de servicii și serviciile de mediu. Ce 

servicii poți avea, fie și teoretic, când sursele tale de apă sunt poluate sau lipsesc? Ce fel de turism 

carstic mai poți face când peșterile au devenit depozite de gunoaie. Ce să cauți prin munți când, nu 

de puține ori, trebuie să-ți pui mâna la ochi, odată cu turiștii, pentru a nu mai vedea dimensiunea 

crimelor ecologice în varianta cea mai comună: defrișarea pădurilor. 

Mai pot fi aceste aspecte separate? Ne îndoim în sensul cel mai temeinic! 

Desigur, sunt importante calculele de rentabilitate, dimensionarea și amplasarea unităților de 

cazare, diversificarea formelor de turism organizate ad-hoc dar nu putem să nu întrebăm cât oxigen 

și aer de munte mai respiră turiștii în ofensivele lor săptămânale pe ruta București-Predeal-Poiana 

Brașov (și retur), câtă bucurie și turism împrăștie sutele și miile de grătare de pe o vale sau alta, câte 

mii de tone de deșeuri așteaptă generația „săptămânii viitoare”, etc. 

Dar cum în ultimii 800.000 de ani nu au fost înregistrate nivele mai mari decât cele decât 

cele de astăzi de CO2 și CH4, putem spune cu precizie că nu știm ce argumente mai au cei care se 

mai întreabă încă dacă avem sau nu schimbări climatice și încălzire globală? Care este viitorul 

turismului în astfel de condiții,  condiții  care  nu  anulează  ci  amplifică  multitudinea  de  factori 

perturbatori analizați în paragrafele precedente. 

Există și foarte multe atitudini, nici suspect dar nici inconștient de calme, ci pur și simplu 

există, care afirmă (probabil după mult efort de informare, documentare și analiză de tip ONG) că 

astfel de perioade au mai fost, sunt și vor mai fi (oare?!...). 
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Dar, pentru a  ne  ușura  munca,  venim  în  sprijinul  celor  încă  neconvinși  de fenomenul 

încălzirii globale și îi rugăm să-și imagineze mult mai multe Veneții dar pe coordonate foarte 

răspândite. De exemplu, poate cea mai nordică Veneție ar fi Londra, cea mai extinsă Veneție – 

Shanghai, cea mai „adâncă” – poate Mumbai, iar cea mai „înaltă” – evident, New York. Toate 

acestea ar fi într-un timp în care actuala Veneție ar putea să nu mai existe… 

Nu trebuie neglijat însă faptul că, venind ca o recunoaștere a fenomenelor încălzirii globale, 

s-a mai elaborat o cartă (încă una!): Carta Mondială a Turismului Durabil (2015) care reflectă 

angajamentul turismului (sîc!) împotriva schimbărilor climatice. Gurile rele susțin că vor trece și 

schimbările climatice dar turismul durabil tot nu se va naște la dimensiunea și necesitățile impuse 

de realitățile tot mai aspre și imprevizibile. 

Mobilitatea în zonele turistice și transportul sunt principalii responsabili pentru emisii în 

toate operațiunile de turism (poate că, în spiritul acestor idei, observarea „fenomenului” turistic de 

weekend, Valea Prahovei, ar constitui una din cele mai relevante dovezi, deși nu ar fi cele mai 

„tari”– se poate și mai rău). 

Cuplajul eficienței energetice cu activitatea de turism este deja o operațiune în curs de 

desfășurare, pe alte meridiane, deși timid și insuficient. 

Să ne amintim că turismului îi revine peste 1 miliard de sosiri internaționale și 4,8 – 5  

miliarde de călătorii interne, fapt care ar putea atrage după sine creșterea cu 150-200% în următorii 

25-30 de ani a emisiilor de CO2 provenite din activitățile turistice. 

Implementarea de noi tehnologii și aplicarea unor mecanisme financiare adaptate noilor 

condiții ar fi prin urmare, ținte obligatorii ale strategiilor pe termen scurt în domeniul turismului de 

pe toate meridianele, dar mai ales în țările în care acesta reprezintă sau ar putea reprezenta o 

pondere importantă din PIB. 

Să mai luăm în calcul și estimările cercetătorilor de la Universitatea Columbia, care 

apreciază că, într-un interval de timp poate mai scurt decât îl evaluează studiile (10-15 ani), 

încălzirea globală ar putea ține la sol cca 1/3 din avioane, ceea ce înseamnă, având în vedere cifrele 

menționate mai sus, că numărul turiștilor s-ar putea reduce cu 1,5-2 miliarde persoane/an, ceea ce 

nu este deloc nesemnificativ (încălzirea duce la rarefierea aerului și astfel, la reducerea consistentă a 

portanței, fapt ce ar putea fi contracarat doar prin diminuarea greutății transportate de avioane). 

Autorii studiului arată că în cea mai caldă perioadă a zilei din timpul verii, între 10 și 30% din 

avioane vor fi nevoite să debarce 13-15 pasageri din ocupanții celor 160 locuri (în ipoteza că toate 

ar fi ocupate). Tunurile de zăpadă sunt și ele un „suport” al consistenței fenomenului de încălzire 

globală și consecințele sale asupra turismului montan. În plus, căldurile tot mai dificil de tolerat din 

mediul urban vor constitui un motiv în plus al aglomerării zonelor turistice montane, cu tot cortegiul 

de consecințe sub aspectul amprentei ecologice asupra mediului. 

„Turismul și apa”, „Turismul și tinerii”, „Turismul și viața” au fost și sunt tot atâtea chemări 

la o nouă reașezare a ființei umane în matca frumosului și a continuității și nu în haosul urâtului și 

distrugerii. Turismul a fost și este mult mai mult decât numărul și spațiile de cazare, profitul tot mai 

subțire și obrazul tot mai gros. Turismul este numitorul comun al puținelor clipe de fericire comună 

care a rămas oamenilor. Bine ar fi să nu uităm să ne însușim permanent, cu fiecare respirație și pas, 

această aritmetică frumoasă și elementară, această calitate care încă mai unește sinele, de numitor 

comun a ceea ce mai are omenirea frumos și de păstrat. 

 

4. Concluzii 

Un scutec de unică folosinţă are nevoie de 500 de ani pentru a se diviza în microparticule 

elementare dar nu întreaga cantitate de microplastic va putea fi resorbită prin procese naturale. 

Multe din produsele de igienă zilnică (tuburi pentru pastă de dinţi, ambalaje pentru diferite produse 

cosmetice etc.) conţin particule din microplastic indestructibile în mod natural. Aceste particule se 

aglutinează şi formează aglomerări întinse pe suprafeţe imense în zonele numite circuite oceanice – 

supă de plastic oceanică!!! Cu titlu de exemplu, se estimează că cel mai mare şi studiat circuit, 
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circuitul Pacificului de Nord, a atras deja peste 3,5-4 mil. tone de gunoi microscopic invizibil 

distribuit pe o suprafaţă a oceanului de două ori cât suprafaţa S.U.A. (peste 18 mil. km.2). Şi mai 

există încă alţi 5 curenţi importanţi!!... Unele particule ajung la ţărm, se amestecă şi cu nisipul 

plajelor şi cu alimentele turiştilor; doar unele particule, adică 2-300.000 de tone!...Oricum ar fi, 

problema microplasticului nu are soluţie!!.... 

Peste 80% din deşeurile plutitoare în mediul marin provin din activităţile de pe continent 

(activităţi costiere, fluvii, platforme petroliere etc. – este cazul Mării Mediterane, a Mării Baltice şi 

a Mării Negre!...). 

În paragrafele precedente au fost enunţate şi alte aspecte esenţiale privind managementul 

deşeurilor şi al resurselor de apă. Fără a face teoria mediului şi a eco-turismului, readucem aminte 

că printre instrumentele specifice acestui domeniu sunt: 

a) politicile aprobate în domeniul mediului, inclusiv metodologiile de implementare a 

reglementărilor specifice; 

b) cadrul legislative; 

c) standardele încorporate în fondul actelor normative; 

d) instrumente de finanţare şi penalizare; 

e) sistemele de inspecţie; 

f) centre de cercetare/laboratoare acreditate. 

Să nu ne facem însă iluzii cu problemele de mediu: cu cât sunt mai bine cunoscute, cu atât 

sunt mai temeinic ascunse sau chiar îngropate”. Scriem aceste lucruri deoarece în ciuda grozăviilor 

care zguduie sistematic întreaga planetă, problemele de mediu reprezintă preocuparea 

guvernamentală cea mai puţin luată în seamă, cea mai prost salarizată şi cea mai marginală (nu doar 

în România). 

Subliniem încă o dată: calitatea turismului depinde în mod covârşitor de calitatea mediului, 

aceasta şi pentru că turismul are un rol major în aducerea omului din starea de a face, de a avea şi de 

a stăpâni în starea harică de a trăi, de a simţi, de a se bucura, de a se regăsi, de a vedea şi de a 

răspunde!... 

Potenţialul uman depinde în mod nebănuit de potenţialul turistic. Căci ce este potenţialul 

turistic altceva decât totalitatea surselor naturale antropice şi cultural-istorice care, împreună cu 

infrastructura, constituie oferta turistică a unei destinaţii menită a odihni şi destinde. 

Poate că dincolo de stereotipia formulărilor oficiale în materie de doctrină și strategii în 

turism, dincolo de perplexitatea instituțională manifestă și în acest domeniu, prezenta lucrare a dorit 

și dorește să atragă atenția unei mobilizări mult mai puternice a resurselor intelectuale și material- 

financiare locale, regionale și naționale pe trei direcții principale: 

▪ transformarea turismului într-o resursă rară; 

▪ imposibilitatea identificării soluțiilor înafara triunghiului turism-mediu-servicii; 

▪ creșterea accelerată a factorului educativ, direct sau indirect, asupra turistului sau turiștilor, 

indiferente de forma de turism și/sau de „greutatea” financiară a acestora. 

Educarea și educația turistică se poate constitui într-un factor cu impact pozitiv major asupra 

reducerii amprentei ecologice a turismului de masă (sau de grup ori individual). 

Conservarea mediului și a speciilor care îl populează (încă) va fi o activitate care, mai 

curând decât ne așteptăm, se va  dovedi  la  fel  de  importantă  ca  și  cea  de  conservare  a  speciei 

umane (poate...). 

Să nu uităm, în spiritul celor menționate mai sus, că dacă între 1950 și 1959 s-au produs 13 

catastrofe provocate de climă, între 1990 și 1999 numărul acestora a ajuns la nu mai puțin de 74 și 

se estimează că în următorul deceniu va ajunge de ordinul sutelor. 

Să ne readucem aminte de ceea ce ar trebui să fie o preocupare, pentru fiecare dintre noi, 

poate mai importantă decât masa de dimineață: Vaticanul a devenit primul stat antropic prin 

crearea, în anul 2007, a unei zone de pădure pe teritoriul Ungariei, ca proprietate a sa. Acest plan 

orientat să regenereze vegetația constituie o angajare ecologică simbolică pentru întreaga planetă. 
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Vaticanul este în același timp și unul din simbolurile turismului mondial istoric și religios. 

Turismul în sine a rămas una din puținele activități care mai adună din toate părțile lumii, oameni de 

credințe, ideologii și rase diferite, îi pune la aceeași masă a frumuseților naturii și îi împărtășește cu 

pacea, odihna și liniștea sufletească a excursiilor în cele mai frumoase peisaje și locuri. 

Poate că întreaga planetă este, sau mai bine spus, a fost o grădină, care a devenit treptat un 

deșert în care florile și tot ce este verde s-a ofilit, după cum s-a ofilit și a încetat și orice suflare de 

viață, iar apele, acolo unde nu au dispărut, s-au învolburat luând cu sine deopotrivă agoniseala dar și 

multe vieți în timp ce contemplarea și admirația frumosului s-a transformat în uzurpare și ură 

„frățească”, dialogul celor mulți dar slabi a devenit monologul celor puțini dar atotputernici, părinții 

au fost abandonați de copii, popoarele s-au asmuțit unele împotriva celorlalte fără ca măcar să se 

cunoască, iar unde a mai scăpat ceva din creația și ordinea firească, au venit bombele și 

bombardierele. 

Iată de ce, chiar dacă ni se par cumva desuate, Zilele Mondiale ale Turismului trebuie 

sărbătorite sub diverse sloganuri, de către tot mai mulți tineri, care ar trebui să fie mai prezenți pe 

fronturile păcii decât pe cele ale războiului, pe cărări de munte cu schiuri în spate și nu cu 

lansatoare de rachete, la picnicuri în jurul izvoarelor și câmpurilor de flori și nu în careuri militare, 

în preajma câmpurilor minate. 

Se afirmă în general că turismul este una din cele mai ecologice activităţi antropice. În 

paragrafele precedente tocmai am arătat în mod succint că această viziune este pe cale de a se 

estompa definitiv. Deteriorarea ireversibilă a mediului nu este altceva decât o eternă pierdere în 

schimbul unui profit prezent, care, oricât de mare ar fi, este derizoriu. Nu există şi nu poate exista 

beneficiu economic real dacă amprenta ecologică a turismului este dincolo de capacitatea naturală 

de refacere a naturii pe termen mediu şi lung. 

Pentru noi, eco-turismul înseamnă, în ordinea specificată, conservarea naturii, a 

colectivităţilor şi tradiţiilor locale cu ajutorul, nu doar prin intermediul veniturilor dintr-un turism 

ştiinţific şi responsabil, reglementat. În plus, eco-turismul nu ar trebui legat, conectat doar la 

turismul care vizează în principal doar monumente ale naturii, parcuri, rezervaţii şi păduri virgine. 

Întreaga natură a fost şi este un monument al naturii şi poate că în rezervaţii nu ar trebui să trăiască 

superbele creaturi pe care astăzi le fotografiem pentru a avea ce arăta urmaşilor. După cum s-a 

menţionat mai sus, eco-turismul abordează pe picior de egalitate şi subiectul şi obiectul turismului. 

În plus, dacă am privi turismul ca o resursă, atunci, la o analiză critică şi obiectivă, se va constata că 

este o resursă pe cale a se epuiza, alături de altele. 

Nu putem încheia fără a sublinia (încă o dată, dacă mai era nevoie), rolul hotărâtor al 

serviciilor publice pentru integrarea şi susţinerea unui turism durabil. Serviciile publice ar trebui 

denumite ,,servicii integratoare” având în vedere conexiunea directă a omului excesiv urbanizat şi 

depersonalizat, cu un mediu prea îndepărtat şi tot mai străin. Poate că şi prin intermediul unei astfel 

de abordări, omul ar simţi permanent şi mult mai mult că face parte dintr-un întreg care continuă să 

existe şi să-l aştepte şi după concediul pe care tocmai l-a petrecut pe un vârf de munte sau într-o 

croazieră pe Marea Mediterană. 

 

Bibliografie 

1. Jordi Ficapal, Raport al Directorului Observatorului de Turism, Madrid, 2016. 

2. Francesco Fraugialli, Live Geopolitics of International Tourism "The New Silk Roads", 

2017. 

3. Nicholas Stern, Raport privind impactul încălzirii globale, Londra, 2006. 

4. Nicholas Stern, Speranțele Europei ecoclimatice, revista Ecologistul, nr.4, 2007. 

5. Nicholas Stern, Viața pe Terra în primejdie. Concluziile conferinței de la Paris: încălzirea 

globală va provoca ravagii. 

6. Vlădeanu Dorian, Provocări la nivel global ale sec. XXI. Criza și securitatea apei, Revista 

Pulsul Geostrategic nr.172 din 20.07.2014. 



 197 

CULINARY TOURISM: POTENTIAL VECTOR FOR GENERATING 

ADDED VALUE IN LOCAL COMMUNITIES 
 

TURISMUL CULINAR – POTENŢIAL VECTOR GENERATOR DE VALOARE 

ADĂUGATĂ ÎN COMUNITĂŢILE LOCALE 

 

Puiu NISTOREANU1 

Liliana NICODIM2 

Dan Mihnea DIACONESCU3 

 
Abstract 

It is obvious that the gastronomy has its origins in all the great, classical civilizations, still, in the context of 

hospitality and culinary tourism, it represents a new approach, of the possibilities of capitalising on the existent food 

resources – in an area or the other, in a region or another, and also different from a country to the other, from a culture 

to the other. Although in the present moment the relationship between gastronomy and tourism is real, there are very 

few studies in the specialty literature which address especially gastronomy in relationship to tourism. The present study 

sets out to draw attention on culinary tourism as a potential vector which generates added value in the local 

communities that have available agro food resources. 

Key words: culinary tourism, local community, rural tourism 

 

1. Introducere 

Potrivit lui Long (1998), termenul de „turism culinar” reprezintă ideea „de a experimenta 

alte culturi prin mâncare şi implicit prin vin”. Wolf defineşte „culinaria” şi „turismul gastronomic” 

drept o „călătorie pentru a căuta, a te bucura de mâncarea preparată şi băutură… şi o unică şi 

memorabilă experienţă gastronomică”. 

Senzorii perceptivi ai fiecărui individ joacă un rol psihologic/psihosociologic major în 

aprecierea preparatelor culinare, la fel ca alte experienţe turistice la alte destinaţii. Consumul de 

preparate culinare şi băuturi, în special când consumăm această experienţă senzorială plăcută, în 

afara propriei locuinţe, generează un factorul de plăcere rezultat al consumului de mâncare într-o 

anumită locaţie sau destinaţie. De aceea se poate argumenta că turiştii pun preţ pe ceea ce simt, 

trăiesc, gustă, la o destinaţie turistică, la ceea ce destinaţia oferă, selectând atent acel tratament 

special şi/sau preparate culinare care pot îndeplini o dorinţă, o poftă personal, imprimă o 

amintire(olfactivă, gustativă ori de altă natură). 

Începutul secolului XXI consemnează o afirmare egală a conceptului de imagine a 

destinaţiei vis a vis de cultura şi gastronomia acesteia, ultimile două  câştigând teren, din ce în ce 

mai mult, cu cât bugetul de timp liber al turiştilor scade. În acest context una din funcţiile 

alimentaţiei publice la destinaţiile turistice este aceea de a asigura aceleaşi experienţe şi sentimente 

pe care indivizii cred că ar trebui să le aibă de sărbători sau atunci când călătoresc. 

Se constată faptul că un număr tot mai mare de destinaţii turistice sunt frecventate de turişti 

datorită gastronomiei locale, produselor culinare specifice pe care le oferă. Aceste destinaţii sunt 

cunoscute ca destinaţii de vacanţă cu activități dedicate produselor culinare și vinului.  Simplu spus, 

gastronomia devine o parte importantă a experienţei de vacanţă. 

În acest context, industria culinară trebuie să accepte că rolul gastronomiei este unul de 

turism cultural, gastronomia manifestând tendiţe de a se constitui într-o nouă formă de turism. În 

aceste circumstanţe trăsăturile specifice turismului/turistului  gastronomic sunt următoarele: 

▪ aproape toţi  turiştii cinează în oraş când călătoresc considerând că cina  în oraş e o şansă de 

a cunoaşte bucătăria locală şi oamenii; 

▪ cina este considerată una din cele mai plăcute activităţi turistice; 
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▪ arta culinară sau gastronomică şi degustarea vinurilor este singura formă de artă care 

afectează toate simţurile umane (văz, auz, miros, gust şi simţ); 

▪ există o strânsă corelaţie între turiştii care sunt interesaţi de vin şi preparate culinare 

specifice şi cei interesaţi de cumpărături, muzică şi festivaluri de film; 

▪ în timpul călătoriei, interesul pentru bucătărie nu este influenţat de vârstă, sex sau etnie; 

▪ spre deosebire de alte activităţi şi atracţii turistice, gastronomia este accesibilă tot anul, în 

orice zi şi anotimp; turiştii gastronomi sunt adevăraţi exploratori. 

Analiza gastronomiei în corelaţie cu turismul se realizează pe baza unei tipologii a 

conţinutului şi naturii valorii adăugate. Astfel lanţul valoric, o abordare comună în studiile de turism 

(Desinano & Vigo, 1994), este folosit pentru a analiza nevoile acumulate ale unui turist în timpul 

vacanţei (pentru cazare, catering, transport, informaţie şi distracţie) în scopul evaluării, de exemplu, 

a implicaţiilor regionale ale turismului. Lanţul valoric este folosit, aici, într-un mod puţin diferit 

decât în cele mai multe studii de turism. Lanţul valoric începe cu producerea hranei de bază,  luând 

în considerare întregul proces de producţie, de la asigurarea materiei prime (animalele în păşune), 

până la servirea hranei pe masă, incluzând chiar şi  suvenirurile – cum ar fi carapacele fructelor de 

mare – care pot fi luate acasă. În această etapă, apar elementele de gastronomie şi turism. De zeci de 

ani, cercetarea a confirmat că turismul este plin de un consum simbolic care este mult peste 

satisfacerea nevoilor corpului. Nici mâncarea nu este o excepţie, prepararea mâncării fiind posibilă 

a fi divizată în două categorii: mâncarea pentru corp şi mâncarea pentru suflet.  

Mâncarea pentru corp vine de la restaurantele fast-food care asigură nevoia de hrană rapidă 

pentru stomac în mediul standardizat care nu influenţează nicicum capacităţile intelectuale. 

Mâncarea pentru suflet are un alt scop. Mâncarea este preparată mai încet, probabil conform cu 

anumite dorinţe, uneori exotice, diferite, şi având calităţi distincte. Plăcerea mediului şi compania 

unor alţi oameni sunt o parte esenţială a experienţei nutriţionale. Pentru Pillsbury (1990), este sigur 

că modelele de hrană de consum sunt mai mult determinate de situaţii, decât de factorii demografici 

sau economici. Uneori la muncă, la sport etc. hrana pentru corp este cea care este preferată; în alte 

ocazii, de exemplu la anumite evenimente, se preferă mâncarea pentru suflet. Dincolo de chestiunea 

dihotomică a lui Pillsbury (1990) legată de tipurile de restaurant, există o dezvoltare continuă şi o 

restructurare a lanţului valoric. În sectorul de fast-food, lanţul valoric este rupt, extins, pentru a 

include mai mulţi producători, şi este globalizat. De exemplu, McDonalds îşi trimite ingredientele 

peste graniţă, astfel încât ofertanţii pentru cele mai mici articole trebuie să fie selectaţi cu atenţie 

(Business Trend Analysts, 1991). Restaurantele cu hrană pentru suflet îşi dezvoltă de asemenea 

conceptele, nu doar în privinţa noilor ingrediente,  reţete sau alte particularităţi ale mâncării, ci şi în 

privinţa eforturilor tot mai mari, concentrate pe mediul şi atmosfera din restaurante.  

Din punct de vedere economic, integrarea şi diversificarea acestor sisteme de producţie 

poate fi privită ca o continuă valoare adăugată. Tendinţa pare să fie aceea că, cu cât este mai 

complexă şi mai strânsă interdependenţa, cu atât este mai avansată din punct de vedere economic. 

În legătură cu hrana şi asigurarea acesteia, cele mai complexe sisteme reprezintă o diviziune a 

muncii între diferite segmente ale economiei. Procesul conduce spre crearea unor noi grupuri de 

întreprinderi partenere.  

Dezvoltarea gastronomiei turistice este explicată în cadrul unui model ierarhic care defineşte 

cele „4 cerinţe” ale gastronomiei turistice, reflectând în primul rând rafinamentul şi complexitatea 

acesteia, apoi prezentând lanţul valoric al produsului culinar. 

Prima cerinţă: dezvoltarea locală. Dezvoltarea gastronomiei turistice în cadrul structurilor 

economice existente, a reţelelor de colaborare a instituțiilor/autorităților locale. A doua cerinţă: 

dezvoltarea pe orizontală. Parcurgerea pașilor de la producție, distribuție și consum final. A treia 

cerinţă: dezvoltarea pe verticală. Dezvoltarea şi adăugarea elementelor de servicii analoge 

aprovizionării cu materii prime pentru hrană; integrarea hranei și în alte activităţi economice. A 

patra cerinţă: dezvoltarea pe diagonală. Presupune multiplicarea alterrnativelor de diseminare a a 
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experiențelor gastronomice și crearea unor clustere de gastronomie „inteligentă” în cadrul 

economiei. 

Deşi este adevărat că, în general, forţele motrice ale economiei tind să lucreze mai mult sau 

mai puţin în acest mod, convergenţa nu înseamnă că toate regiunile gastronomice vor deveni egal de 

sofisticate şi integrate diagonal ca regiuni gastronomice. Nici nu va însemna că un local nu poate 

supravieţui extrem de bine fără a avea legături puternice cu economia înconjurătoare, fie ea locală 

sau globală. În mod sigur, această variaţie şi neuniformitate în dezvoltarea modelelor este cea care 

încurajează oamenii să experimenteze cultura gastronomică internaţională, în viitor. 

 

2. Cele „4 cerințe” ale gastronomiei turistice 

2.1. Păstrarea specificului local 

Această cerinţă presupune obținerea de valoare adăugată în activitățile gastronomice și 

turistice dintr-o regiune. Activităţile economice se bazează aproape exclusiv pe resursele materiale 

şi nemateriale ale regiunii.  Cerinţa este îndeplinită prin: 

a) includerea informaţiilor despre gastronomie în materialele de promovare regionale sau 

naţionale; 

b) organizarea unor campanii de promovare pentru anumite produse specifice regiunii sau 

sezonului; 

c) introducerea în comerţul cu produse  gastronomice, a produselor  cu denominaţii locale; 

d) stimularea interesului turistic pentru participarea la târguri şi evenimente gastronomice; 

e) implicarea autorităţilor publice în dezvoltarea restauraţiei în zonele urbane, rurale şi în 

staţiunile turistice. 

Valoarea adăugată sporită este creată în sectorul primar, din industriile de procesare a hranei 

regionale şi în restaurante, prin creşterea disponibilităţii şi conştiinţei faţă de turişti. Pieţele sunt 

extinse prin creşterea numărului de turişti, dar nimic altceva nu s-a schimbat. În prima cerinţă de 

dezvoltare a turismului gastronomic, se admite că resursa există mai mult sau mai puţin, dar că 

turiştii trebuie să fie ajutaţi să înţeleagă particularităţile gastronomice. Parametrii relevanţi aici sunt 

vizibilitatea şi dimensiunea. 

Lipsa de comunicare dintre clienţi şi producătorii de mâncare este principala problemă. 

Disponibilitatea de hrană şi infrastructuri – cum ar fi restaurantele – sunt probleme secundare. 

Extinderea are loc de-a lungul aceleiaşi traiectorii, fără schimbarea conceptelor de bază şi fără 

afectarea naturii şi dimensiunii legăturilor de afaceri. Aceste tipuri de activităţi sunt privite ca 

sprijin în scopul de creșterii valorii adăugate în cadrul instituţional local.  

a) Includerea informaţiilor despre gastronomie în materialele de promovare regionale sau 

naţionale 

Eforturile promoţionale au multe forme. Fotografii ale pieţelor colorate şi animate arată o 

atmosferă specială şi conving turiştii că există mâncare proaspătă la dispoziţie. Unele preparate pot 

fi prezentate în fotografii foarte frumoase, de exemplu homarii şi alte tipuri de fructe de mare, care 

pot să meargă mână în mână cu promovarea litoralului. În mod tipic, broşurile de turism ilustrează 

şi aspectele legate de hrană. Dacă hrana este foarte exotică, poate să convingă pe cineva să se simtă 

turist şi să se bucure de mâncarea respectivă. 

Legăturile pozitive cu revistele şi programele de televiziune sunt esenţiale pentru atragerea 

acestui tip de turişti. Totuşi, calitatea mâncării va trebui, probabil, să fie mult superioară celei de 

nivel mediu din regiune, dacă ea se va adresa cunoscătorilor în gastronomie. 

b) Organizarea unor campanii de promovare pentru anumite produse specifice regiunii sau 

sezonului  

Un element ce avantajează dezvoltarea gastronomiei turistice mai ales într-o zonă rurală, 

comparativ cu o zonă urbană, se referă la nivelul cheltuielilor. Astfel, anumite cheltuieli, cum ar fi 

cele pentru plata chiriilor, întreţinerii, plata salariilor angajaţilor, sunt mai scăzute în zonele rurale, 

decât dacă firma şi-ar desfăşura activitatea într-un centru urban. Existenţa unor pretenţii relativ 
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reduse de remunerare a muncii la populaţia rurală va fi încă mult timp un avantaj pentru economia 

rurală, asigurând costuri de producţie mai reduse, permiţând astfel oferirea pe piaţă a unor produse 

şi servicii la preţuri competitive, și mai ales produse proaspete specifice regiunii sau sezonului. În 

paralel cu caracterul gastronomic, o destinaţie turistică îşi sporeşte capacitatea de a atrage turişti 

dacă facilitează accesul turiştilor la elemente de cultură, istorie şi civilizaţie. 

c) Introducerea în comerţul cu produse gastronomice, a produselor cu denominaţii locale 

Un efort mai mare constă în combinarea mai multor produse şi etichetarea acestora după 

numele regiunii. Nu contează dacă eticheta este o marcă de calitate sau nu, promoţia creşte 

vizibilitatea produsului şi sporeşte calităţile regiunii pentru iubitorii de hrană. Conform 

specialiştilor, un pas important în demararea unei noi afaceri în comerţul cu produse gastronomice, 

este alegerea amplasamentului. Este nevoie de o analiză atentă a locației, deoarece succesul sau 

eşecul noii afaceri poate fi strâns determinat de acesta.  

De asemenea, un alt element de care trebuie să se ţină cont, sunt preferinţele consumatorilor 

privind bunurile sau serviciile gastronomice/culinare pe care sunt dispuşi să le achiziţioneze. În 

sectorul turismului, în ultimele doua decenii s-au putut observa schimbări în comportamentul şi 

valorile turiştilor, cu privire la alegerea destinaţiei de vacanţă, lucru ce reprezintă un factor critic 

pentru firmele din acest domeniu. Astfel, pentru vechii turişti, călătoria era o noutate, ei cumpărau 

pachete care includeau transport, cazare şi distracţie la un preţ accesibil, vacanţele erau în general 

omogene şi previzibile, iar căutarea de soare şi plajă devenise o rutină. Noii turişti în schimb, nu 

doresc un pachet turistic standardizat şi rigid, în care soarele să fie principala atracţie, ci caută un 

turism mai individualizat, care să fie în concordanţă cu pasiunile si interesele acestora, inclusiv cele 

gastronomice. 

d) Stimularea interesului turistic pentru participarea la târguri şi evenimente gastronomice 

În fiecare an au loc mari evenimente internaţionale şi târguri, care atrag un mare număr de 

turişti. Aceste mega-târguri gastronomice sprijină, mai ales, continuarea specializării în producţia 

gastronomică şi globalizarea pieţelor. Prin contrast, târgurile de vite din zona rurală sunt, de obicei, 

oportunităţi pentru producătorii locali şi alţii mai puţini la număr pentru a-şi prezenta produsele. 

Contrar așteptărilor, aceste evenimente nu sunt total eclipsate de marile târguri internaţionale, 

întrucât existenţa lor se bazează pe altă logică economică. Iniţial, târgurile de vite şi alte evenimente 

de acest fel au apărut pentru a servi sectorul gastronomic şi pe cel agricol, dar ele s-au extins pe 

scară largă şi spre alte sectoare. Interesul unei audienţe tot mai mari de turişti asigură supravieţuirea 

acestor evenimente, dar poate, de asemenea, să producă şi schimbări în prezentarea produselor şi în 

programul de loisir pe care-l asigură. 

e) Implicarea autorităţilor publice în dezvoltarea restauraţiei în zonele urbane, rurale şi în 

staţiunile turistice 

Pentru a face gastronomia turistică fezabilă, este nevoie de creşterea numărului de 

restaurante, de magazine alimentare şi de alte facilităţi, unde turiştii pot cumpăra şi experimenta 

produse. În noile dezvoltări de afaceri, nu numai în mall-uri, staţiuni de litoral şi proiecte de 

regenerare urbană, integrarea elementului gastronomic este absolut esenţială, iar locaţia este de 

importanţă majoră (Melaniphy 1992). Dar şi în mediul rural planificarea pentru facilităţile fizice - 

de la reclame, la locuri de parcare, la zone de drumeţie şi de picnick - trebuie să fie o parte a 

dezvoltării specifice, mereu în creştere, a hranei pentru turişti.  

 

2.2. Extinderea pe orizontală 

Cea de a doua cerinţă de dezvoltare a turismului gastronomic extinde viziunea primei 

cerinţe, incluzând o îmbunătăţire a calităţii produsului. Îmbunătăţirea este luată în seamă nu numai 

pentru că turiştii sunt importanţi, ci şi pentru că o calitate superioară creează noi surse de venit. 

Cerinţa este îndeplinită prin: 

a) implementare și standarde de calitate în marketing; 
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b) certificarea și produsul de marcă gastronomic al restaurantelor bazat pe diverse criterii și 

valori; 

c) reinventarea, modernizarea şi comercializarea tradiţiilor istorice gastronomice. 

Schimbările calitative, în special creşterea calităţii, sunt potenţial dificile şi costisitoare 

pentru ofertanţi. Urmărirea obiectivelor de calitate poate schimba diviziunea muncii între 

producători, de-a lungul întregului lanţ valoric. Dezvoltarea celei de-a doua cerinţe va întrerupe 

relaţiile existene şi va crea unele noi. Noi instituţii care, iniţial, nu au fost incluse în sistemul de 

producţie vor fi create, în special în zona de marketing. 

a) Implementare şi standarde de calitate  

Adesea, regiunile au o gastronomie interesantă, dar produsul a sărăcit din mai multe cauze, 

cum ar fi dieta populaţiei locale şi, ca urmare, s-a înregistrat o scădere a calităţii meniurilor. Dacă 

asemenea produse ar fi să îşi recâştige reputaţia ca expresii valoroase ale unei culturi regionale 

gastronomice, ar trebui să se acorde mai multă atenţie asigurării unei calităţi consistente şi 

controlate. În mod particular, în regiunile viticole, viticultorii au încercat să îmbunătăţească 

calitatea de-a lungul timpului, pentru a obţine un preţ mai bun. Legătura dintre calitatea vinului şi 

imaginea turistică a regiunii poate să fie adesea neclară. Certificarea este în general de mare valoare 

pentru producători doar dacă este recunoscută pe piaţă. Stabilirea sistemelor de certificare posibile 

pun destulă presiune pe producători şi nu este întotdeauna uşoară menţinerea într-o comunitate de 

producători mici, individuali.  

b) Certificarea şi produsul de marcă al restaurantelor bazat pe criterii şi valori 

Stelele Michelin sunt prea puţine pentru a juca un rol important pentru majoritatea turiştilor, 

iar ştampila Michelin de certificare ar putea avea doar un impact minor în regiunile în care se află 

restaurantele. Acreditarea Michelin, mai degraba elitistă, este astfel înlocuită pe scară largă de 

numeroase alte sisteme de certificare, iar calitatea nu este singurul criteriu folosit. Clasificarea şi 

brandingul se pot baza pe orice punct în lanţul valoric, de la materia primă folosită, metodele de 

preparare, sezonalitatea, până la decoraţiunea interioară a restaurantelor şi disponibilitatea de a avea 

o zonă de joacă pentru copii. Mâncarea cu valoare istorică sau gastronomia regională pot fi unele 

din criterii. Elementele importante pentru un certificat viabil sunt:  

▪ criterii precise uşor de urmat pentru orice furnizor gastronomic care doreşte să obţină sau să-

şi ridice gradul de clasificare; 

▪ control eficace şi consultanţă pentru motivarea şi orientarea furnizorilor gastronomici în a 

progresa în sensul îmbunătăţirii calităţii. Eforturile combinate între organizaţiile de control şi 

proprietari pentru a ridica standardele într-o regiune.  

Sistemul de marketing turistic, folosirea acestuia pentru creşterea profitului, crearea 

avantajelor competitive pentru ofertanţii acreditaţi şi sporirea valorii adăugate între producătorii 

gastronomici în cadrul lanţului valoric. Un sistem de certificare poate include furnizorii de materie 

primă, precum şi alţi factori, generând, astfel, noi alianţe în sistemul de producţie orizontal. 

c) Reinventarea, modernizarea şi comercializarea tradiţiilor istorice gastronomice 

Industrializarea şi globalizarea producţiei gastronomice a dus la pierderea multor reţete 

gastronomice tradiţionale. Totuşi, ceea ce s-a crezut că s-a pierdut sau a dispărut din viaţa zilnică, 

poate fi mai târziu revitalizat în activităţile turistice. Mâncarea este un punct de început adevărat şi 

simplu pentru cunoaşterea legendelor, miturilor şi tradiţiilor din trecut. Mâncarea devine o maşină a 

timpului istoric şi un refugiu în fața McDonald-izării. Mâncarea nu înseamnă numai o amintire 

nostalgică, ci asigură o provocare a simţurilor, cum ar fi mirosul şi gustul. 

Moştenirea constă mai mult în credinţă decât în dovada raţională. Alegem şi ne bucurăm de 

moştenire nu prin cântărirea adevărurilor, ci prin a simţi ceea ce este adevărat (Lowenthal, 1996). 

Hrana istorică este plină de trucuri şi manipulări şi chiar intenţiile politice afectează reconstrucţia 

gastronomiei regionale, aşa cum arată un alt autor (Csergo, 1996), în cazul Franţei. În prepararea 

heringului în oţet, un fel de mâncare nordic tradiţional, procesul de curăţare este mai rapid prin 

folosirea chimicalelor. Gustul şi aroma pot fi adăugate hranei, fără procesul de afumare de lungă 
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durată. În consumul acestor produse, mediul şi strălucirea istorică sunt de mai mare importanţă 

decât autenticitatea actuală.  

Nevoia de produse turistice variate a intensificat căutarea urmelor istorice ale bucătăriei 

regionale. Aceeaşi nevoie a provocat creativitatea bucătarilor şi producătorilor gastronomi, nu 

numai de a reinventa şi moderniza vechile tradiţii, ci şi de a inventa brandul noilor gastronomii 

regionale. Această practică creativă este încă un mare fenomen urban, folosit, de exemplu, de 

bucătarii londonezi la modă care îşi caută un loc în literatura turistică internaţională. Londra se 

găseşte pe hartă, în ciuda tradiţiilor gastronomice sub semnul întrebării, doar ca o consecinţă a 

legăturii oraşului cu procesele de globalizare din alte puncte de vedere. 

 

2.3. Extinderea pe verticală 

A treia cerinţă de valoare adăugată în turismul gastronomic merge un pas înainte, integrând 

alte activităţi periferice care sporesc valoarea experimentală a mâncării. Hrana este o parte a unei 

experienţe turistice mai mari şi mai complexe, posibilă în cea mai importantă parte, dar, în multe 

cazuri, doar un element în plus. Mâncarea din restaurante, din pieţele alimentare, devine o 

componentă a unei activităţi care ocupă timpul şi atenţia turiştilor. Această componentă nu este 

lipsită de importanţă şi potenţialul ei se dezvoltă cu rapiditate.  

Cerinţa este îndeplinită prin: 

a) restructurarea experienței gastronomice; 

b) stabilirea și marketingul rutelor; 

c) stabilirea centrelor de vizitare, muzee etc.; 

d) crearea evenimentelor bazate pe gastronomie şi turism; 

e) ore gastronomice şi vacanţe gastronomice. 

Valoarea adăugată poate să crească prin sectorul turistic, prin acordarea de atenţie 

elementului hrană. Este posibil, de exemplu, să se combine vânzarea mâncării cu activitatea de 

turism. Băutura şi mâncarea în transportul public au explodat, de asemenea comenzile la ghişee şi 

direct din maşini, putându-le transforma, pe acestea din urmă, în sufragerii. Orice muzeu are o 

cafenea, un loc care de obicei este mai aglomerat decât chiar sala de expoziţie. Chiar şi pe traseele 

din Himalaya, mâncarea se asigură la intervale regulate. 

Eroziunea monopolului mâncării din restaurante şi restructurarea în sisteme verticale 

integrate noi creează pierderi, dar şi câştiguri. În special unităţile de catering care nu pot să satisfacă 

nevoia pentru distracţie şi experienţe sunt în pericol de a fi eliminate de pe piaţă. Hanurile şi 

restaurantele care supravieţuiesc şi care nu sunt suficient de vechi ca să aibă interes istoric vor 

dispărea, vor schimba patronajul sau conceptele. În mod deloc suprinzător, sectorul restaurantelor 

este unul dintre cele mai dinamice sectoare din economie (Hjalager, 2000). Pe de altă parte, 

antreprenorii îşi bazează noua afacere pe concepte integrate care înlocuiesc formele vechi de 

preparare a hranei. 

a) Restructurarea experienţei gastronomice  

Aceasta presupune diversificarea experienței gastronomice, fie prin oferirea de produse noi 

(de exemplu produse din plante), fie prin deschiderea unor noi site-uri de turism. Deşi nu sunt 

considerate mereu ca actori importanţi ai industriei turismului, fermele, producătorii de produse 

alimentare, domeniile etc. sunt atracţii turistice perfecte. Însă, cum menţiona Hjalager (1996), 

fermele moderne, cu metode de producţie industrializate, se luptă din greu pentru a satisface un 

public condus de nostalgie. Producătorii de nişă, mai mult sau mai puţin corecţi strategic, pot utiliza 

turismul ca deschidere pentru relaţii publice şi marketing. Ambele tipuri pot fi atractive pentru 

turism şi perfect viabile în termeni economici. 

Unii producători generează un venit considerabil prin vânzarea eşantioanelor de produse, 

după ce vizitatorii au petrecut timpul urmărind procesele de producţie, au participat la munca 

efectivă de producere şi au testat rezultatele. Magazinele agricole devin din ce în ce mai sofisticate, 

cu un sortiment dincolo de capacităţile de producţie ale unei singure ferme. Turiştii sunt adesea 



Culinary tourism: potential vector for generating added value in local communities 

 203 

reticenţi în a cumpăra, deoarece produsul este greu de cărat în timpul călătoriei sau trebuie păstrat la 

rece etc. Noile tipuri de ambalaj încearcă să rezolve aceste probleme, prin containere cilindrice cu 

apă pentru peştele proaspăt, de exemplu, şi prin sisteme de livrare la aeroport.  

b) Stabilirea itinerarelor gastronomice  

Deşi anumiţi factori cum sunt: aglomeraţia, infrastructura inadecvată, concurenţa puternică 

din staţiunile renumite din apropiere îngreunează succesul rapid al turismului gastronomic. Există şi 

factori favorabili, printre care: potenţialul turistic şi antropic al zonei, împreună cu circulaţia 

turistică aferentă – care contează în alegerea locațiilor pentru manifestări gastronomice; ulterior 

zona poate deveni o destinaţie îndrăgită şi cunoscută atât pe plan naţional cât şi internaţional.   

Itinerarele vor lega mai multe activități din această categorie pentru a crea un efect 

sinergetic. Rutele vinurilor din Canada şi Australia sunt descrise de Telfer (2000) şi (Hall şi 

Mitchell, 2000), care subliniază mai ales ideea cooperării. Producătorii se organizează în reţele şi 

fie angajează comercianţi externi, fie cooperează cu agenţiile regionale de turism. Există, acum, rute 

pentru bere, whiskey, cidru şi alte tipuri de băuturi, dar tipurile de hrană mai solidă sunt oferite, de 

asemenea, în rutele „de gustare”. Pentru evitarea riscurilor datorate băuturii la volan, un furnizor 

francez a organizat tururi de biciclete pe drumurile vinului. În special, călătoriile foarte apreciate 

pentru vinuri se pare că au fost create în multe locuri, conceptualizarea pe verticală fiind prevalentă. 

În Carolina de Nord, de-a lungul drumurilor se oferă restaurante, cazare, masă, mic dejun, plimbări 

în natură, olărit şi petreceri de vineri seară. În Napa Valley, în California, un drum al vinului s-a 

dezvoltat de mai mulţi ani, și diversificarea a mers până la includerea unor produse cosmetice pe 

bază de struguri. Aceste produse se vând aceloraşi categorii de clienţi ca şi vinul. 

c) Stabilirea centrelor de vizitare, muzeelor etc. 

Acestea se referă la produsul şi procesele de producţie, coroborate cu experienţa proprie. 

Hrana s-a mutat în muzee şi în ariile culturale. Pregătirea mesei zilnice a fost o preocupare 

importantă de-a lungul istoriei, iar povestea instrumentelor necesare pregătirii hranei sunt ideale 

pentru organizarea unor expoziţii. Sunt oportunităţi nu numai de a observa, dar şi de a participa, 

care atrag turiştii, spre satisfacţia gazdelor (Prentice, 1993). Un număr de atracţii turistice sunt 

reprezentate de mâncare şi de ingredientele folosite ca subiect principal al conceptului: de exemplu 

expoziţiile despre importanţa sării la Salt Center din Mariager, Danemarca. Legăturile cu tradiţia 

locală de mâncare sunt foarte clare. Lipsa mâncării este prezentată în Muzeul Foametei din 

Roscommon, din Irlanda. În alte zone turistice, furnizarea mâncării este însoțită de elemente de 

atractivitate adaptate produselor oferite. De exemplu, în restaurantele care servesc mâncare pe bază 

de peşte, sunt acvarii din care clienții își aleg peștii. Carnea de vită este prezentă, în mod firesc, 

printre atracţiile din Vestul Sălbatic, iar localurile de tip safari, din Kenya, oferă vânat.  

d) Organizarea unor evenimente cu specific gastronomic şi turistic 

Festivalurile, evenimentele tematice, petrecerile, târgurile, competiţiile, pot fi legate, 

conceptual, de gastronomie (Scarpato, 1999). În cursul acestor manifestări se organizează 

concursuri, se acordă premii, se conștientizează calitățile gastronomiei locale.  

Evenimentele şi festivalurile pot, de exemplu, să fie legate de sărbătorile naţionale şi 

regionale, cum ar fi sărbătoarea recoltei. Festivalurile şi ceremoniile religioase sunt adesea legate de 

evenimente sociale şi de consumarea mâncării tradiţionale şi a specialităţilor (Getz, 1991), întrucât 

sunt evenimente etnice. Multe festivaluri şi târguri sunt asociate cu muncile agricole și cu pregătirea 

hranei. Activitățile din cadrul acestor manifestări tind să devină internaționale, ca de exemplu 

plăcintele cu dovleac de Halloween și turta dulce de Sf. Valentin. Târgurile şi festivalurile permit 

integrarea unor activităţi colaterale comerciale şi necomerciale care îi provoacă şi îi stimulează pe 

vizitatori. În plus faţă de prezentarea hranei şi băuturii, posibil de origine locală, astfel de 

evenimente permit expunerea ustensilelor de gătit şi a dotărilor pentru procesarea hranei, precum şi 

vânzarea acestora. Festivalurile prezintă, de asemenea, cărţi de bucătărie scrise de bucătari celebri, 

dar şi conferinţe şi demonstraţii, concursuri gastronomice, licitaţii etc. 
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e) Ore de gastronomie şi vacanţe gastronomice 

Bucătarii şi proprietarii de spații de cazare, organizează excursii şi cursuri pentru persoanele 

care doresc să înveţe arta de a găti. Analizând din prisma publicităţii prin Internet, tradiţiile 

alimentare regionale, produsele locale, peisajul agricol şi experienţa de gătit sunt o combinaţie 

familiară, pentru cele mai multe concepte de”vacanţe de gătit”. Majoritatea şcolilor de gastronomie 

sunt în Franţa şi Italia.  Unele şcoli şi cursuri sunt direct legate de numele bucătarilor ce apar în 

emisiunile foarte cunoscute de televiziune; rolul mediei este, cel mai probabil, constructiv. 

Fenomenul de a combina gastronomia cu concediul, cu vacanţa, este încă necercetat pe scară largă, 

în ciuda interesului pentru studierea culturii gastronomice.  

 

2.4. Dezvoltarea pe diagonală 

În cea de-a treia cerinţă a turismului gastronomic s-a arătat faptul că scopul activităţilor 

legate de gastronomie s-a diversificat, prin includerea hranei ca un element în experienţa complexă 

turistică. Am arătat, de asemenea, că prin acest proces au apărut contacte noi între producătorii de 

hrană şi alţi actori şi faptul că vechea diviziune a muncii şi a profesiilor s-a modificat și au fost 

create noi comunități profesionale. Logica pe diagonală include dezvoltarea şi modificarea bazei de 

cunoaştere legate de turism şi gastronomie. 

Cerinţa este îndeplinită prin: 

a) formarea pentru gastronomie, ştiinţa gastronomică şi turismul gastronomic profesional; 

b) cercetarea şi dezvoltarea; 

c) centrele media; 

d) proiectele demonstrative. 

Conform celei de-a patra cerinţe a dezvoltării, o zonă se determină dincolo de simpla 

extindere a dimensiunii şi scopului resurselor gastronomice. Resursele de cunoaştere adiţionale şi 

capacităţile inovative trebuie dezvoltate şi aduse în stadiul de interacţiune cu totalitatea sectoarelor 

gastronomice şi de turism. Abordarea pe diagonală are în vedere transferul de cunoaştere în 

domeniul gastronomiei şi în sectoarele turistice, compensând deficienţele structurale în aceste 

sectoare. Firmele mici și mijlocii au reticențe față de rețele, pentru că:  

▪ nu au încredere în partenerii potenţiali – aceasta necesită timp şi contacte (informale); 

▪ sunt reticenţi să cheltuiască timp şi efort pe o reţea, dacă beneficiile obiective şi potenţiale 

nu sunt foarte clare; 

▪ se tem de pierderea capitalului strategic şi informaţiilor către alţi membri ai reţelelor; 

▪ au diverse nevoi  şi speranţe față de  reţele; 

▪ vor fi dezamăgiţi dacă experienţa reţelei este negativă (Bockholt şi Thuriaux, 1999). 

Conform acestei cerinţe a turismului gastronomic, ținta nu mai este formată exclusiv din cei 

care sunt în vacanţă, ci și din profesioniştii în alimentaţie, de cei care participă la turismul de masă. 

Articolele comercializate şi vândute nu sunt doar produse alimentare şi de divertisment, ci 

experienţe legate de alimente, dar, de asemenea şi cunoştinţe, viziuni şi concepte care pot fi 

modificate şi puse în aplicare în alte regiuni. În consecinţă, relaţia dintre forţele globale şi locale 

este dinamică și interactivă.  

 

3. Concluzii 

Am încercat o descriere a dezvoltării treptate a turismului gastronomic, de la cea mai simplă 

resursă, până la crearea şi utilizarea cunoştinţelor sofisticate şi a capacităţilor inovative. Se 

presupune (dar greu de dovedit în practică!) faptul că dacă o regiune poate parcurge această etapă 

de dezvoltare, mai poate adăuga valori superioare, în beneficiul populaţiei locale sau al 

proprietarilor de capital. Exemplele sărace în cea de-a patra cerinţă a dezvoltării pe diagonală arată, 

de asemenea, că există încă oportunităţi nefolosite. Există multe motive pentru acest lucru. Unul din 

cele mai importante este că, pe de-o parte, capitalul cultural gastronomic este legat de circulaţia 

capitalului financiar din investiţii şi producţie. Este evidentă prezenţa unei distanţe fizice şi mentale 
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între actorii rurali şi furnizorii de capital urban. Pe de altă parte, folosirea tradiţiilor gastronomice şi 

resurselor depinde de cererea noilor clienţi tot mai numeroşi. În comparaţie cu turismul de masă, 

pieţele sunt mici şi greu de atins. Aceste observaţii sugerează că noile organizaţii pentru resursele 

gastronomice şi pentru consum vor trebui să realizeze analize simultane, din punct de vedere al 

medierii globale şi spaţialităţii. S-a pus mereu problema dacă este posibilă sporirea acestor clustere 

(segmente) prin intervenţia publică. 

Abordările turismului culinar sugerează faptul că acest act fundamental, cotidian şi vital, de 

a mânca are multiple valenţe şi are un rol important în ritualurile sociale contribuind atât la 

construirea unei identităţi individuale, dar şi colective. 
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Abstract 

This article analyses the Environmental, Economic, and Social impact (EES triangle) of the mining project 

proposed by Roşia Montană Gold Corporation (RMGC). The results show that this project is not truly favourable for 

Romania, taking into account that the environment would be strongly affected if technological errors occurred, and if 

cyanide were used to separate the gold from ore. At the same time, the number of places of work created would be for a 

determined period of 25 years, and the profit obtained by Romania is minimum, compared to the profit of the company. 

In this context, the mining project would also bring prejudices to the local archaeological site, by removing elements 

which could elucidate certain historical aspects from the past. Therefore, is this mining project according to the 

concept of sustainable development? 

Key words: Roşia Montana, mining, impact, sustainable development  

 

1. Introducere 

Un management şi un sistem de raportare cu privire la dezvoltarea durabilă ar trebui să 

devină un element cheie pentru multe dintre organizaţiile mondiale. Aceasta este o cale pentru a 

implementa un cadru strategic care va integra iniţiativele modern planificate, precum şi programele 

pentru managementul de Mediu, Economic şi Social (triunghiul MES). Organizaţiile caută să 

monitorizeze, să măsoare, să raporteze şi să îmbunătăţească continuu performanţa în 3 direcţii: 

Responsabilitate faţă de Mediu, Responsabilitate Financiară şi Responsabilitate Socială [1]. Din 

punct de vedere sustenabil, unele problemele au devenit o parte esenţială din politica socială şi 

economică a majorităţii ţărilor. S-a pus accent pe educaţia tinerilor privind protejarea  mediului şi 

asimilarea valorilor esenţiale din a face lumea un loc mai bun pentru a trăi [2]. Din punct de vedere 

durabil, afacerea este văzută drept un efort al unei companii sau a unei organizaţii de a manageria 

impactul său asupra vieţii pe Pământ dar şi asupra ecosistemului şi reţelei sale de afaceri [3]. 

Criteriile dezvoltării durabile sunt mult mai importante când vine vorba de exploatările 

miniere.Unele resurse naturale sunt neregenarabile iar exploatarea lor presupune o atenție deosebită 

când vine vorba de interesele naționale, precum: dezvoltarea economică şi socială, dar și încurajarea 

creșterii calității vieții [4]. 

 

2. Problema de cercetare 

Cercetarea are ȋn vedere analiza localităţii Roşia Montană pentru a determina impactul de 

mediu, economic și social ca urmare a implementării proiectului minier. Aşadar, s-a dezvoltat 

conceptul de bune practici pentru exploatările miniere, incluzând unele avantaje şi dezavantaje ale 

proiectului minier. De asemenea, s-a realizat o constatare la fața locului pentru a cunoaşte diversele 

aspecte ale mineritului astfel ȋncât să se poată identifica dacă acest proiect minier este în 

conformitate cu conceptul de dezvoltare durabilă. 

 

3. Metodologia cercetării 

Scopul acestei cercetări este acela de a  identifica dacă proiectul minier din Roşia Montană 

este în conformitate cu dezvoltarea durabilă, prin atingerea următoarelor Obiective ale cercetării: 

O1-Analiza unor modele de bună practică pentru exploatările miniere; O2-Analiza triunghiul MES; 

O3-Identificarea unor avantaje şi dezavantaje ale proiectului minier. S-a utilizat ca metodă de 
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cercetare analiza teoretică (studiul documentelor de specialitate) şi documentarea practică (prin 

cercetări pe teren la sediul companiei RMGC din comuna Roşia Montană, Centrul de informare al 

Proiectului Roşia Montană, Centrul Pro Dreptatea, Centrul de Informare Turistică, Fundaţia 

Culturală Roşia Montană şi Primăria Roşia Montană).  

 

4. Identificarea perspectivei de dezvoltare turistică şi bune practici de exploatări miniere 

Într-una din multele interpretări, turismul este înţeles drept un scenariu comunicaţional, un 

spaţiu la care să te raportezi, să devii mai apropiat sau mai îndepărtat de el. Când activitatea 

turistului este focusată pe patrimoniu şi cultură, legătura dintre turism şi identitate este şi mai 

accentuată [4]. Turismul cultural privind patrimoniul minier este unul potrivit pentru abordarea 

identităţii în turism. Identitatea şi căutarea unei redefiniri simbolistice ale comunităţii ar putea 

susţine continuitatea comunităţii locale miniere [5]. Un caz aparte îl constiuie oraşele spaniole 

Linares, Alquife, Seron şi Villanueva del Rio y Minas, unde activitatea minieră a reprezentat baza 

vieţii economice şi sociale pentru secolul 20. Mai târziu această industrie a fost abandonată, făcând 

loc efectelor culturale, sociale şi economice frecvent întâlnite în arealele miniere dezafectate. 

Totuşi, aceste oraşe ale sudului Spaniei se caracterizează prin: izolarea geografică, socială şi 

economică a arealelor miniere (enclave), moduri specifice de lucru, degradarea mediului, prezenţa 

fabricilor mari şi a infrastructurii care au un impact major asupra peisajului [5]. Datorită acestui 

fenomen, ȋn zonă au avut loc procese de dezafectare a exploatărilor, crize, perioade de proteste 

sociale, căutarea de alternative socio-economice, care au culminat în majoritatea cazurilor cu 

abandonarea siturilor miniere. Fabricile industriale şi siturile miniere au căzut în ruină şi în urma 

acestora au apărut delapidări în fostele districte miniere [6]. În situaţii de acest gen, identităţile şi 

comunităţile miniere sunt create prin procesele discursive de tip politic iar locaţiile importante au 

monumente ale mineritului, celebrează festivaluri care o onorează pe Sfânta Barbara, protectoarea 

minerilor, dând o valoare emoţională peisajelor miniere [7]. Dintre toate aceste oraşe, singurul care 

a avut o exploatare minieră la suprafaţă a fost Alquife, aceasta fiind o exploatare de minereuri de 

fier, mina fiind închisă în anul 1998, neluându-se măsuri de protecţie. Compania care deţine 

fabricile nu permite prezenţa turiştilor, ȋnsă în unele cazuri fac excepţii pentru şcolari şi grupuri de 

specialişti. [8]. În Andaluzia, patrimoniul şi dezvoltarea turismului sunt o axă prioritară pentru 

guvernul regional, rolul statului fiind unul decisiv prin investiţiile directe în dezvoltarea turismului, 

dar cu toate acestea, dezvoltarea turismului a fost lipsită de succes [9]  iar identitatea locală nu a 

permis să se înainteze în planurile strategice de dezvoltare turistică a patrimoniului minier [5]. 

Astfel, pentru dezvoltarea turismului cultural, patrimoniul existent trebuie să fie capabil de a se 

converti în resurse turistice. [10].  

În timp ce mineritul este o activitate economică recunoscută în multe regiuni, turismul este 

şi el recunoscut ca unul din sectoarele capabile de a oferi oportunităţi pentru dezvoltarea 

economică. De exemplu, ȋn Australia turismul este un mare contribuitor al economiei naţionale, 

turismul fiind important cu precădere în zonele rurale (25% din totalul cheltuilelilor reprezentând 

cheltuieli pentru turismul intenaţional) [11]. Într-un studiu realizat pe sectorul minier din Weipa, o 

localitate situată în Queensland, s-a ajuns la concluzia că sectorul turismului autohton a primit 

foarte puţină atenţie, până la începutul anilor 1990. O dată cu Jocurile Olimpice de la Sydney din 

2000, a crescut interesul pentru turismul autohton, luând naştere Indigenous Tourism Australia 

(ITA) [12]. Istoric, industria mineritului a fost asociată cu impactul negativ social şi de mediu, dar a 

fost şi învinuită de lăsarea comunităţilor într-un stadiu economic neviabil odată cu terminarea 

resurselor extrase. Poporul indigen a fost cel mai afectat de activităţile miniere, ţinând cont că peste 

60% dintre operaţiunile miniere australiene se află în proximitatea acestora [13] . O astfel de 

problemă a constituit-o mina de uraniu din partea nordică a teritoriului, uraniul fiind exploatat din 

1981, ţinând cont de faptul că în apropierea sa se afla Parcul Naţional Kakadu inclus pe lista 

patrimoniului UNESCO. Aşadar, companiile miniere au început să devină mai responsabile şi au 

ţinut cont de drepturile poporului indigen, încercând să satisfacă nevoile acestora. S-au luat în 
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considerare cursuri de formare pentru populaţia locală indigenă, s-au instruit angajaţii cu privire la 

cultura indigenă, s-au condus sondaje cu privire la patrimoniul cultural, înregistrându-se astfel peste 

260 de situri arheologice [14]. Apoi au avut loc aranjamente cu privire la activităţile post-minerit, 

respectiv ce s-ar putea face după închiderea minei şi s-au dezvoltat diferite atracţii turistice care au 

legătură cu mineritul, s-au amenajat muzee cu utilaje miniere, s-au organizat tururi prin galeriile 

miniere, parcuri tematice, geocatching (găsire de pietre preţioase) etc. În Australia, există o 

perspectivă în ceea ce priveşte turismul pe baza mineritului, numai că implicarea popoarelor 

indigene face dificilă această abordare [15]. În Weipa o localitate din Queensland, peninsula York a 

Australiei, există o mină de exploatare a bauxitei. Cercetătorii susţin că are potenţial pentru a deveni 

o destinaţie turistică, fiind recunoscută la nivel local de Tourism Queensland. Aceasta este o zonă 

care devine inaccesibilă maşinilor pe timpul sezonului ploios (Noiembrie-Aprilie) moment ȋn care  

este folosit transportul aerian sau maritim. Localitatea este deţinută de compania minieră Comalco, 

o subdiviziune a companiei Rio Tinto şi este una dintre cele mai mari exploatări de bauxită din 

lume (profitul în anul 2002 fiind de peste 360 milioane dolari). Comalco a finanţat infrastructura din 

localitate, iar în 2006 a avut 758 de angajaţi [16]. În oraş este dezvoltată infrastructura minieră, 

având un aeroport, reţele rutiere, un port, utilităţi şi locuinţe. De asemenea, oraşul are un spital, 

supermarketuri, unităţi de poliţie, centre administrative, liceu şi centru sportiv [17]  Organizaţia care 

se ocupă de administrarea populaţiei aborigene încearcă să ofere acestora cursuri de formare 

profesională în a-şi dezvolta o afacere pe baza turismului, oferind îndrumare începând de la stagiile 

de mentorare, planificare, analize de fezabilitate, operaţiuni, marketing, contabilitate şi dezvoltare 

strategică [18]. Se spune că numărul turiştilor din Weipa a crescut de la 5000 vizitatori în 1980 la 

aproape 30 000 vizitatori în 2008 [19]. Unităţile de cazare sunt reduse (o caravană, o zonă de 

camping, un hotel, un motel şi o staţiune). Principalele activităţi constau în pescuit, tururi cu jet ski, 

motociclete, vehicule 4x4, croc spotting (surprinderea crocodililor în mediul natural) etc. Se pot 

vizita o serie de galerii miniere şi un muzeu minier cu echipamente miniere folosite încă de la prima 

exploatare din 1963, acesta fiind situat în Parcul Leilor [20]. Se poate spune că acesta este un bun 

exemplu de exploatare minieră, care ne demonstrează faptul că mineritul şi turismul pot coexista (o 

exploatare minieră cu responsabilitate în care activităţile miniere nu afectează mediul în mod 

agresiv, ajută şi implică populaţia locală şi oferă posibilitatea de a practica turismul). 

 

5. Triungliul MES în Roşia Montană 

5.1. Impact mediu 

Într-o broşură furnizată de Centrul de Informare RMGC, se observă titlul: Cianura. 

Tehnologie sigură. Oare, putem analiza ȋn acest context cuvinetele cianură şi tehnologie sigură?. În 

conformitate cu declaraţiile susţinute de specialiştii companiei se au ȋn vedere că aceste metode de 

exploatare prin cianurare sunt foarte sigure. Sigure pentru cine? Sigure poate pentru extragerea 

aurului, dar cu siguranţă nu sigure pentru locuitorii acestei zone şi pentru mediu. 

În cele ce urmează, vom prezenta viziunea RMGC asupra metodei de exploatare cu cianuri. 

Astfel, compania susţine că oamenii intră în contact aproape în fiecare zi cu cianura, fără a fi 

conştienţi de acest lucru şi constatăm că indiferent de această situaţie, oamenii nu sunt afectaţi sub 

nici o formă. Aşadar, cianura o putem găsi în: cosmetice, industria alimentară, mase plastice etc., 

dar şi în migdale, cafea, fasole, caise, cireşe şi fumul de ţigară. 

Iată o altă ipoteză pe care specialiştii o susţin: cianura care va rămâne în urma procesării 

aurului va fi transformată în substanţe lipsite de nocivitate şi într-un fel sau altul, aceasta va fi 

supusă unui proces de neutralizare prin oxidare iar sterilul cu conţinut redus de cianură va fi 

depozitat într-un iaz de decantare special amenajat [21]. În acest proiect nu apar indicaţii clare 

despre cum va fi afectat mediul pe perioada de timp ȋn care cianura este încă nocivă sau până la 

neutralizare. Aşadar, considerăm că cianura din cadrul sterilului se va infiltra în sol şi ȋn apă. Dacă 

totuşi cianura este o metodă sigură, de ce în broşura de prezentare ni se spune că cianura va fi 

transportată pe drum sub două lacăte? Compania susţine că va fi livrată în containere special 
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proiectate, cu pereţi dubli, extrem de rezistenţi. În caz de urgenţe, vor fi maşini care vor escorta 

aceste containere, pentru a interveni rapid. Cianura nu va fi manipulată deloc în spaţiul deschis, ci 

doar în sistemul de depozitare şi distribuţie, iar containerele vor fi returnate furnizorului [21]. Dacă 

este o metodă care nu afectează mediul şi societatea, de ce atâtea măsuri de siguranţă? Toată 

această prezentare succintă în broşura de informare ne ridică semne de întrebare, nefiindu-ne clar 

dacă până la urmă Este o metodă sigură sau nu pentru protecţia mediului şi pentru localnici? 

O altă promisiune a Companiei  se referă la faptul că o dată cu demararea proiectului, se vor 

ocupa şi de managementul apelor. În acest sens există 4 direcţii de acţiune: colectarea şi epurarea 

apelor poluate, controlul scurgerilor, recircularea apei şi eliminarea sursei care afectează apele. 

Culoarea roşiatică a apei este dată de existenţa poluanţilor, în cazul de faţă fiind vorba de zinc, fier, 

arseniu şi cadmiu. Se va construi un baraj de colectare a apelor acide, pentru ca mai apoi să fie 

epurate şi o parte, folosită ulterior ca apă industrială [22]. Toate aceste procese de epurare vor avea 

loc doar o dată cu începerea proiectului. Astfel, se naşte o altă întrebare: Epurarea este în folosul 

comunităţii sau în folosul companiei pentru a putea fi folosită drept apă industrială? 

Ultimele noutăţi constau în faptul că RMGC a emis planul de gestionare a deşeurilor din 

industria extractivă şi l-a trimis către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC). La 

data 10 mai 2013 s-a ȋntrunit Comisia de Analiză Tehnică, care a analizat planul şi a evaluat  

garanţia financiară. În zilele imediat următoare, pe 15 mai 2013, RMGC a trimis către MMSC 

analiza evaluarii financiare a situaţiilor de risc posibile în cazul proiectului, iar la 31 mai 2013 s-au 

prezentat scenariile de risc relevante şi estimarea costurilor [23]. 

 

5.2. Impact economic 

Specialiştii Companiei RMGC sunt de părere că se situează printre cei mai mari investitori 

din România. Ca urmare a planificării economice, se presupune că suma totală investită în acest 

plan de afaceri atinge valoarea de 4,2 miliarde dolari (1,8 miliarde dolari intră în bugetul de stat - ca 

dividentele obţinute de statul român (19,3 % din acţiuni), redevenţe plătite de RMGC, taxe şi 

impozite achitate către buget, iar 2,4 miliarde de dolari sunt investiţi în resurse umane, construcţii, 

energie electrică, transport etc.) [24].  
Tabelul 1. Investiţii în proiectul Roşia Montană [24] 

 Milioane 

USD 

 Milioane 

USD 

Investiţie efectuată 386 Investiţii dezvoltare/înlocuire 366 

Proiectare, studio de impact, alte costuri 221 Iaz de decantare a sterilului 152 

Achiziţie proprietăţi 71 Minerit-Procesare 102 

Geologie 42 Achiziţie proprietăţi/Cartiere relocare-Altele 71 

Impozite (pe proprietate, salarii, profit) 30 Infrastructură/Utilităţi/Inginerie 41 

Echipament minier 22 Investiţii la închiderea minei 137 

Faza de construcţie 876 Inchidere mină-Uzină procesare 62 

Infrastructură/Utilităţi/Inginerie 349 Halda de sterile 30 

Achiziţie proprietăţi/Cartiere relocare/Altele 223 Continuare tratare apă şi închiderea minei 44 

Minerit-Procesare 204 - - 

Iaz de decantare a sterilului 99 - - 

Total investiţie: 1.765 milioane USD 

În ceea ce priveşte patrimoniul, compania a investit deja peste 15 milioane de dolari, având 

drept obiectiv cercetarea şi conservarea patrimoniului cultural din localitate. În acest scop, este 

necesară o investiţie de aproximativ 70 milioane de dolari [25]. 

Din tabelul 2 rezultă că totalul cheltuielilor operaţionale este de aproximativ 2.701 milioane 

dolari, acestea fiind cheltuieli de procesare, minerit, generale, administrative, transport, tratare, 

redevenţe, dobânzi, garanţii pentru reabilitarea mediului, amortizare şi deprecierea activelor. 

Profitul se ridică la valorea 10. 367 milioane dolari (profitul brut din exploatare care include 

impozitul pe profit şi profitul net care include dividendele Statului Român cu impozit pe dividende). 
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Tabelul 2. Total cheltuielilor şi al profitului obţinut din  proiect [24] 
 Mil.  USD  Mil. USD 

Total cheltuieli operaţionale 2.701 Profit brut 2.334 

Profit din exploatare  4.779 Profit net 1.946 

Total alte cheltuieli 2.445 Profit aferent Gabriel Resources 1.308 

 

5.3. Impact social 

Cu privire la impactul social, compania minieră susţine că este cel mai mare angajator din 

regiune, propunând 2300 locuri de muncă pentru construcţia minei, 4200 locuri de muncă indirecte 

şi 3600 locuri de muncă directe şi indirecte pentru perioada de funcţionare a minei [26]. Aşadar, 

strămutarea sau relocarea pot fi un beneficiu pentru locuitorii Roşiei Montane? Compania susţine 

că este preocupată să restrângă zona industrială pentru a reduce zona din care locuitorii vor trebui să 

fie strămutaţi (reducere a impactului strămutării). Procesul de strămutare funcţionează sub numele 

de Proiect de Dezvoltare Comunitară.  

Ce implică procesul de strămutare a localnicior? Bineȋnţeles promisiuni cum ar fi: o 

subvenţionare din partea companiei de 25% pentru casă şi 50% pentru teren, în zona propusă de 

aceştia – Cartierul Recea, din municipiul Alba Iulia, asistenţă pentru familii în funcţie de 

dificultăţile care apar în proces, integrare în noua comunitate prin asistenţă juridică şi imobiliară, 

cursuri de calificare profesională şi de îndrumare. În prezent, 125 de familii s-au mutat în acest nou 

cartier, compania motivând că astfel se vor păstra vii valoriile comunităţii. Unele familii au ales să 

se mute în Arad, Timişoara, Cluj, Bihor şi Hunedoara [27]. Considerăm că o dată cu această 

strămutare şi îndepărtare de zona rurală şi implicit integrare în zona urbană, se va ajunge la 

pierderea valorilor culturale, pierderea identităţii rurale, a obiceiurilor, tradiţiilor, toate acestea 

ducând în final la pierderea unei culturi care a fost întreţinută de sute de ani.  

 

6. Avantajele şi dezavantajele proiectului minier Roşia Montană 

Proiectul minier propus de RMGC implică și o serie de avantaje, precum: crearea de locuri 

de muncă, generarea a peste 1,8 miliarde de dolari către bugetul de stat, reabilitarea unor zone de 

interes local şi amenajarea unor obiective de interes turistic.  

Nu putem vorbi despre avantaje când aducem în discuție mediul. Astfel, odată cu începerea 

acestui proiect, folosirea cianurii ca metodă de separare a aurului de minereu ar aduce unele 

prejudicii cum ar fi: degradarea majoră a mediului, poluarea apei, aerului și a solului, distrugerea 

peisajului montan, etc. De asemenea, locuitorii Roșiei Montane ar fi nevoiți să se relocheze. O mare 

parte dintre aceștia au fost de acord, dar ce se întâmplă cu cei care refuză relocarea și rămân în zona 

propusă pentru exploatare? În această categorie am putea include și daunele produse sitului 

arheologic, deoarece aici au fost descoperite unele galerii miniere care datează încă din perioada 

romană. 

 

7. Concluzii 

Pentru a putea vorbi despre dezvoltare durabilă, când aducem în discuție proiectul minier 

propus de RMGC, trebuie să fie îndeplinite o serie de cerințe, iar cele trei componente de bază 

(mediu, economic și social) să fie atinse. Din punct de vedere economic proiectul ar putea 

reprezenta un avantaj, cu toate că profitul care revine României este unul infim. Componenta 

socială este atinsă prin faptul că se creează locuri de muncă, dar pe o perioadă limitată de timp – 25 

de ani -  ținând cont că după ce exploatarea se va închide șansele de reabilitare a Roșiei Montane ar 

fi reduse. În schimb, în ceea ce privește mediul acesta nu are decât de suferit: degradarea peisajului 

și poluare. Astfel, ajungem la concluzia că proiectul minier propus de companie nu este în 

conformitate cu conceptul de dezvoltare durabilă. 

În momentul de față, localitatea Roșia Montană este propusă de Ministerul Culturii pentru a 

fi inclusă pe lista patrimoniului mondial UNESCO, având ca element central galeriile realizate în 

perioada romană, situl istoric fiind atestat încă din anul 131 d. Hr.  
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PERCEPTION OF TOURISM MANAGERS ON THE DEVELOPMENT OF 

RURAL TOURISM IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

PERCEPȚIA MANAGERILOR DIN DOMENIUL TURISMULUI ASUPRA 

DEZVOLTĂRII TURISMULUI RURAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Oleg PETELCA1 

 
Abstract 

Rural tourism is an economic alternative to diversify the income of farmers in Eastern Europe as well as those 

in Republic of Moldova who are forced to look for alternative ways of employing family members. The research was 

conducted to identify, through an exploratory approach, the perception of managers from the field on the development 

of rural tourism in the Republic of Moldova, on how they see the benefits of rural tourism development and the 

objectives through which rural tourism would be developed. The interviews with three managers in the field of tourism 

operating in the Republic of Moldova were analyzed. The strategy was focused and based on the “investigative unit”. 

The first case was analyzed and a frame pattern developed. We passed to the next case model and to comparative 

examination between the first two models. We tracked if the models fit, if the new case shares the configurations, adds 

something new or contradicts something from the previously created model. The characteristic model was identified 

according to the cases analyzed by the modification, the improvement of the successive models, by systematic 

comparisons. As a conclusion we established that tourism managers in the Republic of Moldova consider promotion as 

the most important factor for the development of rural tourism. The increase in the number of tourists is explained by 

the promotional activities undertaken. The main impediments to the development of rural tourism are seen in 

insufficient resources for promotion and underdeveloped infrastructure. 

Key words: rural tourism, development, promotion, infrastructure 

JEL: L83, Z32 

 

1. Introducere 

Comunitățile rurale din Republica Moldova se confruntă cu probleme serioase, inclusiv 

depopularea, îmbătrânirea disproporționată a populației rurale, forța de muncă redusă. Aceste 

probleme au cauzat stagnarea economiei rurale, precum și degradarea calității vieții rurale. La fel ca 

în multe alte țări, turismul rural oferă oportunități pentru generarea și diversificarea veniturilor 

pentru locuitorii rurali. 

Evoluția conceptului de ruralitate, care are acum conotații pozitive legate de sănătate, 

păstrarea tradițiilor, protecția mediului și stabilirea unei veritabile politici de dezvoltare rurală, 

reprezintă baza pentru definirea turismului rural prin conceptele fundamentale ale 

multifuncționalității și diversificării agriculturii. Diversitatea fiind văzută și analizată din punct de 

vedere al pensiunii turistice și conduce la formarea turistică a fermelor didactice, restaurantelor cu 

gastronomie locală și a turismului rural în sens larg, ca rețea pentru consolidarea și dezvoltărea 

zonei în ansamblu. 

Acest model agricol bazat pe dezvoltarea agriculturii multifuncționale ca un factor important 

pentru creșterea economiei rurale are ca scop revitalizarea acestor teritorii necompetitive. Chiar și 

comunitățile locale, datorită procesului de dezvoltare rurală, încep să vadă diversificarea agriculturii 

o oportunitate în ceea ce privește creșterea ocupării forței de muncă și a veniturilor. Zonele rurale 

găsesc turismul rural o adevărată oportunitate de renaștere, care joacă un rol important și în 

dezvoltarea sectorului agricol. Fenomenul este foarte complex și dificil de definit deoarece sunt 

diferite componentele cheie pentru a fi calificate și efectele pe care le produce și le impune pentru a 

se dezvolta, pentru a acționa colectiv și într-un mod durabil. Deoarece turismul rural este integrat în 

economia fiecării țări este foarte dificil de evaluat cei mai importanți  factori ai dezvoltării 

turismului rural și a relațiilor dintre aceștea. (Safena, G., Ilbery, B., 2008). 
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2. Trecerea în revistă a literaturii de specialitate 

Majoritatea teoriilor de dezvoltare a turismului aplică abordarea evolutivă în identificarea 

principalilor factori determinanți ai dezvoltării turismului rural, adică în diferite etape ale 

dezvoltării turismului rural diferiți factori au o influență majoră asupra lui. Au fost elaborate câteva 

modele importante de dezvoltare turistică (Butler, 1980; Butler, Miossec, 1993; Lopa, Marecki; 

1999). Principalele teorii și modele de dezvoltare a turismului se bazează pe abordarea evolutivă a 

dezvoltării turismului și pe factorii care o modelează; adică diverși factori conduc la dezvoltarea cu 

succes a turismului în zonele rurale la diferite etape de dezvoltare. 

Există câteva teorii importante de dezvoltare a turismului care analizează evoluția turismului 

și se bazează pe ciclul de viață al călătoriei (Butler, 1980; Butler, Miossec, 1993). Aceste teorii 

descriu dezvoltarea turismului într-un model ciclic. Potrivit acestor teorii, schimbările de pe piața 

turistică au loc nu din motive economice sau sociale, ci din cauza naturii schimbătoare a pieței 

turistice și a motivațiilor turistice în permanentă schimbare. 

Unii autori caracterizează dezvoltarea turismului prin etapele de creștere a numărului de 

turiști. (Lopa, Marecki, 1999). Turner (1999) a identificat trei etape ale dezvoltării turismului în o 

anumită zonă: căutarea zonei potrivite pentru dezvoltarea turismului;dezvoltarea rapidă a turismului 

în această zonă; consolidarea turismului în zonă. Modelul dezvoltat de Turner (1999) poate fi 

aplicat într-o zonă complet nouă pentru dezvoltarea infrastructurii turistice. Lopa și Marecki (1999) 

propun caracterizarea dezvoltării turismului prin folosirea mai multor perioade relevante: perioada 

în care numărul turiștilor este în continuă creștere; perioada în care numărul turiștilor atinge un 

maxim; perioada în care numărul turiștilor se stabilizează; perioada în care numărul vizitatorilor 

scade. 

Cea mai cunoscută și larg acceptată teorie ciclică a dezvoltării turismului a fost elaborată de 

Butler (Butler, 1980; Butler, Miossec, 1993). Modelul ciclic Butler include 4 etape: explorare, 

implicare, dezvoltare și în a patra etapă, se ajunge la saturație și sunt posibile patru variante de 

evoluție: declin, revigorare, stagnare sau consolidare. 

Miossec a prezentat modelul îmbunătățit al lui Butler (Butler, Miossec, 1993). Acest model 

de dezvoltare turistică distinge patru elemente importante sau factori determinanți ai dezvoltării 

turismului: unitate de cazare, transport, comportament turistic și atitudini, precum și zone atractive 

pentru turism (Butler, Miossec, 1993). Toate cele patru elemente se auto-dezvoltă și, prin urmare, 

oferă un rezultat general al dezvoltării turismului.  

Teoriile dezvoltării turismului elaborate de Butler (1980), Miossec (Butler, Miossec, 1993), 

Turner (1993, 1999), Lopa, Marecki (1999) se bazează pe etapele de dezvoltare turistică. Teoriile 

dezvoltării turismului s-au axat în mare măsură doar pe nevoile turiștilor. În prezent, una dintre cele 

mai importante probleme de dezvoltare turistică este modul de eliminare sau de reducere a 

schimbărilor negative de mediu din zonele turistice. Mulți autori nu tratează turismul ca un sistem 

independent, ci ca un subsistem socio-economic, care este integrat în societate și în economie. 

Turismul este strâns legat de mediul înconjurător. Aspectul economic al turismului integrează oferta 

și cererea de pe piața turismului, marketingul și managementul turismului și subliniază rolul 

turismului în economia națională. 

 

3. Scopul cercetării 

Cercetările efectuate în Republica Moldova în domeniul turismului rural se reduc la analiza 

economică a datelor statistice din țară și a celor internaționale din ramura dată. Prezintă un interes 

deosebit pentru cercetători punctele forte și cele slabe din acest domeniu. Turismul rural fiind forma 

prioritară a turismului pentru Republica Moldova necesită de a fi integrat și adaptat la necesitățile 

pieței turistice în scopul sporirii numărului turiștilor atrași, precum și cercetările efectuate în 

domeniul turismului rural ar trebui integrate cu cele efectuate pe plan mondial. De aceea, încercăm 

să identificăm care este percepția managerilor din domeniul turismului asupra dezvoltării turismului 
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rural din Republica Moldova printr-o abordare exploratorie, acesta fiind obiectivul cercetării 

noastre. 

Întrebările concrete la care ne propunem să aflăm răspunsul fiind:  

▪ Cum văd managerilor din domeniul turismului avantajele și dezavantajele dezvoltării 

turismului rural în Republica Moldova? 

▪ Care sunt impedimentele dezvoltării turismului rural? 

▪ Care sunt obiectivele de dezvoltare a turismului rural? 

▪ Care sunt măsurile ce se întreprind pentru a dezvolta turismul rural? 

Găsirea soluțiilor pentru ridicarea nivelului vieții în zone rurale defavorizate este o problemă 

complicată. Dezvoltarea turismului rural în asemenea localități pare a fi o soluție pentru 

revitalizarea vieții la sat. Studiind literatura în domeniul respectiv am găsit care sunt oportunitățile 

pe care le oferă comunităților rurale și locuitorilor de la sate dezvoltarea turismului rural. Turismul 

rural este o alternativă economică pentru diversificarea veniturilor agricultorilor din Europa de Est 

ca Republica Moldova care sunt nevoiți să caute surse alternative de venit și modalități alternative 

de angajare a membrilor familiei. Studiul a fost efectuat pentru a vedea dacă managerii din 

domeniul turismului văd avantajele dezvoltării turismului rural în Republica Moldova și care sunt 

obiectivele prin realizarea cărora ar dezvolta turismul rural. 

 

4. Metode 

Au fost analizate textele a trei interviuri realizate cu trei manageri din domeniul turismului 

ce activează în Republica Moldova. Doi sunt conducători a două asociații obștești (Asociația de 

Dezvoltare a Turismului din Moldova și Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și 

Cultural) și unul este conducătorul unei agenții de stat (Agenția Națională a Turismului) ce au ca 

obiect de activitate dezvoltarea turismului. Interviurile au fost preluate de pe sit-urile 

jurnalromanesc.ro, travelblog.md și sputnik.md. 

La analiza textelor a fost utilizată strategia orientată pe unitatea de investigare. S-a analizat 

primul caz și s-a dezvoltat un model cadru. S-a trecut la descoperirea modelului cazului următor și 

la examinarea comparativă a acestor modele. S-a urmărit dacă modelele se potrivesc, dacă cazul 

nou împărtășește configurațiile, adaugă ceva nou sau contrazice ceva din modelul creat precedent. 

S-a identificat modelul caracteristic potrivit cazurilor analizate prin modificarea, îmbunătățirea 

modelelor succesive, prin comparații sistematice. 

 

5. Rezultate 

În textele analizate nu au fost găsite contradicții semnificative. Diferențele sunt din 

perspectiva din care fiecare vede starea lucrurilor și acordă o importanță mai mare sau mai mică 

diferitor obiective. Specificul primului intervievat (conducătorul Asociației Naționale pentru Turism 

Rural, Ecologic și Cultural) este acordarea importanței tradițiilor pentru dezvoltarea turismului 

rural, iar obiectivul cel mai important pe care îl vede este deschiderea unui număr cât mai mare a 

pensiunilor de tipul caselor tradiționale. Specificul celui de al doilea intervievat (conducătorul 

Asociației de Dezvoltare a Turismului din Moldova) este focusarea pe studierea atracțiilor turistice, 

informarea despre acestea prim materiale promoționale și dezvoltarea destinațiilor turistice, iar 

impedimentele specifice pe care le vede în dezvoltarea turismului este lipsa evidenței statistice 

corecte în turism. Soluția pentru înlăturarea acestei lacune acesta o vede prin introducerea Contului 

de Satelit în turism. Un obiectiv specific prin care al doilea respondent se deosebește de ceilalți este 

dorința de a demonstra că în fiecare localitate sunt atacații turistice. Al treilea intervievat 

(conducătorul Agenției Naționale a Turismului) se axează pe beneficiile pentru buget care va fi adus 

de dezvoltarea turismului rural. La un moment dat acesta spune că ”turismul rural este un obiectiv 

major pentru guvernul Republicii Moldova, pentru că în I rând aduce defalcări în bugetul local” și 

doar după aceasta menționează că acesta va aduce și la creșterea numărului locurilor de muncă și la 

dezvoltare per ansamblu a localității. La al treilea manager din domeniul turismului se abservă o 

http://travelblog.md/
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distanțare față de lucrurile despre care vorbește, aceasta exprimânde-se prin folosirea unor 

exprimări mai generale, detaliile fiind înlocuite cu cuvinte specifice ca de exemplu cuvântul 

”anumite”, care este folosit în interviu de 25 de ori.  
Fig. 1. Schema legăturilor între categorii 
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Tabelul 1. Repetitivitatea conceptelor și categoriilor 
Concept/categorie Re

petări 

Concept/categorie Re

petări 

Produs turistic, inclusiv: 18 Oportunități, inclusiv: 10 

oferte turistice 6 potențial 1 

țară nedescoperită 1 peisaje atractive 1 

farmecul vieții turistice 1 diversificare 1 

refugiu de stres 1 fidelizare clienți 1 

odihnă 1 turiști străini 6 

beneficii 1 Suport, inclusiv: 26 

turism verde  1 susținere 10 

destinații 6 conștientizare 2 

Atuuri, inclusiv: 25 sensibilizare 1 

tradiții 7 inițiere 4 

valori culturale 1 instruire 8 

bucătărie tradițională 1 cercetare 1 

reanimare 3 Conjunctură, inclusiv: 9 

atracții 3 creștere 6 

experiență 2 vacanță scurtă 2 

unicitate 3 week-end 1 

turismul vinului 5 Impedimente, inclusiv: 14 

Obiective, inclusiv: 17 lipsă infrastructură 2 

atracții turistice în orice localitate 1 lipsă indicatoare 1 

amenajare 2 informații statistice diminuate 4 

contul satelit 3 birocrație 2 

modificări legislative 3 insuficientă personal calificat 4 

tehnologii informaționale 4 cazări neoficiale 1 

management calificat 2 Promovare, inclusiv: 14 

atragere investitori 2 materiale informative 5 

Rezultate, inclusiv: 11 promovare 9 

efecte cu impact 1 Prestatori de servicii, inclusiv: 13 

locuri de muncă 3 pensiune  7 

bunăstare 1 proprietari de pensiune 4 

atracții noi 1 sector  privat 2 

defalcări la buget 5 Dezvoltarea turismului rural, inclusiv: 25 

Statul, inclusiv: 5 flux de turiști 9 

instituțiile statului 5   

 

6. Concluzii 

Promovarea este considerată cel mai important factor al dezvoltării turismului rural. 

Creșterea numărului turiștilor este explicată de acțiunile de promovare întreprinse. Dispunând de 

bugete insuficiente destinate pentru dezvoltarea turismului, promovarea atât în rândul clienților, cât 

și în rândul potențialilor investitori și antreprenori este considerată cea mai eficientă activitate ce 

influențează dezvoltarea turismului. Managerii din turismul din Republica Moldova înțeleg prin 

promovarea turismului rural, în țară și în special peste hotare, prin crearea site-urilor, participarea la 

expoziții și târguri, invitarea jurnaliștilor și a bloggerilor. Sunt convinși că Republica Moldova 

deține frumuseți naturale autentice și oportunități interesante de odihnă despre care nu se cunoaște 

în străinătate, fiind o destinație încă nedescoperită ceea ce o face atrăgătoare. 

Dinamica pozitivă a dezvoltării turismului exprimată prin creșterea continuă a numărului 

turiștilor ce vizitează destinațiile turistice rurale din Republica Moldova. Managerii din turism sunt 

convinși că dinamica pozitivă se va menține în viitor și chiar se va amplifica, argumentând prin 

creșterea stresului în activitatea cotidiană, estimând o creștere a nevoii de odihnă în mediu ecologic 

nepoluat, planificând o diversificare a ofertelor turistice prin introducerea permanentă a noutății 

pentru păstrarea interesului clienților pentru aceiași destinație. 
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Oferte turistice ce ar propune un refugiu de oraș și de stresul urban, o altă percepție a vieții, 

completate cu tradiții, valori culturale, vin și bucătărie tradițională diversă ce ar crea pe un termen 

scurt de circa 2-3 zile farmecul vieții minunate de la țară. Managerii din turism sunt convinși că 

astfel restabilesc atmosfera rurală calmă în care au trăit strămoșii localnicilor. Ofertele turistice sunt 

considerate unice. Unicitatea este explicată prin excursiile în cramele subterane, tezaurul cultural, 

resursele naturale, evenimentele culturale organizate. Se așteaptă ca prestatorii de servicii de turism 

rural să fie creativi, să efectueze studii ale preferințelor turiștilor și să includă servicii interesante în 

ofertele sale. 

Impedimentele dezvoltării turismului rural sunt văzute în resursele insuficiente, 

evidențiindu-se resursele insuficiente pentru promovare, infrastructura subdezvoltată, numărul mic 

al locurilor de cazare, necunoașterea limbilor străine de către personalul angajat în turismul rural și 

necunoașterea altor limbi străine decât engleză de către ghizi, adică lipsa ghizilor care cunosc limba 

chineză și japoneză, turiștii preferă hotelurile în detrimentul pensiunilor, simțindu-se în hotel într-o 

siguranță mai mare, amplasarea geografică la frontiera de est a Uniunii Europene face Republica 

Moldova necunoscută și puțin vizitată de turiști, disproporționalitatea teritorială a dezvoltării 

turismului rural și ignorarea de către autorități a dezvoltării teritoriale a turismului rural, birocrația 

autorităților locale, lipsa unei evidențe statistice eficiente ce ar furniza date despre situația reală în 

turismul rural necesare pentru elaborarea politicilor și atragerea investitorilor în acest domeniu. 

Avantajele dezvoltării turismului rural sunt văzute în crearea locurilor de muncă la sate, 

creșterea veniturilor și a nivelului de trai a populației rurale, stoparea migrație de la sate, 

determinarea creșterii economice și creșterea veniturilor la bugetul de stat. 

Dezavantaje ale dezvoltării turismului rural se consideră de managerii din domeniul 

turismului că nu ar exista. 

Obiectivele în domeniul turismului rural sunt crearea unei imagini bune a țării, 

debirocratizarea activității turismului rural, utilizarea tehnologiilor informaționale în turismul rural, 

dezvoltarea destinaților turistice, prestarea serviciilor profesioniste și calitative, sporirea fluxului de 

turiști, crearea unui sistem eficient pentru evidența datelor statistice în turismul rural, atragerea 

investitorilor.  

Măsurile prin care se va tinde la îndeplinirea obiectivelor sunt văzute prin modificarea legii 

turismului, introducerea contului satelit pentru evidența statistică în turism, inclusiv în cel rural, 

instruirea de către stat a prestatorilor de servicii în domeniul turismului rural, restabilirea căilor de 

acces la obiectivele turistice. 

 

7. Recomandări 

Luând în considerare că oportunitatea cu cele mai multe repetări este ”turiștii străini”, 

recomandarea este de a ajusta ofertele turistice așteptărilor și necesităților acestor turiști. Aceasta se 

va efectua prin cercetarea așteptărilor și motivațiilor acestor turiști de a alege pentru vacanță 

turismul rural din Republica Moldova, cum este văzută de turiștii străini Republica Moldova, ce 

așteptări au aceștia și dacă călătoria satisface așteptările. Unele aspecte ale turismului rural din 

Republica Moldova sunt văzute diferit din interiorul și exteriorul țării. De exemplu, managerii din 

turism consideră că Republica Moldova deține frumuseți naturale autentice care ar fi interesant 

turiștilor, dar conform raportului din 2017 a Forumului mondial cu privire la competitivitatea 

sectorului călătoriilor și turismului, Republica Moldova se află pe locul 117 în clasament cu un 

punctaj de doar 3,09 puncte (7 punctajul maxim). Cel mai rău rezultat fiind înregistrat la factorul 

resurse naturale – locul 136, acesta fiind ultimul loc în clasament. Managerii din turismul rural ar 

trebui să fie mai atenți la presa străină când aceasta descrie Republica Moldova, pentru a înțelege 

mai bine care sunt atracțiile ce-i determină pe turiștii străini să alegă această destinație și să 

găsească anume aici direcții de dezvoltare a destinațiilor turistice și oportunități pentru elaborarea 

ofertelor turistice. 
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Abstract 

In an age of globalization, the authentic gastronomical patrimony is that which makes the difference and 

represents an opportunity for sustainable development of local communities. The essence of sustainable development is 

represented by the harmonious integration of economic development, by responsible governing, by ensuring the social 

cohesion and community man - nature. This paper underlines the ecotouristic and gastronomical potential of Sibiu 

County in terms of multiculturalism and inter-culturalism. The results of this paper will be landmarks for new 

applications in research and represent the basis of identification at a local level of new economic and financial 

instruments with good social impact on local communities. 

Key words: rural tourism, gastronomy, rural heritage, local identity, culinary and cultural tradition 

JEL: L83, Q26, Q57, Q56 

 

1. Introducere 

Lucrarea are drept scop evaluarea și evidențierea valențelor istoriei Sibiului, a cunoașterii 

tradiționale și a valorilor patrimoniului natural sălbatic pentru atingerea dezideratelor Programului 

Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019. Cercetările au vizat evidențierea de noi valențe ale 

dezvoltării culturale pentru Sibiu. Ne propunem susținerea, conservarea și exploatarea sustenabilă a 

cunoașterii tradiționale și valorilor istorice ca parte a patrimoniului cultural imaterial al Sibiului, 

ceea ce reprezintă baza dezvoltării gastronomiei locale tradiționale și un real izvor de inspirație 

pentru viitorul turismului gastronomic sibian. 

Lucrarea de față are la bază activitățile derulate și rezultatele obținute în cadrul proiectelor 

Gastronomia tradițională locală - valori reinterpretate prin tineri pentru noi toți, Educație în 

gastronomie în susținerea Regiunii Gastronomice Sibiu 2019 și Valori ale cunoașterii tradiționale 

în susținerea Regiunii Gastronomice Europene Sibiu 2019, acțiuni în care Universitatea ”Lucian 

Blaga” din Sibiu a fost cofinanțată de Consiliul Județean Sibiu, Consiliul Local și Primăria Sibiu. 

 

2. Sibiul, model de armonie multiculturală și multietnică 

Fiecare din cele cinci microregiuni ale județului Sibiu este o entitate, caracterizată prin 

peisaje specifice, prin valorificarea tipică a bogăției oferite cu generozitate de spațiul natural, prin 

interferențe culturale și gastronomice care și-au pus amprenta identitară asupra locurilor. Deși 

entități bine individualizate, aceste cinci microregiuni (”Mărginimea Sibiului”, ”Țara Oltului”, 

”Valea Hârtibaciului”, ”Valea Târnavelor” și ”Ținutul Secașelor”) formează un tot unitar care 

individualizează județul Sibiu în cadrul regiunii de sud a Transilvaniei și chiar la nivel național. 

Prin proiectele derulat în parteneriat cu autoritățile administrative ale județului Sibiu și cu 

sprijinul Inspectoratului Școlar al județului Sibiu, cei implicați au pus în lumină dialogul permanent 

stabilit între natură, oameni și tradițiile, obiceiurile lor culturale și gastronomice. Fiecare rețetă 

culeasă de echipele care au efectuat anchetele de teren, fiecare poveste ce a însoțit prezentarea 
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propriu-zisă a rețetei, fiecare ingredient local valorificat prin produse culinare autentice au oferit o 

imagine a identității locale, o istorie vie a transformărilor și interferențelor multiculturale, pe care o 

numim astăzi județul Sibiu. 

Proiectele au avut deopotrivă rol cultural și educațional, pentru că în afară de legăturile între 

geodiversitate și biodiversitate, studenții și masteranzii care au dorit să se implice în acest demers 

științific au urmărit elementele de identitate locală, traseul materiei prime din gospodăria țărănească 

până pe masa consumatorului. Componentele de cercetare interdisciplinară au fost valorificate în 

materiale educaționale, prezente în expoziția de postere, expoziția cu produse tradiționale și în lecții 

de educație gastronomică. 

În cadrul proiectelor, au interacționat oameni cu orizonturi, preocupări și sensibilități 

diverse: cadre didactice, studenți și masteranzi, reprezentanți ai instituțiilor laice și bisericești din 

spațiul rural, locuitorii satelor. Au înțeles cu toții că implicarea în fluxul vieții rurale își pune 

amprenta asupra fiecăruia și sădește în tânăra generație convingerea că avem capacitatea de a 

progresa, dar și înțelepciunea de a păstra tezaurul cultural al locurilor. Această experiență a 

îmbogățit viața tuturor celor implicați și inspiră în  căutarea de noi oportunități pentru valorificarea 

durabilă a uimitorului patrimoniu cultural și gastronomic identificat. Responsabilitatea pentru viața 

noastră și tipul de lume în care trăim aparține fiecăruia dintre noi. Prin aceste proiecte, s-a readus la 

viață o frântură din universul satului transilvănean într-o aventură în care toți cei care au participat 

s-au implicat cu mintea, dar mai ales cu sufletul. 

Strategiile de dezvoltare a zonelor rurale au menirea să aducă un concept nou de abordare 

integrată şi sistemică a rolului activităţii de promovare a ocupațiilor tradiționale, în care 

gastronomia are un rol important. Sustenabilitatea este reliefată de cererea pe piaţă a unor produse 

turistice specializate, care să integreze tradiţiile locale şi care să promoveze în mod profesionist 

originalitatea produselor turistice existente în zonă. Conceptul de globalizare este înţeles astfel ca o 

oportunitate de a face cunoscute pe scară largă tipurile de turism desfăşurate în diversele zone, 

păstrând totodată amprenta personală a fiecărei regiuni. Printr-o colaborare şi implicare mai mare şi 

printr-un control riguros din partea autorităților și actorilor din turism, gastronomia poate să devină 

o activitate profitabilă atât pentru comunitatea rurală şi proprietarii de agropensiuni, cât şi pentru 

administraţiile locale, care oferă cadrul propice desfăşurării turismului în zonă. 

Satele situate pe rama Munților Cindrel, înșirate ”ca mărgelele pe ață” formează 

Mărginimea Sibiului. Această zonă a devenit în ultima vreme un binecunoscut obiectiv, destinație 

preferată de mii de turişti din țară și din străinătate. Este și motivul pentru care revista Forbes o 

definește ca ”cea mai romantică destinaţie de ecoturism din lume”.  

Satele din zonă sunt un tezaur de tradiţii spirituale şi etno-folclorice și se remarcă printr-o 

fizionomie aparte. Cele 21 localităţi care alcătuiesc ”Mărginimea Sibiului”, cu centrul la Sălişte, au 

o moştenire etnologică, arhitecturală şi istorică unică. Deşi treptat construcţiile moderne au luat 

locul celor vechi, tradiţionale, atmosfera în ”Mărginimea Sibiului” nu s-a alterat, ci a rămas tipic 

ţărănească, prin păstrarea cu sfințenie a tradiţiilor şi obiceiurilor, iar ospitalitatea sătenilor sporește 

atractivitatea acestor locuri. Unicitatea și valoarea ”Mărginimii Sibiului” a fost recunoscută în 2009 

prin distincția “Mărul de Aur" (adevărat premiu Oscar în turism), pentru ”ospitalitatea oamenilor şi 

vechimea agroturismului din Sibiel”.  

Natura a omagiat aceste frumoase așezări cu peisaje deosebite, iar comunitățile locale au dat 

un un plus de farmec așezărilor în care activitatea pastorală se îmbină armonios cu agricultura, 

meșteșugurile, tradițiile și obiceiurile, cu gastronomia. Săliștea, numită de Octavian Goga ”satul 

deplinei frumuseți” (devenită între timp oraș), a dat științei și culturii românești șase academicieni și 

poate fi considerată o reală ”academie de simțire și cuget românesc”. 

Întreaga zonă este intens umanizată, așezările având prelungiri în zona pășunilor și fânețelor 

presărate cu colibe.  

Păstoritul era ocupația de bază a mărginenilor, completată cu o serie de activități industriale, 

comerț și servicii. La acestea se adaugă tot mai pregnant activitatea turistică, în condițiile în care 
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zona este una dintre cele mai vestite și vizitate din România. O serie de datini și obiceiuri sunt 

reînviate și prezentate turiștilor, care sunt întâmpinați de cete de feciori călare; de mare interes este 

ceremonialul nunții și al sărbătorilor de iarnă, deoarece calendarul obiceiurilor era dependent de 

necesitățile impuse de activitatea pastorală. Această permanentă interdependență între om, natură și 

turma de oi, alături de caracterul sobru și echilibrat al locuitorilor din Mărginime, conferă 

specificitate și originalitate obiceiurilor și tradițiilor populare [2]. 

Festivalul a debutat în 2015, când s-a adresat în special celor din mediul rural, iar pentru 

2016 asociația și-a propus să îi atragă în povestea gastronomică și pe cei din mediul urban, altfel 

spus, să îi aducă mai aproape de produsele și rețetele specifice zonei. Tot demersul are la bază 

principiul Slow Food, prin care participanții să descopere geografic produsele și bucătăria locală 

[1]. Pe baza unei documentări aprofundate și a multor anchete de teren, au fost identificate 

unsprezece influențe culturale de seamă: românească, săsească, maghiară, armenească, evreiască, 

rroma, austriacă, turcească, rusească, franceză și grecească. Toate evenimentele festivalului sunt 

concentrate pe valoarea și diversitatea culturii gastronomice locale [2]. 

Diversitatea culturală, împreună cu geo-diversitatea și biodiversitatea, reprezintă baza 

dezvoltării socio-economice durabile în general și a microregiunilor județului Sibiu în particular. 

Revigorarea activităţilor tradiţionale (prelucrarea lemnului, ţesutul, pictura pe sticlă), stoparea 

migraţiei populației rurale, îmbunătăţirea calităţii vieţii au la bază păstrarea şi valorizarea acestor 

tradiţii. Valorizarea identităţii locale este cheia şi soluţia pentru atragerea locuitorilor in proiecte, în 

dezvoltarea iniţiativelor locale, în formarea de asociaţii şi parteneriate. 

Printr-o inventariere preliminară, am identificat elementele de patrimoniu cultural local, 

persoanele ”tezaur viu” (păstrătorii tradițiilor și obiceiurilor), activităţile tradiţionale, punctele 

muzeale existente, monografiile şi publicaţiile dedicate zonei, toate constituind o bază pentru 

evaluări viitoare. 

 
Proiectele au vizat totodată realizarea cooperării atât pe orizontală, cât şi de jos în sus între 

cele două categorii de autorităţi: educaţie şi patrimoniu. Implementarea de lecţii altfel, la care o 

contribuţie majoră este adusă de specialiştii în gastronomie și promovarea patrimoniului, aduce noi 

valențe procesului de educaţie. 

Toate politicile şi programele de finanţare consideră dezvoltarea durabilă ca bază pentru 

orice iniţiativă sau proiect. Accesul la fonduri dar mai ales asigurarea unei direcţii corecte pentru 

evoluţiile viitoare ale unui teritoriu trebuie să integreze regulile dezvoltării durabile ]n toate 

planurile şi activităţile proiectate. Dezvoltarea durabilă se bazează pe formarea unui comportament 

etic ce integrează problemele sociale, economice şi de mediu, dar și pe cele direct legate de 

patrimoniul cultural și educația culturală.  

Microregiunile județului Sibiu sunt: “Mărginimea Sibiului”, ”Țara Oltului”, ”Ținutul 

Secașelor, ”Valea Hârtibaciului și ”Valea Târnavelor”. ”Ţările”, ”ținuturile” și ”văile” sunt teritorii 

ce oferă punctele de reper necesare definirii comunitare, dar şi stimulării energiilor şi iniţiativelor 

capabile să contribuie la întărirea şi afirmarea identităţii locale într-o Europă multiculturală şi într-o 

societate tot mai globalizantă. 

 



Simona SPÂNU, Virgil NICULA, Loana BOARIU 

 223 

3. Gastronomia tradițională locală, valori reinterpretate 

Gastronomia tradițională locală - valori reinterpretate prin tineri pentru noi toți”, proiect 

finanțat de Primăria Sibiu și Consiliul Local Sibiu s-a derulat în perioada mai – decembrie 2016 și a 

avut ca obiectiv principal conștientizarea valorilor gastronomiei tradiționale din județul Sibiu în 

rândul studenților sibieni precum și publicului sibian.  

 
Comunicarea s-a realizat în cadrul întâlnirilor Facultății de Științe Agricole, Industrie 

Alimentară și Protecția Mediului a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu. Au fost înregistrate 308 

mesaje pe e-mail și gestionate 247 de documente pe Facebook, care a inclus 68 de membri în cadrul 

grupului de lucrări. S-au elaborat 84 de postere originale ale studenților, care în finalul proiectului 

au fost jurizate și premiate. A fost organizat grupul de lucru studențesc ”Construim împreună valori 

în gastronomie”. Au fost implicate, de la începutul proiectului, 34 de cadre didactice și peste 200 de 

studenți. Conferința finală a colectat 255 de semnături, fiind onorată de prezența ambasadorului 

Germaniei în România, a consulului Germaniei la Sibiu și a fostului ministru al educației, Adrian 

Curaj. Au fost expuse 80 de postere cu valori ale patrimoniului imaterial specifice celor 5 

microregiuni și peste 80 de preparate gastronomice. 
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Cunoașterea tradițională ca și concept este susținută și protejată de UNESCO, ca parte a 

patrimoniului cultural imaterial numit adeseori intangibil (PCI). În acest sens, sub umbrela 

UNESCO (luând în considerare importanța patrimoniului cultural imaterial pentru geneza, 

perpetuarea și continua dezvoltare a diversității culturale precum și  rolul de garant al dezvoltării 

durabile, așa cum a fost subliniat prin Recomandarea UNESCO asupra salvgardării culturii 

tradiționale și populare din 1989, prin Declarația Universală a UNESCO asupra Diversității 

Culturale din 2001 și prin Declarația de la Istanbul din 2002, adoptată la a Treia masa rotundă a 

miniștrilor culturii) a fost adoptată Convenția pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial 

care are drept scopuri:  

▪ salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, 

▪ respectarea patrimoniului cultural imaterial al comunităților, grupurilor și indivizilor care 

aparțin acestora, 

▪ sensibilizarea, la nivel local, național și internațional, asupra importanței patrimoniului 

cultural imaterial și recunoașterii sale reciproce, 

▪ cooperarea și asistența internațională.  

Convenția a fost ratificată de România prin Legea 410/2005. Cu 11 ani în urmă, cunoașterea 

tradițională ca parte a patrimoniului cultural imaterial a fost deja recunoscută la nivel global pentru 

valoarea ei asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice (diversitatea genetică, a 

speciilor și ecosistemelor) fiind protejată prin prevederile articolului 8j al Convenției privind 

diversitatea biologică, adoptată la Summit-ul Pământului de la Rio de Janeiro (Brazilia), în 1992 și 

ratificată de România prin legea 58/1994. Cunoașterea tradițională stă la baza genezei și dezvoltării 

gastronomiei locale tradiționale și constituie un real izvor de inspirație pentru viitorul turismului în 

general și al celui gastronomic în particular.  

 

4. Sibiul, Regiune Gastronomică Europeană în 2019 

Odată cu acordarea titlului de Regiune Gastronomică Europeană 2019, o valoare adăugată 

Sibiului ca atracție turistică de marcă este dată de evenimentele gastronomice, bucătăria 

restaurantelor și pensiunilor care oferă ceva nou, particular, atrăgător pentru menținerea turiștilor în 

regiune. Se adaugă o altă trăsătură turismului actual și anume gastronomia, particularizând noțiunea 

de turism gastronomic integrat dezvoltării durabile regionale. Oferta culturală materială este 

completată astfel de cea culturală – imaterială, contribuind la diversificarea paletei de oferte 

atractive în particular pentru turiști străini.  

În sens larg, turismul gastronomic este definit de extinderea traseelor turistice către 

producători, de angajare într-o rețea bine organizată a unui turism integrat regiunii de origine a 

resurselor sau produselor culinare fie prin vizitarea fermelor, pensiunilor, restaurantelor, fie prin 

accesarea festivalurilor, târgurilor și zonelor specifice, în care degustarea alimentelor în peisajul de 

origine va constitui motivul principal al deplasării și menținerii în regiune. În acest context, 

Enciclopedia Britanica definește “gastronomia” ca arta de a selecta, prepara, servi și a te bucura de 

o masă bună. În 2002, Long definește „turismul culinar” ca: experiența de a cunoaște alte regiuni 

prin prisma unei mese bune. În același an, Wolf definește „turismul gastronomic” ca fiind similar 

celui culinar, adică: de a explora și a te bucura la destinație de alimente și băutură și de a savura 

experiențe gastronomice unice (Citat de Kivela, J., și Crotts, J.C. în 2005 în lucrarea Gastronomy 

tourism: A meaningful travel market segment. Journal of Culinary Science & Technology, 4 [2-3]: 

39-55.).  

Între timp, termenul este susținut în această formă pentru ca în 2005 să fie considerat extrem 

de valoros pentru economia locală, în aceeași publicație. În plus, este susținută ideea promovării în 

context internațional, național, regional, în mediul on line și mai ales a conștientizării comunităților 

interesate pentru valoarea și valențele acestuia. Se adaugă aici, pentru asigurarea sustenabilității 

turismului gastronomic, noi valențe culturale precum: colectarea și testarea de rețete locale sau 

inovative cu origine în cele locale, identificarea, caracterizarea și asigurarea utilizării sustenabile a 
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resurselor alimentare originale care stau la baza gustului local al rețetelor, evidențierea valorilor 

naturale asociate accesării gastronomiei locale.  

Cu alte cuvinte, turismul gastronomic devine catalizator al revitalizării proceselor micro-

economiei locale, al conștientizării valorii cunoașterii tradiționale asociate gastronomiei locale 

pentru ridicarea nivelului de trai. Gastronomia se definește, în acest fel, ca produs de destinație 

turistică cu efecte secundare benefice, în toată economia regională prin cele patru categorii: 

recreațională, existențială, de reorientare și experimentare gastronomică.  

Cea mai încărcată în plăcerea de a degusta, a cunoaște noi experiențe culinare se consideră 

că este cea de tip existențial. Această categorie de turiști (care practică turismul gastronomic 

existențial) doresc să cunoască produse gastronomice cu gust local, rețete, modul de producere, 

forme inovative și tradiționale, devenind astfel catalizatori ai revitalizării conexiunii dintre zonele 

rurale și cele urbane, cu rețele de restaurante ce devin parte a unui proces concret de regionalizare 

prin promovarea gastronomiei locale fie în context tradițional, fie inovativ. Dezvoltarea micro-

centrelor pentru procurarea de resurse alimentare locale care stau la baza gustului produselor 

gastronomice unice conduce implicit la accesarea de noi mecanisme financiare pentru susținerea 

economiei rurale în context regional și implicit a celor de tip urban și regional. Astfel, turismul 

gastronomic poate constitui o formă superioară de exploatare și accesare a întregului patrimoniu 

cultural imaterial și material construit sau natural cu efecte benefice asupra Sibiului și locuitorilor 

lui. 

Tradițiile și gastronomia se influențează reciproc în dezvoltarea lor de-a lungul evoluției 

umane, conservarea și perpetuarea lor fiind esențiale pentru asigurarea securității alimentare și a 

mecanismelor economice specifice dezvoltării la nivel regional sau județean. Viața Sibiului, cultura 

gastronomiei  sibiene, sunt clădite pe valori ale tradițiilor județului care, la rândul lor, contribuie la 

expresia propriei spiritualități, așa cum o percepem astăzi și pe care încă nu am reușit să o definim, 

în mod concret, în spiritul evenimentelor culturale gastronomice. În acest sens, se observă inter-

conectivitatea dintre resursele naturale, calendarul creștin, bucătărie și obiceiurile alimentare ale 

sibianului. Pregnantă este asocierea constantă dintre calendarul creștin, bucătăria și activitățile 

sibianului, triadă care se contopește și întregește patrimoniul cultural intangibil al Sibiului. 

Luând în discuție integrarea turismului gastronomic în valorile patrimoniului cultural 

imaterial sibian reiese clar faptul că turistul cel mai rafinat, de tip existențial, dorește să testeze 

meniuri originale din restaurantele sibiene, să cunoască povestea lor, originea resurselor alimentare 

care stau la baza produsului gastronomic, să fie interesat de integrarea gustului vinurilor locale sau 

al altor băuturi rafinate, de la nivel regional. Turistul va dori să testeze piața agro-alimentară 

sibiană, să se asigure că poate descoperi resurse alimentare din restaurant, să afle lucruri interesante 

despre locurile de unde provin acestea.  

Cuplajul dintre restaurantele sibiene și rețeaua de producători din județ este susținută de 

programul Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019. Integrarea în povestea produsului 

gastronomic de oferte turistice care merg spre zona de origine a rețetei sau produselor este necesară.  

Regiunea gastronomică europeană, ca și concept internațional, impune responsabilizarea 

factorilor decizionali pentru dezvoltare durabilă cu menținerea calității mediului, dar și asigurarea 

pe termen lung a securității alimentare adecvate. Conceptul de regiune gastronomică asigură și 

susține implementarea recomandărilor internaționale FAO pentru securitate alimentară, dar și de 

conservare a diversității biologice sub toate formele (de ex. diversitatea genetică, a speciilor și 

ecosistemelor). Sibienii au dreptul să le fie asigurată securitatea alimentară atât pentru oraș cât și 

pentru regiunea care furnizează alimentele, asigurând accesarea unuia dintre cele mai rafinate 

servicii – gastronomia.  

 

5. Concluzii 

Sibiul este așezat într-o zonă bogată în tradiții. Faptul că orașul este înconjurat de localități 

aparținând celor cinci microregiuni (Mărginimea Sibiului, Țara Secașelor, Țara Oltului, Valea 



Traditional gastronomy in the Sibiu area, part of the local heritage 

 226 

Hârtibaciului și Valea Târnavelor) cu pronunțat caracter multicultural, a contribuit la dezvoltarea 

unei personalități aparte a orașului și județului Sibiu, Regiune Gastronomică Europeană pentru 

2019. În acest sens, acum mai mult ca oricând, locuitorii municipiului Sibiu au ocazia să 

conștientizeze valoarea tradițiilor pentru menținerea patrimoniului imaterial intangibil, în general și 

pentru dezvoltarea valorilor în gastronomie, în particular. 

Proiectele derulate de facultatea noastră susțin programul ”Sibiu Regiune Gastronomică 

Europeană 2019”, astfel că prin obiectivele propuse, activitățile și produsele realizate răspund 

ariilor tematice ale programului. 

Realizările proiectelor sunt inedite și cu valoare pe termen lung: definirea amprentei 

gastronomice, prezentarea publicului sibian de produse gastronomice inovative pornind de la 

resurse tradiționale, accesarea mediului de afaceri într-o manieră inedită, dezvoltarea unui ghid 

pentru turismul gastronomic în arii protejate, implicarea comunității preoților creștin - ortodocși în 

conștientizarea și definirea atitudinii enoriașului față de program, expozițiile de artă fotografică 

veche din Sibiu etc. 

Toate aceste realizări sunt valori ce pot fundamenta succesul programului ”Sibiu, Regiune 

Gastronomică Europeană 2019”. 
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INTERDEPENDENCIES AND CONSEQUENCES OF RURAL TOURISM 

DEVELOPMENT ON THE ENVIRONMENT OF TOURIST DESTINATIONS 
 

INTERDEPENDENȚE ȘI CONSECINȚE ALE DEZVOLTĂRII TURISMULUI RURAL 

ASUPRA MEDIULUI DESTINAȚIILOR TURISTICE 

 

Mirela ȘTEFĂNICĂ1 

 
Abstract 

The present paper aims to highlight the interdependencies that arise in the tourism - environment relation, as 

well as the consequences generated by the development of the rural tourism on the natural, economic and social 

environment of the host communities. Thus, the relation between tourism and the environment is one of mutual 

interconditioning, the environment, its potential expressed by the natural, cultural-historical wealth, the social climate, 

the travel determinant, the mobile travel of the tourists, while a clean, unaltered environment can exist without the 

practice of quality tourism. At the same time, the development of rural tourism also has a negative impact on the 

natural, economic and social environment, which has been highlighted in the paper. 

Key words: rural tourism, natural environment, socio-economic environment, local communities 

 

1. Intoducere 

Cuvântul mediu exprimă o noţiune cuprinzătoare şi fundamentală, prin care înţelegem 

lumea vie şi cea neînsufleţită, în principiu aproape tot ce înconjoară omul.  

Mediul este definit în Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 ca ansamblul de condiţii şi 

elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate 

straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele 

naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale şi 

spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului.[12] 

Mediul turismului poate fi considerat ca având dimensiuni sociale, culturale, economice şi 

politice, pe lângă cele fizice.[3] În acest sens, mediul activităţii de turism poate fi definit drept o 

gamă largă de factori, ce reprezintă (o lipsă de) economii externe ale unei staţiuni turistice: factorii 

naturali, antropologici, economici, sociali, culturali, istorici, arhitecturali şi factori aparţinând 

infrastructurii, aceştia reprezentând habitatul pe care se grefează activităţile turistice şi care este, 

astfel, exploatat şi schimbat de practicarea activităţii de turism.[9]  

Dacă această definiţie ia în considerare parametrii mediului turistic, din punct de vedere al 

managementului este important, de asemenea, să fie analizate şi percepţiile variabile ale acestuia. 

Altfel spus, deşi factorii incluşi în această definiţie sunt descriptivi şi tangibili, modul în care ei sunt 

percepuţi sau valorizaţi de către grupuri diferite, poate varia în mod semnificativ.[4, p.291] 

În acest sens, trebuie făcută distincţia între modul în care comunitatea locală şi turiştii 

percep sau valorizează mediul destinaţiei, deoarece, în timp ce turiştii pot avea o apreciere deosebit 

de favorabilă pentru un mediu primitiv (nealterat de civilizaţie, subdezvoltat), localnicii îl pot vedea 

ca pe o sursă legitimă de exploatare în scop economic. 

Toate acestea ne demonstrează dilema fundamentală a dezvoltării turismului: în timp ce 

pentru comunităţile locale turismul este, în principal, un vehicul al dezvoltării socio-economice şi al 

modernizării, pentru turişti, atracţia turistică exercitată de destinaţii constă, adesea, în lipsa lor de 

dezvoltare, în caracterul lor tradiţional “autentic”, în “altceva ”-ul lor.[7] 

În acest sens, pentru a continua să atragă turişti, destinaţiile respective trebuie să rămână 

tradiţionale sau subdezvoltate. În acelaşi timp, comunităţile locale pot aprecia anumite elemente ale 

mediului lor, căutând să le protejeze în ciuda atracţiei pe care acestea o exercită asupra turiştilor. 

La rândul lor, turiştii nu reprezintă un grup omogen de consumatori şi este foarte posibil ca 

aceştia să interacţioneze cu mediul destinaţiei într-o multitudine de modalităţi, în funcţie de 
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atitudinile, motivaţiile şi aşteptările lor. [3, p.48] Astfel, la o extremă, turiştii se pot dovedi total 

nepăsători faţă de mediu, iar la cealaltă extremă, aceştia pot resimţi o legătură puternică faţă de 

mediul destinaţiei şi vor încerca să se integreze în el. 

 

2. Mediul natural – element esenţial al dezvoltării turismului rural 

De multe ori, mediul nostru natural oferă un decor splendid vieţii noastre de zi cu zi. Acest 

decor poate fi un pârâu din împrejurimi, un  mic lac sau o porţiune de plajă. La o scară mai largă, 

suntem uluiţi de frumuseţea ameţitoare a munţilor Carpaţi, a pădurilor străvechi, a fluviilor sau a 

coastelor superbe.[8] 

Mai mult decât orice domeniu de activitate, turismul este dependent de mediul înconjurător, 

mediul reprezentând un element esenţial al produsului turistic, deoarece turiştii caută peisaje şi 

locuri atractive, distincte, diferite, unde să-şi desfăşoare activităţile de petrecere a timpului, pe 

perioada vacanţelor şi concediilor. Cu cât resursele naturale sunt mai variate şi mai complexe şi se 

reuşeşte să fie menţinute, pe cât posibil, nealterate, cu proprietăţi cât mai apropiate de cele primare, 

cu atât ele devin mai interesante pentru turism, iar activităţile pe care le generează sunt mai 

valoroase şi mai atractive, răspunzând unor motivaţii turistice foarte variate.[1, p.209] 

Mediul natural, principalul atu al industriei turismului, este alcătuit din mai multe elemente, 

care se influenţează reciproc: relief, climat, reţea hidrografică, soluri, floră şi faună. Fiecare dintre 

componentele menţionate îşi exercită influenţa asupra activităţii turistice printr-o serie de aspecte 

specifice, determinând la rândul lor, forme particulare de manifestare a turismului.[5, p.162] Astfel, 

relieful, prin tipurile – glaciar, carstic, vulcanic etc., treptele şi altitudinile sale, prin peisajul 

geomorfologic, formele sale bizare, fenomenele geologice, monumentele naturii se constituie ca 

atracţie turistică de sine stătătoare stimulând drumeţia, alpinismul sau odihna şi recreerea, ca 

modalităţi de petrecere a vacanţei. Climatul, exprimat prin temperaturile înregistrate, regimul 

precipitaţiilor, în mod deosebit grosimea şi persistenţa stratului de zăpadă, durata perioadelor de 

strălucire a soarelui, caracteristici (tonifiant, stimulator, sedativ) creează cadrul adecvat practicării 

turismului de schi, de cură heliomarină, climatic. Reţeaua hidrografică, reprezentată de existenţa şi 

debitul râurilor, suprafaţa lacurilor şi mărilor şi a ţărmurilor aferente, prezenţa estuarelor şi deltelor, 

a apelor minerale şi termale – se plasează în categoria principalelor motive de călătorie pentru 

turismul de week-end, de pescuit, de cură heliomarină, de practicare a sporturilor nautice, de 

tratament balneomedical. Vegetaţia, prin bogăţie (suprafeţele ocupate de păduri) şi varietatea 

speciilor, prin prezenţa unei flore specifice sau a unor monumente ale naturii, generează forme 

particulare ale turismului (cercetare ştiinţifică, vizitarea parcurilor şi rezervaţiilor) sau completează 

celelalte resurse, sporindu-le valoarea peisagistică, estetică. Fauna prezintă importanţă turistică prin 

valoarea sa cinegetică şi piscicolă (bogăţia şi varietatea speciilor), dar şi estetică şi ştiinţifică, în 

cazul organizării de rezervaţii şi parcuri zoologice. 

În consecință, existenţa şi dezvoltarea potenţialului turistic al unei destinaţii depind de 

calitatea mediului natural prin toate componentele sale, deoarece turismul se desfăşoară în mediu şi 

prin mediu, iar calitatea acestuia poate favoriza sau nega activităţile turistice. 

 

3. Impactul dezvoltării turismului rural asupra mediului natural local 

Turismul se bazează, în primul rând, pe valorificarea resurselor turistice, iar nivelul şi 

intensitatea acestei valorificări produc în timp şi spaţiu, o serie de efecte negative asupra mediului, 

efecte exprimate prin noţiunea de impact.[2, p.318] 

Referitor la mediul natural, dezvoltarea turismului rural poate cauza o presiune ridicată 

asupra resurselor destinaţiilor turistice, cum ar fi: 

a) impactul dezvoltării turismului rural asupra biodiversităţii 

Dezvoltarea turismului rural poate conduce la degradarea biodiversităţii în mai multe 

moduri: 
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▪ fragmentarea habitatului. Lipsa planificării utilizării terenurilor şi a reglementărilor privind 

construcţiile de clădiri, în multe locaţii, a determinat înmulţirea facilităţilor turistice şi a 

infrastructurii necesare susţinerii acestora, cum ar fi drumuri şi spaţii de locuit pentru personalul 

angajat, parcări, zonele pentru servicii şi cele pentru depozitarea deşeurilor care au condus la 

fragmentarea habitatelor, care au devenit prea reduse ca dimensiune pentru a mai putea susţine 

creşterea numărului de animale şi populaţii de plante. 

▪ distrugerea sau deteriorarea habitatelor. Dezvoltarea turismului a determinat şi distrugerea 

unor habitate prin asanarea sau umplerea unor zone umede, pentru obţinerea de noi terenuri 

adecvate construcţiei facilităţilor turistice şi a infrastructurii necesare. De asemenea, ancorajul, 

scufundările, pescuitul sportiv sau gunoaiele pot determina vătămarea directă a unor specii sau 

degradarea unor habitate. 

▪ competiţia în privinţa resurselor naturale. Turiştii şi natura sălbatică pot sfârşi prin a 

rivaliza în privinţa insuficientelor resurse naturale cum ar fi apa, zonele împădurite, dunele. 

▪ importul unor specii invazive. Turiştii şi cei care desfăşoară activităţi de aprovizionare, pot 

introduce specii (insecte, plante sălbatice sau cultivate, maladii) care nu sunt autohtone mediului 

natural local şi care pot cauza enorme prejudicii şi chiar distrugerea unor întregi ecosisteme. 

▪ drumeţiile. Turiştii care utilizează aceeaşi potecă de fiecare dată sau care se abat în mod 

frecvent în afara potecilor stabilite, călcând în picioare vegetaţia şi solul, pot cauza pierderea 

biodiversităţii în zonele respective. 

▪ stresul animalelor sălbatice. Activităţile de observare a vieţii animalelor sălbatice pot cauza 

un stres acestora şi pot modifica comportamentul lor natural atunci când turiştii se apropie prea mult 

sau produc zgomot. 

b) tensiuni asupra resurselor de apă 

Apa, şi în special apa dulce este una dintre cele mai importante resurse naturale, pe care 

industria turismului o întrebuinţează în mod excesiv pentru hoteluri, piscine, terenuri de golf şi 

pentru uzul personal al turiştilor. Aceasta poate conduce la o insuficienţă a acestei resurse sau la 

degradarea sistemelor de distribuţie a apei cât şi la generarea unui volum mai mare de ape uzate. 

Spre exemplu, in Mallorca (Spania), consumul de apă în zonele rurale este de 140 de litri pe zi de 

persoană, în zonele urbane este de 250 de litri, în timp ce valoarea medie a consumului de apă 

pentru un turist este de 440 de litri, sau chiar 880 de litri în cazul stabilimentelor de lux.[10]  

c) degradarea terenurilor 

Impactul direct asupra resurselor naturale, regenerabile sau nu, datorat construcţiei 

facilităţilor turistice, drumurilor şi aeroporturilor poate fi cauzat de utilizarea terenurilor pentru 

facilităţi de cazare, alte planuri de infrastructură şi utilizarea pentru extracţia materialelor de 

construcţii (de ex. extracţie de nisip). Pădurile suferă adesea efecte negative ca urmare a activităţilor 

turistice sub forma despăduririlor cauzate de colectarea lemnelor pentru foc sau defrişărilor în 

scopul eliberării terenurilor pentru viitoare construcţii.  

d) utilizarea energiei 

Industria hotelieră este mare consumatoare de energie. Consumul de energie pentru un 

metru pătrat pe an într-un hotel de o stea este de 157 kWh (380 kWh într-un hotel de patru 

stele).[11] Totuşi în majoritatea cazurilor infrastructura existentă nu este proiectată să poată face 

faţă perioadelor de vârf din punct de vedere al consumului. 

Unele firme din domeniul turismului au început să implementeze măsuri pentru 

eficientizarea consumului de energie. Spre exemplu, în Marea Britanie, în urma introducerii unor 

astfel de măsuri s-a reuşit diminuarea emisiilor de dioxid de carbon cu 9000 de tone. 

e) poluarea apei 

Construcţia hotelurilor şi a altor facilităţi turistice conduce adesea la creşterea presiunii 

asupra facilităţilor de evacuare a apelor uzate, în special datorită faptului că locaţiile turistice, în 

perioada de vârf a sezonului, au de câteva ori mai mulţi locuitori, decât în perioada de extrasezon. 

Deseori, facilităţile pentru tratarea apelor reziduale nu sunt proiectate să suporte aceste creşteri 
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dramatice a volumului apelor uzate din timpul perioadelor de vârf ale sezonului turistic. Astfel, 

apele reziduale ajung să polueze mările şi lacurile din apropierea acestor locaţii turistice fapt ce 

conduce la deteriorarea florei şi faunei din zonă. Gurile de evacuare a apelor uzate afectează în mod 

serios recifele de corali prin faptul că aceste ape stimulează înmulţirea algelor, ceea ce conduce la 

hipoxie (scăderea concentraţiei de oxigen). Acest lucru conduce la moartea peştilor, care nu numai 

că micşorează resursele de peşte existente şi degradează ecosistemul, dar au şi un efect neplăcut 

asupra rezidenţilor locali şi poate afecta în mod negativ turismul din zonă, deoarece apa se 

colorează în roşu sau verde (în funcţie de tipul algelor) şi este interzisă îmbăierea. 

f) poluarea sonoră şi a aerului 

După cum observăm, transportul pe calea aerului şi cel rutier sunt în continuă creştere, 

alături de creşterea numărului de turişti şi a mobilităţii lor. În prezent turismul constituie mai mult 

de 60% din călătoriile aeriene efectuate şi este deci responsabil de o cotă importantă în ceea ce 

priveşte emisiile de gaze nocive cum ar fi dioxidul de carbon. Emisiile provenite de la mijloacele de 

transport, emisiile rezultate în urma producerii energiei electrice sunt în strânsă legătură cu ploile 

acide, fenomenul de încălzire globală şi fenomenele grave de poluare locale. 

Poluarea fonică datorată mijloacelor de transport aerian, automobilelor, motocicletelor, 

autobuzelor, dar şi vehicolelor utilizate în scop recreaţional cum ar fi snowmobilele, jet-ski-urile şi 

ATV-urile constituie o problemă mereu în creştere a turismului care cauzează iritare, stres şi chiar 

pierderea auzului. 

g) poluarea estetică 

În unele locaţii, turismul convenţional a fost învinuit în ceea ce priveşte eşecul integrării 

structurilor sale cu particularităţile naturale şi caracteristicile arhitecturale specifice acestor locaţii. 

Staţiunile mari, dominante pot ieşi în evidenţă în orice mediu natural ceea ce ar putea contrasta 

puternic cu designul structural autohton. 

Depozitarea deşeurilor constituie o problemă majoră pentru acele zone în care concentraţia 

ridicată a activităţilor turistice este determinată de existenţa unor atracţii naturale deosebite. 

Depozitarea necorespunzătoare poate fi un factor major în ceea ce priveşte degradarea mediului 

natural. 

 

4. Impactul dezvoltării turismului rural asupra mediului economic local 

Dezvoltarea turismului rural implică multe costuri ascunse care pot determina apariţia unor 

efecte economice nefavorabile în cadrul comunităţilor locale. De obicei, ţările bogate au o 

capacitate mult mai mare de a scoate profit de pe urma ţărilor sărace. Deşi ţările cel mai puţin 

dezvoltate au o mare şi urgentă nevoie de a realiza venituri, a-şi spori gradul de ocupare a forţei de 

muncă şi de a-şi ridica nivelul general al standardului de viaţă prin mijloacele oferite de practicarea 

turismului, în mod frecvent, acestea sunt cel mai puţin capabile de a realiza aceste beneficii. Printre 

cauzele acestei incapacităţi se numără atât transferul pe scară largă a veniturilor realizate din turism 

în afara ţărilor gazdă cât şi eliminarea concurenţei şi a produselor autohtone. Mai pe larg, acestea 

sunt: 

a) scurgerile de capital 

Venitul direct al unei destinaţii sau zone turistice constituie valoarea cheltuielilor realizate 

de către turişti şi care rămâne între graniţele acesteia. Deseori, aceasta reprezintă o sumă relativ 

mică din cauza “scurgerilor” de capital – suma de bani care este transferată în afara regiunii prin 

plata taxelor, salariilor, cheltuieli pentru efectuarea de importuri atunci când cerinţele turiştilor 

privind standardele referitoare la echipamente, hrană sau alte produse nu pot fi asigurate de către 

ţara gazdă. De asemenea, în cazul sejururilor “all inclusive”, aproape 80% din cheltuielile de 

transport realizate de călători reprezintă scurgeri de capital, deoarece aceştia aleg serviciile oferite 

de companiile internaţionale, care în majoritatea cazurilor îşi au sediile în ţările de origine a celor 

care călătoresc, şi nu pe cele oferite de companiile locale. 
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b) costul infrastructurii 

Dezvoltarea turismului poate conduce la cheltuirea unor fonduri considerabile atât din partea 

autorităţilor cât şi a contribuabililor locali, prin subvenţionarea lucrărilor de infrastructură sau 

scutiri de taxe care ar putea diminua investiţiile autorităţilor în alte domenii considerate critice cum 

ar fi educaţia şi sănătatea. 

c) creşterea preţurilor 

Cererea crescută în privinţa serviciilor şi a produselor de bază din partea turiştilor, va 

conduce în mod frecvent la creşterea preţurilor, afectând negativ rezidenţii locali. Dezvoltarea 

turismului determină implicit o creştere a cererii în privinţa proprietăţilor imobiliare care ar putea 

conduce la mărirea dramatică a costurilor de achiziţionare a clădirilor şi a terenurilor. 

d) dependenţa economică de turism 

Pentru multe ţări, turismul este singura şi cea mai importantă cale de revigorare a economiei. Acest 

fapt le-a făcut foarte vulnerabile în faţa oricărui factor care afectează negativ industria locală a 

turismului (ameninţări teroriste, conflicte militare, impacte ale dezastrelor naturale), care determină 

apariţia unor efecte devastatoare asupra întregului climat economic. 

e) caracterul sezonier al locurilor de muncă 

Acesta creează probleme economice acelor destinaţii care depind în mare măsură de 

industria turismului. Problemele cu care se confruntă lucrătorii sezonieri includ nesiguranţa locului 

de muncă, implicit a veniturilor, deoarece, de obicei, aceştia nu au garanţia locului de muncă de la 

un sezon la altul, dificultăţi în ceea ce priveşte instruirea, plata asigurărilor medicale, recunoaşterea 

experienţei acumulate, condiţii de muncă şi de locuit necorespunzătoare.[13]  

 

5. Impactul dezvoltării turismului rural asupra mediului socio-cultural local 

Se referă la efectele asupra comunităţilor gazdă rezultate în urma relaţionării directe sau 

indirecte ale acestora cu turiştii şi în urma interacţiunii cu industria turismului. Datorită unei game 

largi de motive, comunităţile gazdă constituie în mod frecvent partea mai slabă în ceea ce priveşte 

interacţiunea cu aceşti vizitatori şi cu prestatorii de servicii. Impactele apar atunci când turismul 

determină modificări ale sistemelor de valori şi ale modului de conduită, ameninţând în felul acesta 

identitatea autohtonă. În plus, schimbările apar adesea în structura comunităţilor, relaţiilor familiale, 

stilurilor tradiţionale colective de viaţă, ritualurilor şi moralităţii. 

a) modificarea valorilor şi a identităţii locale 

Dezvoltarea turismului rural poate determina modificarea sau pierderea valorilor şi a 

identităţii locale din cauza unor factori, respectiv: 

▪ comercializarea culturii autohtone. Turismul poate duce la transformarea culturii locale în 

articole de comerţ atunci când tradiţiile religioase, obiceiurile locale şi festivalurile sunt adaptate în 

aşa fel încât să se conformeze aşteptărilor turiştilor. 

▪ standardizarea. Aceste destinaţii turistice riscă un proces de standardizare datorită acelor 

cerinţe privind satisfacerea dorinţelor turiştilor: în timp ce cadrul natural (peisajul), facilităţile de 

cazare, produsele alimentare şi băuturile trebuiesc să satisfacă dorinţa de nou şi necunoscut, în 

acelasi timp acestea trebuiesc să nu fie cu mult diferite sau neobişnuite din cauza faptului că 

numărul turiştilor care apreciază lucrurile complet noi este relativ scăzut. 

▪ adaptarea la necesităţile turiştilor. Turiştii îşi doresc suveniruri, obiecte de artă, articole de 

meşteşugărie, manifestări culturale. În multe dintre destinaţiile turistice rurale, meşteşugarii au 

răspuns cererii crescute aducând modificări designului produselor comercializate în scopul alinierii 

acestora cu preferinţele noilor clienţi. Interesul manifestat de clienţi poate contribui în sensul 

valorizării de sine a artiştilor şi poate ajuta de asemenea la conservarea tradiţiilor culturale.  

b) conflicte culturale 

Datorită faptului că turismul implică mişcarea persoanelor în diferite locaţii geografice şi 

stabilirea unor relaţii sociale între oameni care altfel nu s-ar fi întâlnit, poate conduce la apariţia 

unor conflicte culturale ca rezultat al diferenţelor existente între diferite culturi, grupuri etnice şi 
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religioase, valori, stil de viaţă, lingvistice şi nivele de prosperitate. Atitudinea localnicilor în 

privinţa dezvoltării turismului ar putea declanşa de la starea de euforie, atunci când turiştii sunt 

bineveniţi, până la starea de apatie, iritare şi potenţial antagonism, atunci când atitudinile 

antituristice încep să sporească în rândurile populaţiei locale. 

Conflictele culturale ar putea apare din cauza următoarelor aspecte: 

▪ decalajelor economice – între localnici şi turiştii care îşi permit cheltuieli mai mari decât şi-

ar permite în mod obişnuit în ţara lor de origine; 

▪ iritării datorate conduitei turiştilor – turiştii, în afara ignoranţei şi nepăsării lor, adesea nu 

respectă obiceiurile şi valorile morale locale; 

▪ fricţiunilor datorate nivelului slujbelor – datorită lipsei de instruire profesională, multe dintre 

locurile de muncă din domeniul turismului caracterizate de un nivel scăzut al salarizării sunt oferite 

localnicilor, în timp ce slujbele mai bine remunerate sau funcţiile manageriale prestigioase sunt 

acordate străinilor sau conaţionalilor din zonele urbane. 

c) influenţe fizice cauzatoare de tensiuni sociale 

Influenţele fizice datorate practicării unui turism intens, într-o destinaţie turistică, pot cauza 

tensiuni sociale deosebit de serioase, precum şi impacte la nivelul comunităţii locale. 

Dezavantajele socio-culturale implică: 

▪ deteriorare culturală, degradarea patrimoniului cultural ca rezultat al actelor de vandalism, 

acumularea gunoaielor, micile hoţii şi transferul obiectelor aparţinând patrimoniului cultural sau 

modificarea cadrului natural istoric care le înconjoară; 

▪ conflicte rezultate ca urmare a utilizării resurselor, cum ar fi rivalitatea dintre turişti şi 

populaţiile locale în ceea ce priveşte utilizarea resurselor primare, precum apa şi energia, datorită 

insuficientei lor aprovizionări; 

▪ conflicte cu modurile tradiţionale de utilizare a terenurilor pot apare, de asemenea, în zonele 

costiere, atunci când hotelurile sunt construite aproape de linia ţărmului, iar dotările existente 

destinate turiştilor împiedică accesul localnicilor către bazele tradiţionale de pescuit şi chiar 

utilizarea în scopuri recreaţionale ale acestor zone. 

d) rata criminalităţii 

Rata criminalităţii creşte în mod caracteristic odată cu dezvoltarea şi urbanizarea unei zone. 

Dezvoltarea turismului de masă este adesea însoţită de creşterea acestei rate a criminalităţii. 

Prezenţa unui mare număr de turişti care deţin sume considerabile de bani pentru cheltuieli şi care 

poartă în mod frecvent obiecte de valoare cum ar fi camere de luat vederi şi bijuterii constituie o 

atracţie pentru răufăcători şi conduce la activităţi precum tâlhăria sau traficul de droguri. Cu toate că 

turismul nu constituie cauza exploatării sexuale totuşi oferă un acces facil în acest sens. 

e) deteriorarea condiţiilor de muncă şi de angajare 

Studiile atestă că multe dintre condiţiile de muncă şi de angajare în ceea ce priveşte slujbele din 

sectorul turistic lasă mult de dorit: muncă peste program, slujbe instabile, nivel de salarizare scăzut, 

instruire profesională precară şi şanse reduse de calificare.[14] Faţă de aceasta, evoluţiile din 

ultimul timp în sectorul călătoriilor şi afacerilor din turism (liberalizarea, competiţia acerbă) par să 

adâncească această tendinţă în ceea ce priveşte condiţiile precare de muncă şi condiţiile flexibile de 

angajare. Uneori sunt recrutaţi copii pentru astfel de slujbe deoarece aceştia constituie o mână de 

lucru ieftină şi foarte flexibilă în ceea ce priveşte condiţiile de angajare. 

 

6. Concluzii 

În general, mediul este perceput ca fiind baza fizică a resurselor şi mai puţin din punct de 

vedere economic sau socio-cultural. De obicei, se pune accentul pe efectele negative sau pe 

costurile de mediu ale dezvoltării turistice, în zonele de destinaţie, iar analiza este structurată, în 

principal, în jurul anumitor categorii de efecte, precum poluarea, eroziunea solului, a plajelor şi 

falezelor sau în jurul elementelor constitutive ale mediului natural (pământ, apă, aer, floră şi faună), 

precum şi asupra mediului antropic.[4, pp.297-299] 
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O asemenea abordare este logică şi obiectivă, dar are şi câteva puncte slabe.[6,p.265] Astfel, 

această perspectivă implică existenţa unei relaţii cauzale între anumite forme de dezvoltare turistică 

şi consecinţele lor inevitabile asupra mediului. 

După cum am observat pe parcursul lucrării, dezvoltarea turismului rural poate avea efecte 

negative asupra mediului natural prin presiunea crescută asupra resurselor destinațiilor turistice 

(biodiversitate, terenuri, ape, energie etc.) 

Din punct de vedere economic, impactul dezvoltării turismului rural se traduce în costuri 

ridicate pentru infrastructură, scurgeri de capital, creșterea prețurilor, dependența economică de 

turism sau caracterul sezonier al locurilor de muncă. 

Mediul socio-cultural al comunităților gazdă poate fi influențat negativ de dezvoltarea 

turismului rural prin modificarea valorilor şi a identităţii locale, prin apariția unor conflicte culturale 

sau sociale, prin deteriorarea condițiilor de muncă și angajare, iar în unele locuri poate conduce la 

creșterea ratei criminalității, consumului de droguri, prostituției etc. 

Toate aceste consecinţe, fiind considerate indezirabile sau negative, trebuie să fie evitate sau 

măcar minimizate. Acest lucru poate fi realizat printr-o mai bună gestionare a relației turism - 

mediu, fără a pierde din vedere și dimensiunile socio-culturale, economice, politice, pe lângă cele 

fizice, prin implicarea autorităților și a comunităților locale, fără a uita că un turism de calitate 

trebuie să se bazeze pe îmbinarea respectului pentru mediu cu eficienţa activităţilor turistice. 
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Abstract 

In a more and more lively environment, affected by distributive phenomena, innovation is an essential 

condition not only for business development but also for the very existence of businesses. Analyzing the Romanian 

context, we could say that the days are numbered for the old perception on agritourism. 

Besides the reasons underlying such conclusions, the paper discusses the main difficulties that entrepreneurs 

in rural tourism have to cope with. 
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1. Introducere 

În România există mai multe programe dedicate persoanelor care doresc să înceapă o 

afacere ce implică activități non-agricole. Pentru a atrage potențiali beneficiari sunt prezentate cu 

precădere avantajele dezvoltării unui business de nişă în detrimentul riscurilor pe care acestea le 

implică. 

Multe din aceste activități au vizat înființarea de unități de primire turistică pe fondul 

poziției favorabile ce revine turismului în ansamblul activităţilor economice din țara noastră.  De 

asemenea creșterea numărului de persoane care-și aleg destinațiile de vacanță motivați în special de 

anumite activități agroturistice a crescut atractivitatea pentru mediul rural. Astfel supraaprecirea 

oportunităţilor oferite de o piaţă încă în formare a avut ca rezultat obţinerea unor rezultate mediocre 

în urma implementării acestor programe. 

De cele mai multe ori eşecurile sunt puse pe seama lipsei de perseverenţă sau incapacităţii 

de autodeterminare a beneficiarilor. Dacă principala problemă a celor care aspiră la profesia de 

antreprenor este că se lasă repede păgubaşi o dată ce apar primele dificultăţi, nici nu este de mirare 

atunci când în publicaţiile de business sunt prezentate reţete de succes a celor care au făcut bani din 

bitcoin. 

În această lucrarea ne-am propus să realizăm o analiză concisă cu privire la oportunitățile 

oferite antreprenorilor care doresc să ofere produse turistice pe arealul județului Suceava, dar fără a 

neglija factorii ce pot periclita rezultatele prognozate. Toate aceste aspecte vor constitui obiectul 

unei analize SWAT. 

Miza unui astfel de demers este, pe de o parte, evidențierea deciziilor care au dus la situația 

actuală a turismului rural din județul Suceava și de a trage un semnal de alarmă cu privire la 

necesitatea adaptării ofertei la cererea existentă și nu invers. 

 

2. Starea și evoluția economică a județului Suceava 

2.1. Localizarea geografică 

Situat în nord-est-ul României, județul Suceva, se învecinează cu Ucraina la nord, cu judeţul 

Botoşani la est, cu judeţul Iaşi la sud – est, cu judeţele Neamţ şi Harghita la sud, cu judeţul Mureş la 

sud – vest și cu judeţele Bistriţa Năsăud şi Maramureş la vest. 
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2.2. Cadrul natural - resurse naturale 

Relieful judeţului Suceava se caracterizează printr-o mare varietate şi bogăţie a formelor: 

munţi, depresiuni intramontane, dealuri, podişuri, văi terasate şi lunci, cu o diferenţă de nivel între 

cotele extreme de 1.875 m (de la 225 m la Dolhasca, în albia râului Siret, la 2.100 m în Munţii 

Călimani – Vf. Pietrosu). 

Formele de relief ocupă următoarele suprafeţe: zona de munte 5.593 km2 (65,4%), iar zona 

de podiş și dealuri sub-carpatice 2.960 km2 (34,6%). Înălţimile scad treptat de la vest la est, 

imprimând astfel etajarea şi diversificarea celorlalte componente ale mediului natural. 

Cu o reţea hidrografică ce însumează 3.092 km, toate râurile de pe teritoriul judeţului 

Suceava sunt tributare râului Siret, fapt datorat configuraţiei generale a reliefului. Cantităţile cele 

mai mari de apă sunt transportate de râurile ale căror bazine de alimentare sunt situate în regiunea 

montană. 

Regimul pluviometric are o repartiţie neuniformă în cursul anului, ceea ce demonstrează 

caracterul continental al climatului din zonă, cantitatea de precipitaţii diminuându-se treptat de la 

vest la est. 

Judeţul Suceava ocupă un loc distinct în economia românească atât datorită diversităţii şi a 

abundenţei resurselor naturale. În subsol se găsesc zăcăminte de mangan, minereuri cuprifere, sulf, 

barită, sare, gaze naturale, ape minerale, minereu uranifer, etc. iar cca. 42% din suprafaţă este 

reprezentată de terenuri arabile. 

 

2.3. Clima 

Spaţiul geografic al judeţului Suceava se înscrie aproape în egală măsură sectorului cu climă 

continentală (partea de est) şi cu climă continental – moderată (partea de vest). Valorile medii ale 

temperaturii aerului cresc dinspre S-V către N-E. 

 

2.4. Structura sistemului de așezări 

Județul Suceava are o populație rezidentă de 627.934 locuitori, situându-se pe locul al doilea 

între cele opt județe ale regiunea Nord-Est (3,2% din populaţia totală a Romaniei). 

Populația județului este concentrată în 16 așezări urbane și 89 de comune cu 379 de sate. 

Ponderea populației rurale din populația totală este de 59,29%, cu un procent mai mare decât 

ponderea înregistrată la nivelul regiunii Nord-Est Dispersia teritorială a localităților urbane la 

nivelul județului nu este echilibrată, existând mai multe zone lipsite de orașe pe o raza de 25-30 km. 

În ceea ce privește Grupurile de Acțiune Locală din județul Suceava acestea acoperă peste 

99% dintre comunele Sucevei, doar comuna Mălini nu face parte dintr-un GAL. Orasele care nu fac 

parte din GAL-uri sunt în număr de 3: Frasin, Salcea și Dolhasca. Toate cele 12 de GAL-uri au 

depus proiecte care prevăd elaborarea de Strategii de Dezvoltare Locală în cadrul PNDR 2014- 

2020, acestea fiind evaluate și considerate eligibile. 

 

2.5. Infrastructura 

Județul Suceava este strabătut de o serie de coridoare rutiere europene, după cum urmează: 

București - Bacău - Roman - Suceava - Siret (E 85) și Suceava - Vatra Dornei - Cluj Napoca (E 

576). Rețeaua rutieră ce traversează județul Suceava asigură atât conexiunea României cu Ucraina 

cât și legătura Moldovei cu vestul țării. 

Lipsa autostrăzilor face ca traficul să se desfășoare pe șosele foarte aglomerate, care nu 

dispun de separatoare de sens. Conform Consiliului Național pentru Securitate Rutieră orele între 

care au loc cele mai multe accidente sunt 12:00-18:00, iar luna cu cele mai multe accidente rutiere 

este iulie.  

Pe parcursul anului 2017, în județul Suceava, au fost înregistrate un număr de 296 de 

accidente grave, în urma cărăra și-au pierdit viața 104 persoane. Statistica Poliţiei Române așează 
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șoselele judeţului Suceava, al doilea an consecutiv, pe primul loc în topul celor mai periculoase din 

România. 

Rețeaua de căi ferate în județul Suceava se prezintă la un nivel comparabil cu media pe țară 

în ceea ce privește dotarea tehnică și lungimea tronsoanelor. Datorită condițiilor geografice rețeaua 

feroviară a județului cuprinde și numeroase tronsoane de cale ferată neelectrificată, fapt care 

determină o viteză mai scăzută a trenurilor. 

De remarcat este faptul că există areale fără acces la calea ferată (în care 3 orașe –Brosteni, 

Cajvana și Solca). Principalele motive ale lipsei conectivităţii sunt reprezentate pe de o parte de 

configuraţia terenului, în această categorie încadrându-se: sudul judeţului Suceava, iar pe de altă 

parte de lipsa de interes în derularea unor proiecte investiţionale care să vizeze extinderea reţelei de 

cale ferată. 

Transportul aerian în regiune este susţinut de o infrastructură specifică formată dintr-un 

aeroport care deservește atât curse interne și externe. Aeroportul Suceava (Ştefan cel Mare) este 

situat pe teritoriul oraşului Salcea, la aproximativ 15 km est de Suceava, accesul fiind asigurat prin 

drumul naţional DN29. 

 

2.6. Structura socio-demografica a populației 

La sfârșitul anului 2017, populația activă ocupată a județului Suceava era de 231.900 

persoane, aproximativ 47% activând în servicii, 35% în agricultură și 18% în industrie. 

Ponderea ridicată a populației ocupate în agricultură reprezintă un punct slab important, în 

acest segment figurând în special lucrătorii pe cont propriu, lucrători familiali, cei care produc 

bunuri agricole destinate consumului propriu şi/sau vânzării, practic persoane care practică o 

agricultură de subzistenţă şi în mult mai mică măsură salariaţi. 

Lăudată pentru volumul ridicat de bani pompați în economia națională, migrația lucrătorilor 

români în străinătate este un fenomen care pare să aibă costuri mai ridicate decât cele prognozate. 

Conform statisticilor Agenția Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, la nivelul 

anului 2017, existau un număr de 18.846 de copii ce aveau ambii părinţi plecaţi la lucru în 

străinătate și 12.941 de copii care proveneau din familii în care părintele unic susţinător era plecat. 

Parcursul ratei şomajului în cursul anului 2017 evidenţiază evoluţiile specifice şomajului 

sezonier din domeniile vulnerabile la variaţiile de sezon (construcţii, agricultură, turism), precum şi 

un minim în lunile de vară, când creşte atât mobilitatea cât şi cererea de angajare a forţei de muncă. 

Analizând stocul de şomeri rămaşi în evidenţa agenţiei la sfârşitul anului 2017 (12.379 

pers.), remarcăm ponderea majoritară (70%) a persoanelor care nu beneficiază de indemnizaţie de 

şomaj (8.693 pers.), segment în care predomină beneficiarii de ajutor social în proporţie de 63% 

(5.493 persoane). Șomerii beneficiari de indemnizație (3.686 pers.) dețin o pondere de 30% din 

totalul persoanelor aflate în evidențele din finalul anului 2017. Acest segment include și cei 658 de 

absolvenți din promoția 2017, care nu s-au angajat după primele două luni de la absolvire. 

 

2.7. Agricultura și silvicultura 

Strategia de dezvoltare a agriculturii judeţului Suceava urmăreşte stimularea transformării 

gospodăriilor ţărăneşti în ferme agricole familiale cu caracter comercial și formarea clasei de mijloc 

în spaţiul rural în contextul dezvoltării şi modernizării satelor. 

Potențialul agricol al județului reiese din analiza calității solurilor din punct de vedere al 

bonitării naturale. Doar puțin peste jumătate (54,45%) din suprafața agricolă este caracterizată de 

soluri fertile și mijlociu fertile. 
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Fig. 1. Suprafaţa terenurilor agricole pe clase de calitate la nivelul anului 2016 (ha) 

 
Sursa: Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice 

Gruparea solurilor terenurilor agricole pe clase de calitate se realizează luându-se în 

considerare natura și intensitatea factorilor limitativi: textură, panta terenului, eroziuni ale solului, 

alunecări de teren, excesul de umiditate, neuniformitatea terenuluui, etc. 

Solul este un rezultat al interacţiunii dintre mediul biotic şi abiotici, existența unui anumit 

echilibru ecologic afectând în mod direct calitatea terenurilor. 
Fig. 2. Ponderea tipurilor de folosinţe din totalul agricol în judeţul Suceava la nivelul anului 2016, 

comparativ cu anul 1990 

 
Sursa: Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice 

Analizând situaţia din anul 2016 comparativ cu anul 1990, se constată o scădere a suprafeţei 

terenurilor arabile şi a livezilor, concomitent cu o creştere a suprafeţei păşunilor şi fâneţelor. 

Reconversia utilizării terenurilor arabile a fost rezultatul creșterii costurilor cu forța de muncă 

concomitent cu imposibilitatea micilor fermieri de a face față concurenței. 

Odată cu aderarea României la UE fermierii români au început să crească animale 

specializate pentru producția de carne, motivați de deficitul mare de carne de pe piaţă. 

Zootehnia este un sector important al agriculturii, locuitorii judeţul Suceava având o bogată 

tradiţie în creşterea animalelor. După 1989, s-a înregistrat o scădere importantă a şeptelului, fapt 

datorat desfiinţării fostelor unităţi de stat. 

Agricultura ecologică furnizează servicii de mediu, prin asigurarea protecţiei biodiversităţii, 

reducerea poluării și asigurarea unor condiţii generale de bunăstare. Cadrul său legal este stabilit de 

Regulamentul Consiliului Europei nr. 834/2007 şi amendamentele sale. 

Nu există ţinte specifice ale UE în ceea ce priveşte ponderea suprafeţei destinate agriculturii 

ecologice. Evoluţia suprafeţei de teren destinată agriculturii ecologice din judeţul Suceava în 

perioada 2012 - 2016 ani este prezentată în figura de mai jos. 
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Fig. 3. Suprafaţa cultivată în agricultura ecologică 

 
Sursa: Direcţia pentru Agricultură Suceava 

Din fig. III se constată faptul că suprafaţa de teren agricol destinată agriculturii ecologice a 

cunoscut o scădere semnificativă în ultimi ani. Pe fondul reducerii subvențiilor ponderea 

suprafețelor cultivate prin metode ecologice, din suprafaţa agricolă totală a județului, a scăzut de la 

9% în 2012 la numai 2% în anul 2016. 

 

2.8. Turism 

Judeţul Suceava se recomandă ca o zonă turistică deosebit de importantă a ţării. Pe lângă 

marea atractivitate a peisajului montan, potenţialul turistic al judeţului se caracterizează prin 

varietatea, densitatea şi valoarea monumentelor de cult şi arhitectură, cât şi prin rezervaţii naturale 

şi zone etnografice, multe dintre ele unicat pe plan mondial. 

În structura numărului total al structurilor de primire turistică la nivelul anului 2017, 

pensiunile agroturistice au deţinut cea mai mare pondere (36,8%), urmate de pensiunile turistice 

urbane (29,1%), hoteluri (17,7%), vile turistice (4,6%). 

În perioada 01.01.2017 - 30.11.2017, în structurile de primire turistică din judeţul Suceava, 

au fost înregistrate 345.417 sosiri, cu 13,8% mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. 

Durata medie de şedere în luna noiembrie 2017, la nivelul judeţului Suceava, a fost de 2,5 

zile pe total structuri de primire turistică. Pe zone turistice, cea mai mare durată medie a şederii s-a 

înregistrat în structurile turistice din zona staţiunii balneare Vatra Dornei (8,1 zile), urmate de 

structurile din zona „alte localităţi şi trasee turistice” (2,0 zile), structurile din zona montană (1,6 

zile) şi structurile din municipiul Suceava (1,7 zile). 

 

3. Considerații asupra modalităților de valorificare a potențialului turismul rural în județul 

Suceava 

În anul 2017 România este încă o țară cu o populație însemnată care locuiește în mediul 

rural (46,4%), un procent remarcabil de înalt în comparație cu restul Uniunii Europene (24%). 

Această stare de fapt reprezintă rezultatul unui proces de tranziție, desfășurat în mod haotic, de la 

economia planificată comunistă către o economie de piață capitalistă. Incapacitatea de absorbție a 

forței de muncă și lipsa ofertelor de cursuri de recalificare au condus la apariția unei categorii de 

șomeri care nu s-au mai putut adapta la noile cerințe. Mulți dintre foștii muncitori au ales să 

migreze în mediul rural și să se întoarcă la practicarea agriculturii de subzistență (Turnock, 2016). 

Drept urmare, agricultura este un sector cheie în România, reprezentând aproximativ 27,6% din 

ocuparea forței de muncă (INS, 2018). 

Calitatea vieții în zonele rurale este în general slabă. În prezent, numai 33% dintre locuitorii 

din mediul rural sunt conectați doar la o rețea de alimentare cu apă, 10% la un sistem de canalizare 

(INS, 2018). În ceea ce privește sistemul de sănătate și educație este de asemenea mult mai puțin 

dezvoltat decât în zonele urbane. 

Acești factori îngreunează dezvoltarea economică, sporesc migrația și exacerbează 

problemele sanitare și de mediu Având în vedere ponderea remarcabil de mare a agriculturii de 

subzistență, diversificarea surselor de venit a locuitorilor spațiului rural a devenit o prioritate 

politică la toate nivelurile administrative (Turnock, 2016). 

Dezvoltarea turismului rural, în special, a fost privită ca un potențial factor de revitalizare a 

zonelor rurale. În speranța de a crește atractivitatea spațiului rural au fost derulate începând cu anul 

2013 diverse programe care au avut ca scop dezvoltarea infrastructurii rurale, modernizarea 
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fermelor, creșterea capacității de procesare a alimentelor și dezvoltarea turismului rural (Turnock, 

2016). 

Supraviețuirea unei societăți rurale diverse și pline de viață oferă posibilitatea României de a 

deveni o destinație atractivă pentru turiștii interesați de patrimoniul cultural și natural. Totuși în 

ciuda eforturilor făcute potențialul ruralului românesc nu a fost valorificat într-un mod adecvat. 

Drept urmare nici în prezent nu se reușește atragerea unui flux constant de vizitatori care să 

încurajeze țăranii să-și mențină stilul de viață tradițional și să-și mențină rădăcinile, evitând 

tentațiile de urbanizare și emigrare. Probabil problema apare chiar de la modul de definire a 

patrimoniului turistic - factorul fundamental ce se află la baza ofertei turistice şi este format din 

bunuri proprietate publică şi bunuri proprietate privată, valorificată şi protejată în condiţiile legii 

(Bogan), tocmai unicitatea patrimoniului imaterial fiind insuficient conștientizată. 

Principalele motive care au condus la această situație sunt: slaba dezvoltare a infrastructurii 

de transport, lipsa de profesionalism în întocmirea strategiilor de dezvoltare și în general cooperarea 

insuficientă între părțile direct interesate. Oferta rezultată se caracterizează printr-un grad ridicat de 

fragmentare, care nu poate fi promovată într-un mod unitar pe piețele internaționale. De asemenea, 

nivelul scăzut de instruire al operatorilor de turism și cunoașterea limitată a limbilor străine pot crea 

o stare de disconfort potențialilor turiști. În mai multe cazuri lipsa educației a condus la înlocuirea 

caselor tradiționale cu structuri moderne, în conformitate cu ideea larg răspândită dar susceptibilă că 

ar îndeplini cu mai multă ușurință așteptările înalte ale vizitatorilor străini 

Studiul nu dorește să pună la îndoială măsura în care turismul rural contribuie efectiv la 

dezvoltarea rurală, scopul fiind mai degrabă conștentizarea persoanelor implicate de necesitatea 

evaluării situației în funcție de particularitățile fiecărui caz. Mai mult decât atât rezultatele obținute 

vor fi legate în mod direct de înțelegerea nevoilor turistului și adaptarea oferte în funcție de profilul 

acestuia. 

 

4. Studiu privind principalele provocări ale furnizărilor de servicii turistice din județul 

Suceava 

La finalul sezonului turistic 2017 am realizat o cercetare de piață pe un eșantion 

reprezentativ de 90 de persoane cu factori de decizie în firme ce oferă servicii turistice în arealul 

județului Suceava. Scopul a fost acela de a cartografia principalele provocări, nevoi și probleme cu 

care se confruntă mediul de business implicat în sectorul turistic. Cercetarea de piață s-a făcut atât 

telefonic cât și prin interviuri față în față. 

Întrebați ”Care este principala problemă cu care vă confruntați în cadrul activității 

dumneavoastră” cei chestionați au menționat următoarele probleme principale: 

▪ lipsa forței de muncă specializată și calificată, dificultăți în recrutare (48% dintre respondeți 

consideră acest aspect ca fiind cea mai stringentă problemă) 

▪ calitata indoielnică a infrastructurii rutiere 

▪ lipsa implicării civice a oamenilor care trăiesc în regiune 

▪ birocrația excesivă 

▪ lipsa de cooperare între prestatorii de servicii 

Legat de așteptările pe care le au de la administrația centrală și guvern, au fost acordate note 

de la 1 la 5, unde 1 reprezintă așteptări foarte mici și 5 așteptări foarte mari.  

▪ 64% au așteptări mici și foarte mici 

▪ 27% au așteptări medii 

▪ 9%  au așteptări mari și foarte mari 

Putem constata o lipsă a încrederii față de administrația centrală, peste 90% neavând 

așteptări de la administrația centrală de a găsi soluții la problemele cu care se confruntă. Această 

atitudine poate duce la resemnare și la pierderea inderesului față de activitatea desfășurată. Doar o 

bună colaborare între agenții economici poate diminua efectele negative a lipsei de implicare a 

factorilor politici. 
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Cu privire la cele mai mari provocări la care fac față în momentul de față, au fost 

nominalizate următoarele: 

▪ imprevizibilitatea legislative 

▪ birocrația excesivă 

▪ calitatea îndoielnică a infrastructurii de transport 

▪ lipsa unei educații antreprenoriale de calitate 

După cum se poate observa, trei din cele patru provocări sunt în principal o cauză a unei 

guvernări fără a realiza o consultare publică cu mediul de business. A patra provocare vine în urma 

unei atitudini excesiv de degajate care poate duce cu pași mari către eșec. Potențial turistic 

extraordinar nu oferă de unul singur rețeta succesului, fiind necesară îmbunătățirea infrastructurii și 

identificarea unor surse de formare adaptate la specificul local. 

 

5. Concluzii 

Această lucrare reprezintă rezultatul unui studiu cu privire la oportunitățile și riscurile care 

planează asupra sectorului turismului rural din județul Suceava. Prin intermediul cercetării de piață 

am dorit să subliniez faptul că turismul poate să îmbunătățească traiul familiilor din mediul rural al 

județului Suceava, dar cu condiția în care persoanele implicate în această activitate se vor adapta 

nevoilor turiștilor și nu invers. 

Conceptul de turism ca strategie de trai durabilă a oferit o perspectivă deosebit de utilă 

multor zone rurale din Europa deoarece a fost privită mai degrabă ca o activitate care ar putea 

diversifica opțiunile tinerilor, sporind mijloacele de trai a familiilor implicate și a altor persoane 

legate de acestea. 

Dintre aspectele reperate pe parcursul cercetării care pot afecta în mod negativ activitatea 

desfășurată amintim următoarele aspecte: 

▪ investirea tuturor resurselor în activitatea de turism 

▪ rata scăzută de amortizare a investiției 

▪ incapacitatea oferii unor servicii complexe 

Aceste observații sugerează necesitatea dezvoltării unor activități conexe turismului rural și 

integrarea acestora în oferta turistică regională. 

Mulțumiri 

Am realizat această lucrare cu speranța că va ajuta furnizorii de servicii turistice să-și 

adapteze strategia de business în vederea atingerii obiectivelor propuse într-un mod cât mai facil. 

Acest demers nu ar fi fost posibil fără colaborarea persoanelor intervievate, față de care doresc să-

mi exprim recunoștința. 
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Abstract 
The general environment includes elements outside the long-lasting tourism business. Information sometimes 

relates to how consumers in a certain geographical area use various goods and services of the tourist company, 

carefully analyze the list of sales prices, so that the company becomes aware of the purchasing power of potential 

customers which sometimes determines the market share of travel company and leads to the emergence of high quality 

services and products. Unlike the general environment, whose consequences for the travel company have a general and 

long-term impact, the operational environment is distinguished by specific and immediate effects. Here we take into 

account a specific client profile, information about competitors, the position of the company, the characteristics and 

availability of the workforce, the providers on which the quality of raw materials depends, the power and the stability of 

business relations. But it is not to be forgotten the internal environment of the tourism company that includes details 

about the material and financial means, the human resources, the nature of the activity carried out, the organizational 

structure, the management and marketing styles that will be reflected in the future strategies of the company. In this 

context, we recall the major impact that the hiring of highly qualified personnel has on the orientation of the company's 

activity. Thus, the high-tech tourism company will seek to ensure a sustainable competitive advantage through the 

quality and loyalty of human resources. With regard to the environmental factors, especially the external ones, tourism 

firms may have different behaviours and attitudes. Sometimes they have a passive attitude or adaptation to 

environmental changes. It is desirable for tourism firms to demonstrate an active attitude in this regard, trying to 

influence the forces of the external environment, in order to create market opportunities or to obtain greater benefits 

from the existing ones. 

Key words: innovation, change, performance, management, marketing, strategy 

JEL: D83, M31, M  

 

1. Introducere 

Analiza strategică a firmei de turism presupune procesul de fundamentare a strategiilor şi 

analiza mediului integrant, întrucât acesta este cel care determină evenimentele care influenţează 

activitatea firmei de turism şi, implicit, toate strategiile pe care le va urma. Totodă, atunci când unul 

sau mai multe elemente ale mediului suferă transformări, firma de turism este obligată să apeleze la 

inovaţie şi schimbare. O abordare recentă ne aduce în atenţie anumite componente ale deciziei ce 

priveşte analiza strategică a firmei, elementele de inovare, procesul de schimbare şi rezulatatele 

performanţei [adaptat după Certo, 2002]. Aşadar, în acest mix se regăseşte mediul general al firmei 

de turism, care cuprinde elemente exterioare firmei, dar cu impact de durată. Informaţiile privesc 

uneori modul în care consumatorii dintr-o anumită zonă geografică utilizează diverse bunuri şi 

servicii ale unei firme de turism, analizează atent lista preţurilor de vânzare, firma dându-și astfel 

seama de puterea de cumpărare a potenţialilor clienţi, ce determină uneori cota de piaţă a firmei și 

apariţia unor servicii şi produse de calitate superioară, cu caracteristici distincte, care se pot reflecta 

într-un preţ de vânzare mai ridicat, pe viitor [adaptat după Clipa, 2009]. 
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O însemnătate aparte capătă indentificarea sursei de finanţare a inovării şi determinarea 

costurilor acesteia, deoarece, atât timp cât nu există preocupări privind stabilirea şi realizarea unei 

structuri financiare corespunzătoare politicii de produs şi politicii de investiţii şi inovare, firma de 

turism nu va face faţă, nici în prezent, nici în viitor. 

Spre deosebire de mediul general, ale cărui consecinţe asupra firmei de turism au impact 

general şi pe termen lung, mediul operaţional se distinge prin efecte specifice şi imediate. Aici 

avem în vedere un anumit profil al clientului, informaţii despre concurenţi şi poziţia firmei, 

caracteristicile şi disponibilitatea forţei de muncă, furnizorii de care depinde calitatea materiilor 

prime, puterea de a stabili relaţii de afaceri etc. Dar nu tebuie uitat mediul intern al firmei, care 

include detalii despre mijloacele materiale şi financiare, resursele umane, natura activităţii 

desfăşurate, structura organizatorică, stilurile de management şi marketing ce se vor reflecta în 

strategiile viitoare ale firmei. În acest context, amintim impactul major pe care angajarea de 

personal înalt calificat o are asupra orientării activităţii firmei. Astfel, firma de turism, prin 

tehnologia performantă și prin calitatea şi loialitatea resurselor umane, va căuta să-şi asigure un 

avantaj concurenţial durabil. 

Faţă de acţiunea factorilor de mediu (exterior, îndeosebi), firmele de turism pot avea 

comportamente şi atitudini diferite. Uneori, atitudine e pasivă sau de adaptare la schimbările 

mediului. Este însă de dorit să manifeste o atitudine activă, încercând să influenţeze forţele mediului 

extern, în scopul de a crea oportunităţi de piaţă sau de a obţine avantaje mai mari din oportunităţile 

deja existente. 

 

2. Metodă şi metodologie 

Materialele utilizate în această cercetare sunt: literatura de specialitate, reviste specifice 

temei, materialele conferinţelor naţionale şi internaţionale şi alte diverse publicaţii. 

Autorii au urmărit diferitele abordări ce fac referire la factorii care definesc importanţa 

inovării, performanţei şi schimbrării în contextul dezvoltării actuale a unor firme de turism şi nu 

numai. 

Ideea realizării acestui studiu a fost generată de necesitatea de a aduce în atenţia mnagerilor 

din domeniu ideea că fără inovare şi schimbare nu poate exista performanţa scontată atât de către 

firmă, cât şi de către clienţii dornici de noutate. 

 

3. Inovaţia, generatoare de schimbare în firma de turism 

Inovaţia reprezintă actul care înzestrează mijloacele cu o nouă capacitate de a crea bogăţie 

[Drucker, 1993]. De asemenea, este un proces de căutare organizată de schimbări, cu un scop bine 

definit, ce presupune analiza sistematică a ocaziilor pe care aceste schimbări le-ar putea oferi 

inovaţiei economice sau sociale [Munteanu, 2009]. În programul de dezvoltare al unei firme de 

turism trebuie să se ia în calcul schimbarea atât în mediul intern și extern, cât şi în sistemul de 

management-marketing al firmei. 
Fig. 1. Firma de turism – managementul / marketingul strategic-inovaţional 

 
Sursa: Autorii 

Previziunea reprezintă, în acest context, evoluţia în timp a conceptelor şi orientărilor ce 

tratează într-o manieră integrată elementele şi factorii de influenţă ai procesului decizional, iar 

motivaţia trebuie să apară pentru resursa umană, dar şi pentru clienţii firmei de turism. 



Innovation, change and performance in tourism company in the current context 

 244 

Tabelul 1. Schimbări caracteristice în cadru firmei de turism 
Nivelul – management / Marketing Schimbări 

Decizional ▪ metode moderne de management și marketing; 

▪ delegarea autorității. 

Organizatoric ▪ reorganizarea firmei; 

▪ eficientizarea serviciilor;  

▪ reorganizarea rolurilor în cadrul firmei de turism; 

▪ reorganizarea fişelor postului. 

Resurse umane implicate ▪ motivarea şi dezvoltarea personalului; 

▪ atitudine pozitivă în oferirea serviciilor. 

 ▪ adaptare rapidă la schimbare; 

▪ acceptarea metodei de lucru ce include experţi, 

consultanţi, colaboratori etc.; 

▪ renumerare bazată pe performanţe. 

Evaluarea rezultatelor ▪ audit pentru toate activitățile semnificative; 

▪ determinarea factorilor pentru evaluarea 

performanţelor; 

▪ planificarea perspectivelor. 

Sursa: Adaptat după Munteanu, 2009 

Orice firmă de turism ar trebui: 

▪ să aibă deschidere spre nou şi perfecţionarea serviciilor; 

▪ să stabilească strategii pe termen lung şi să se concentreze eficient asupra eforturilor de 

inovare; 

▪ să conțină structuri organizatorice flexibile; 

▪ să aibă potenţial propriu creativ-inovativ şi de marketing; 

Există însă şi factori cu impact nefavorabil asupra activităţii de inovare: 

▪ factorul economic – depresiune economică, criză economică etc.; 

▪ instabilitatea financiară a firmei. 

Inovaţia presupune şi cutezanţă din partea managerilor firmei. Eforturile de inovare sunt 

mari, iar costurile nu vor fi recuperate decât pe termen lung, însă în final clienţii vor avea de 

câştigat. 
Tabelul 2. Tipuri de firme de turism în funcţie de gradul de inovare 

Firmă de turism Gradul de acceptare a noutății Eficienţă 

▪ deschisă; 

▪ activă în raport cu noul 

▪ acceptă noul ▪ moderată; 

▪ inovare moderată 

▪ inovantivă; 

▪ permanent în prim-plan 

▪ susține permanent noul ▪ înaltă; 

▪ inovare susținută 

În etapa de previziune amintită mai sus, se va lua în calcul şi resursa umană. Este evident că 

va trebui determinat necesarul sau surplusul de resursă umană. Se poate apela la recrutarea de 

personal, promovarea unor angajaţi, transferul de pe un post pe altul, formarea resurselor umane 

(impusă de schimbările tehnologice), creşterea sau scăderea programului de lucru, împărţirea 

postului şi a salariului între mai mulţi angajaţi, îngheţarea numărului de salariaţi, programe part-

time, cumul de funcţii, șomaj sau pensionări, concedieri în anumite cazuri [adaptat după Radu, 

2009]. 

Dar schimbarea are loc lent, iar, din cercetarea efectuată, s-a constatat că unii managerii nu 

acceptă schimbarea. Aceasta presupune anumite modificări la nivelul firmei, dar şi la nivelul forţei 

de muncă. 
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Tabelul 3. Schimbări la nivelul forţei de muncă 
▪ modificări în sistemul de învăţământ preuniversitar, universitar şi post universitar; 

▪ schimbări în structura populaţiei globale; 

▪ modificări din cauza epuizării resurselor naturale neregenerabile; 

▪ schimbări generate de globalizarea forţei de muncă; 

▪ schimbări provocate de invenţiile tehnologice ale viitorului; 

▪ schimbări generate de competitivitatea pe piaţa muncii datorată globalizării; 

▪ schimbări determinate de adaptabilitatea forţei de muncă la nanotehnologiile viitorului; 

▪ schimbări induse de multiculturalitatea forţei de muncă în economia viitorului. 

Sursa: Canton, 2010 

Viitorul se va confrunta cu multe amenințări, ce-și caută răspunsuri și rezolvări urgente, 

unele din ele afectând indirect și turismul, cum ar fi: poluarea, epuizarea resurselor neregenerabile, 

creșterea populației globale, deşertificarea, migraţia, foametea etc. 

Studiul efectuat scoate în evidenţă şi unele cazuri pentru care nu există suficientă forţă de 

muncă în domeniul turismului. 
Tabelul 4. Cauze pentru insuficiența forței de muncă în turism 

Forţă de muncă 

insuficientă 

Forță de muncă insuficient 

de bine pregătită 

Atitudine 

necorespunzătoare  

Preţ / câştig 

▪ forţă de muncă plecată din 

ţară; 

▪ insuficiente şcoli de 

specialitate; 

▪ evoluţia demografică; 

▪ sistem de stat care 

încurajează ne-munca. 

 

▪ educația familială și din 

școala primară nu pune accent 

pe ideea de pregătire 

temeinică;  

▪ școlile se axează pe partea 

financiară, „vând diplomeˮ; 

▪ degradarea mindset-ului 

multor cadre didactice, 

interesate de sine, nu de elevi; 

▪ insuficientă practică; 

▪ programe școlare învechite; 

▪ antreprenorii nu au cultura 

pregătirii și dezvoltării 

personale a angajaților, li se 

pare o cheltuială inutilă; 

▪ firmele nu investesc în 

pregătirea profesională, 

așteptând de la stat să facă 

primii pași; 

▪ statul român nu finanțează 

suficient sistemul de educație / 

învățământ. 

▪ educația 

antiantreprenorială din 

familie;  

▪ lipsa de inițiativă la nivel 

național, după 50 de ani de 

comunism; 

▪ mentalitatea orientată 

către sine a părinților și 

educatorilor și care se 

transmite la generaţiile 

viitoare. 

▪ prețurile sunt în general 

mici pentru că piața nu 

oferă mai mult; 

▪ lipsa de competență 

managerială; 

▪ furturi / delapidări;  

▪ lipsa productivității, 

atât la angajatori, cât și la 

angajați. 

Sursa: https://www.profit.ro/opinii/adevarul-despre-forta-de-munca-din-turism-in-romania 

Pentru a rezolva această problemă este nevoie de mult mai multă implicare [Anastasiu, 

2017]: 

▪ atitudinea angajaților față de profesie și muncă trebuie să se îmbunătățească; 

▪ sistemul educațional și de pregătire continuă a adulților trebuie să renască; 

▪ promovarea turistică a României trebuie să fie realizată corespunzător; 

▪ educația și atitudinea managerilor trebuie să facă progrese semnificative. 

De asemenea, performanţa nu închide niciodată un ciclu complet, este un proces evolutiv şi 

în contextul politicilor de resurse umane. Prin includerea unor forme de management al 

performanţei, rezultă un proces integrat şi dinamic, care va analiza continuu progresul către acele 

nivele de performanţă dorite, va utiliza procesul de analiză pentru a stabili nevoile de dezvoltare şi 

recompensare, va evalua eficacitatea întregului proces în vederea îmbunătăţirii acestuia [adaptat 

după Armstrong, 1994], poate după următoarea formulă: ISP = R x C x M x V(Pr x Rc), unde: ISP 

= inovare, schimbare, performanţă; R = rolul în firma de turism; C = competenţa tuturor; M = 

mediu / locul de muncă; V = valori; Pr = preferinţele celor implicaţi; Rc = recompense. 

Acest proces de evaluare va scoate în evidenţă următoarele acţiuni ale firmei de turism: 
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▪ dacă va merge spre dezvoltare continuă sau numai îşi va actualiza strategia actuală; 

▪ dacă a avut un sistem financiar contabil viabil; 

▪ dacă obiectivele propuse au fost îndeplinite şi ce anume va trebui să facă mai departe; 

▪ ce măsuri va trebui să ia în caz de non-performanţă din cauza schimbării; 

▪ va scoate în evidenţă calificarea personalului, lipsa lui sau alte măsuri care trebuie luate; 

▪ va ştii ce recompense să acorde în funcţie de: calităţile intelectuale, motrice, senzoriale; 

cunoştinţele generale, de specialitate etc. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

CI

CS

CG

CM

CSE

Graficul 1. Evoluţie în funcţie de inovare şi schimbare

CM CG CS CI

 
Sursa: Autorii 

Studiul efectuat ne arată că în firmele de turism actuale predomină calităţile generale - 60%, 

urmate de cele speciale -50%, calităţile intelectuale - 40%, dar nu în domeniul turismului. Calităţile 

motrice se regăsesc în procent de 10%, adică insuficient, pentru că ele reprezintă capacitatea de a 

trece rapid de la un proces la altul, așadar trecerea rapidă de la inovaţie spre schimbare şi spre 

performanţa dorită de firmă. Calităţile senzorile sunt în procent de 5%, tot foarte scăzute. 

Aceste informaţii vor ajunge în punctele de decizie şi control. Totodată, decidentul va trebui 

să ia în calcul şi anumite riscuri apărute pe parcursul delurării programului de introducere a unei 

inovaţii şi schimbare propriu-zisă. Viitorul conţine întotdeauna şi incertitudine, care are la bază un 

număr redus de cunoştinţe certe asupra evoluţiei viitoare a conjucturii, cum ar fi lipsa unor 

informaţii importante [Huru, 2001]. 

 

4. Concluzii 

Orice firmă din domeniul turismul va opta, la un moment dat, indiferent de riscuri, pentru 

inovare şi schimbare. Evoluţia viitoare a firmei de turism va depinde de tipul arhitecturii alese. 
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REFLECTIONS ON TOURISM RISKS ENTAILED BY THE UNCLEAR 

LEGISLATION OF ROMANIA 
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Abstract 

The paper deals with some negative aspects caused by unclear legislation on tourism in Romania. 

Key words: tourism, rural tourism, legislation 
 

1. Introducere 

Prezentul studiu reprezintă o încercare de a surprinde, unele aspecte negative pe care le 

antrenează unele reglementări legale în vigoare, asupra activităţii turistice din România. 

Urmare a caracterului complex al turismului şi al diverselor sale forme de manifestare ne 

vom concentra atenţia doar asupra unor efecte şi a constrângerilor pe care legislaţia specifică le are 

în privinţa agenţiilor de turism, tipurile și structura statiunilor turistice,documentatia necesara 

pentru acreditarea pensiunilor turistice rurale si agroturistice şi mai nou a Fondului de garantare a 

pachetelor turistice. 

Analiza se bazează în principal pe efectele pe care legislaţia actuală din turism le are asupra 

activităţii practice, care în loc de factor stimulativ se constituie  în unul restrictiv  prin barierele pe 

care le pune în calea unei dezvoltări mereu ascendente a acestei ramuri a economiei naţionale. 

O primă remarcă 

Ideile de bază ale acestui studiu pornesc de la inconvenientele care exista în practica actuală 

din turismul ramânesc. Punctele de vedere prezentate pot fi sau nu acceptate şi chiar refuzate de 

decidenţii cu functii de răspundere faţă de această activitate economică, care cel puţin pentru 

România are şanse majore de dezvoltare, dar cu o condiţie esenţială să nu i se pună bariere în 

procesul firesc de evoluţie. 

A doua remarcă 

O analiză asupra resurselor turistice pe care România le posedă, pune în evidenţă faptul că 

acestea sunt de o mare diversitate, de o valoare incontestabilă, de o armonioasă dispersie în 

teritoriu, inclusiv dacă am avea în vedere cele trei principale forme de relief: munte, deal şi câmpie, 

cu  mai mare densitate şi valoare în zona montană şi premontană. 

A treia remarcă 

România nu se afla in  etapa de utilizare recentă în scop economic şi social a resurselor 

turistice pe care le posedă, ci dimpotrivă are acumulată în unele laturi ale turismului-cum ar fi cel 

din balneologie, climatologie, turism montan (cu pivotul ei principal drumeţia) etc, o deosebită 

experienţă, ceea ce din anumite puncte de vedere creează o anumită lejeritate in analiza,si o buna 

perspectiva de dezvoltare viitoare a activitatii. 

Desigur că evoluţia în timp a turismului în spaţiul românesc, nu a fost una liniară, au fost 

etape de progres în epoca dacică şi romană, de stagnare şi regres în perioada numeroaselor invazii 

care s-au abătut asupra acestor locuri, urmate de perioada marilor epidemii (holeră, ciumă, etc.) a 

marilor conflagraţii militare ale căror urme sunt încă vizibile şi astăzi, dar şi într-o continuă 

ascendenţă din a 2-a jumătate a sec. XIX şi până în prezent. 

Analiza evoluţiei turismului în spaţiul românesc ne pune în evidenţă faptul că, într-o formă 

sau alta, într-un domeniu sau altul, aceasta a fost mereu prezenta, dar în intensități diferite. 

                                                 
1 Cercet. șt. pr. I dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iași  
2 Dr. ec. 
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A patra remarcă 

Existenţa mişcării turistice a modului şi a intensităţii de manifestare a acesteia ,a impus în 

mod obiectiv apariţia şi evoluţia mereu crescândă a incercarilor de   analiza  ştiinţifica a 

domeniului. 

Nici nu se putea altfel, deoarece activitatea practică a turismului odata cu evoluţia acesteia 

avea nevoie de analize şi soluţii la complexele proble me pe care le ridică. 

Un impresionant corp de pionieri ai turismului, drumeţi pasionaţi (Mihai Haret, Bucura 

Dumbravă etc.), cercetători şi scriitori de care turistică (Valeriu Puşcariu, Oskar Snak, Alexandru 

Borza Junior etc) şi mergând până la numele personalităţilor actuale ale domeniului (Vasile Glăvan, 

Puiu Nistoreanu, Nicolae Neacşu, Petre Baron etc.) au determinat acumularea unei rodnice şi 

benefice experienţe in domeniul turismului. 

A cincea remarcă 

În decursul anilor a fost deseori enunțat adevărul prin care România dispune din abundenţă, 

de resurse turistice, experienţă, practica în utilizarea economică a acestora, analiza ştiinţifică de 

nivel ridicat al resorturilor care stau la baza dezvoltarii activității și în aceste condiţii care ar putea fi 

motivul pentru care ţara noastră primeşte într-un an de zile aproape acelaşi număr de turişti străini 

cât o singură localitate din Franţa, avem în vedere aici localitatea Louders care primește anual peste 

6 milioane de pelerini.  

În acest punct al analizei apare invariabila întrebare, unde se încurcă lucrurile şi răspunsul 

este unul simplu de dat: la decidentul politic. 

 

2. Decidentul politic şi influenţa asupra turismului 

Printre multiplele roluri, funcţii şi responsabilităţi pe care decidentul politic le are este şi 

acela de analiză şi de legiferare a condiţiilor în care trebuie să se dezvolte domeniile vieţii social-

economice. 

Unul dintre aceste domenii, ce poate fi extrem de important pentru România-este cel al 

turismului. 

Modalităţile în care decidentul politic poate stimula sau frâna evoluţia şi ascensiunea 

acestuia sunt dintre cele mai diverse, acestea putând fi grupate inclusiv în contribuţie directă sau 

indirectă aupra modului de manifestare a turismului. 

Fără a avea pretenţia de a intra în prea multe detalii din acest punct de vedere totuşi se 

impune a reţine câteva direcţii de acţiune: 

a) contribuţie indirectă 

▪ politica de dezvoltare a infrastructurii generale; 

▪ climatul de pace şi conveţuire interetnică pe care-l întreţine; 

▪ politica şi relaţiile stabilite cu vecinii mai mult sau mai putin îndepărtaţi; 

▪ politica fiscală generală, stabilitatea şi predictibilitatea acesteia; 

▪ politica în domeniul sistemului şi a calităţii pregătirii cadrelor etc. 

b) contribuţia directă 

1) politica legislativă de coordonare,  îndrumare si reglementare a activitatii turistice; 

2) politica fiscală a domeniului, scutiri şi alte tipuri de stimulente; 

3) politica financiară-bancară de stimulare a creditelor, subvenţionare după caz a unor dobânzi 

etc. 

Fiecare dintre elementele luate în mod separat, sau în totalitatea lor, trebuie să se bucure de 

buna credinţă a decidentului politic. 

Nu reprezintă credem nici-un secret pentru nimeni, faptul prin care dezvoltarea pe care cel 

puţin în teorie a luat-o „managementul activităţilor” în prezent ar fi de aşteptat ca în cea mai mare 

partea a lor toate actiunile  factorilor de decizie politică să plece în principal de la nevoile celor care 

activează în diverse domenii socio-economice, cum este cel din cazul nostru „turismul”. 
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3. Decidentul politic şi rolul în reglementarea activităţii 

Rolul decidentului politic în reglementarea pozitiva a condiţiilor de afirmare şi de dezvoltare 

a turismului în România este enorm, atunci când se manifestă înţelepciune şi bună credintă. 

În mod normal, menirea oricărui politician ar fi aceea de a avea aceeaşi aplecare asupra 

lucrurilor şi solicitudine faţă de interesele cetăţeanului ca cea manifestată în timpul perioadei 

alegerilor. Numai că acele perioade ,sunt pline de promisiuni ce sunt imediat abandonate şi uitate, 

după câştigarea mandatelor sau a funcţiilor administrative de la diverse nivele. 

Aşa se şi explică faptul că, profitând de memoria scurtă a alegătorilor, odată ajunşi la putere 

fac cu totul altceva decât au promis. 

Acest crud adevăr se vede cu ochiul liber şi în domeniul turismului în care în locul unei 

legislaţii cu exprimări clare şi concise care să reglementeze cerințele care vin din „practica 

curentă” de care se simte o mare nevoie, se vine cu texte ambigue, stufoase, neclare, repetitive de 

multe ori contradictorii, și mereu schimbătoare, care în loc să stimuleaze activitatea, mai mult o 

încurcă. 

Aici se cuvine să prezentăm un paradox de ordin general în care se află România la ora 

actuală şi anume: 

4) economia în corpul ei cel mai mare este în creştere, acelaşi fenomen manifestându-se şi în 

domeniul turismului; 

5) decidenţii politici prin unele măsuri şi reglementări pe care le promovează şi le aplică în 

practică, luptă tocmai împotriva bunului mers al acesteia. 

Referindu-ne în mod direct la turism, în loc să-i ajute, să-i lase să se dezvolte pe toţi aceea 

care într-un fel sau altul îşi investesc acumulările financiare, timpul, sănătatea personală şi în 

general viitorul lor şi al familiilor pe care le reprezintă, prin tot felul de ordine, ordonanţe, hotărâri 

de guvern şi de legi, decidenţii intervin de multe ori  în contrasens cu ceea ce normalitatea practică 

o cere. 

În loc ca decidenţii să vadă concret ce se întâmplă în viaţa reală şi care sunt cauzele unor 

situaţii ce se cer a fi reglementate-un lucru atât de simplu - ei intervin de nenumărate ori în mod 

contrar acestor  cerinţe. 

Asupra acestei stări de lucruri şi de atitudine, încercând să cunoastem sursa acestora, am 

ajuns să identificăm următoarele cauze: 

6) de atitudine și anume în orice societate umană există un număr de indivizi dispuşi să încalce 

normele legale de conviețuire unanim acceptate. În acest context decidenţii nostri în locul unei 

atitudini extrem  de dure faţă de aceştia, ei  înăspresc condiţiile de manifestare pentru toată lumea şi 

atunci – cine a fost hoţ, poate tot hoţ rămâne – dar se pune bariere inutile în faţa celor mulţi şi 

cinstiți. 

7) de mentalitate „găunoasă” plină de laşitate uneori. Argumentăm această stare de lucruri cu 

un exemplu concret şi anume la finele primei vânzări la licitaţie a hotelurilor de la Neptun-Olimp, 

reprezentantul de seamă al turismului, din acel moment, fiind întrebat de un reporter „dacă statul îşi 

vinde averea ce va face în continuare”, domnia sa a afirmat, reproducem din memorie, „deoarece 

statul este un prost administrator trebuie să vindem” după care a revenit a 2-a întrebare a 

reporterului şi dumneavoastră statul ce veţi face şi răspunsul stupefiant dat a fost „noi vom controla 

unităţile şi cele care nu respectă legea vor fi amendate şi eventual închise”. 

Faţă de răspunsurile oferite – care nu sunt singulare la nivel de ţară, ci cu o extindere 

aproape generală – se cuvin două comentarii: 

8) nu, statul nu este un prost administrator ci incompetenţi sunt cei care ajung la conducere; 

9) la acordat amenzi, la ridicări sau suspendări de licenţe şi certificate de atestare – deci de 

distrugere a activităţii – orice novice se pricepe că nu trebuie; nici ştiinţă multă, nici multă minte, 

nici chiar mult timp. Atunci când vrei să construieşti ceva bun şi durabil iţi trebuie mai mult timp, 

mai multă ştiinţă, dublat şi de puţina credinţă, moralitate şi de ce nu şi spirit naţional-patriotic. 
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4. Puncte de vedere asupra unor exemple concrete din domeniul turismului actual al 

României 

Aşa cum este normal activitatea turistică din România are la bază o serie de reglementări 

legale instituite prin Ordine de Ministru, Ordonanţe de Urgenţă, Hotărâri de Guvern, Legi şi Norme 

metodologice de aplicare a acestora. 

Deci turismul are o terminologie proprie, obiective proprii, indicatori statistici de analiză şi 

o legislaţie aferentă acestei activităţi. 

Din amplul sistem de reglementare a domeniului, noi ne vom opri în continuare la analiza 

câtorva aspecte legate de: 

1) tipologia actuală a agenţiilor de turism; 

2) tipurile şi structura staţiunilor turistice; 

3) fondul de garantare a pachetelor turistice; 

4) documentaţia necesară pentru acreditarea pensiunilor turistice rurale şi agroturistice. 

 

4.1. Tipologia actuală a agenţiilor de turism din România 

La baza reglementărilor actuale în vigoare stau următoarele acte normative, Ordonanţa de 

Guvern 26/2017, aprobată prin Legea 277/2017, care a modificat Ordonanţa de Guvern 107/1999 

(Activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice) şi Ordinul nr.65/2013 a 

Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism. 

Un scurt istoric al evoluţiilor tipurilor agenţiilor de comercializare a pachetelor de servicii 

turistice pune în evidenţă următoarele aspecte: 

1) Înainte de 1990 în România exista ONT Carpaţi Bucureşti, ONT Carpaţi Braşov şi ONT 

Litoral care se ocupa de turism internaţional şi Oficiile Judeţene de Turism care vindeau programele 

turistice ale instituţiilor menţionate mai sus, având în schimb sarcini în domeniul turismului intern. 

La nivel de tineret din 1968 exista la nivel central Biroul de Turism pentru Tineret, care se 

ocupa de turism intern si internaţional, cu această categorie de vârsta şi la nivel teritorial Agenţii 

Judeţene ale B.T.T. care avea sarcini în domeniul turismul intern şi prestatii de  servicii la 

programele externe ale B.T.T. central. 

2) După 1990 în noile condiţii social-economice şi politice în care a intrat ţara au apărut 

transformări radicale în toate laturile activităţii turistice. 

Una dintre primele clasificări ale Agenţiilor de turism se realizează în Hotararea de Guvern 

a României nr. 634/1994, privind acordarea licenţelor şi brevetelor de turism. Astfel in art.1,  

pornind de la „complexitatea obiectului de activitate” acestea sunt clasificate în două categorii şi 

anume:  

▪ „Agenţii care operează în domeniul turismului internaţional şi intern ca organizatori şi 

vânzători de programe şi acţiuni turistice” – care erau posesoare de licenţă de turism categoria A; 

▪ „Agenţii care operează în domeniul turismului intern şi internaţional ca vânzători de 

programe şi acţiuni turistice organizate de agenţiile de turism posesoare de licenţe de turism – 

categoria A”. Acestea având dreptul de a „opera şi ca organizatori de programe şi acţiuni turistice în 

domeniul turismului intern”. 

Această clasificare care avea la bază un principiu clar „complexitatea obiectului de 

activitate” şi al „capacităţii” de a desfăşura diverse activităţi a fost una destul de corectă şi de clară, 

numai că ulterior s-au produs unele modificări esenţiale, dar cu caracter restrictiv. 

Astfel că, prin Ordonanţa de Guvern 107/1999 – Activitatea de comercializare a pachetelor 

de servicii turistice la art. 2, alin. 3 se vine cu o nouă clasificare, tot pe două tipuri, dar cu un 

conţinut mai puţin clar faţă de Hotărârea Guvernului nr. 634/1994 şi anume: 

▪ „Agenţia de turism touroperatoare, având ca obiect de activitate organizarea şi vânzarea pe 

cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin 

intermediari.”; 
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▪ „Agenţia de turism detailistă, care vinde sau oferă spre vânzare în contul unei agenţii de 

turism touroperatoare, pachete de servicii turistice sau componente ale acestora contractate cu 

aceasta.” 

Deci faţă de prevederile H.G. nr. 634/1994 cele din O.G. 107/1999 vine cu modificarea 

capitală de a statua faptul că: 

▪ agenţia detailistă nu mai avea dreptul de a organiza de sine stătător acţiuni de turism intern – 

o gravă eroare atât de tehnică cât şi de tact şi de interes naţional; 

▪ agenţia detailistă putea comercializa doar pachete sau părţi ale acestora contractate  de la 

agenţiile touroperatoare; 

▪ acest aspect a fost imediat speculat, inclusiv de Societăţile de asigurări prin sumele 

percepute la „Asigurarea privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de 

catre turisti in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei de turism. 

Prin O.G. nr. 26/2017, aprobată prin Legea 277/2017, agenţiile de turism touroperatoare 

sunt denumite agenţii de turism organizatoare, iar cele detailiste în agenţii de turism intermediare. 

Iată care este aria de cuprindere a activităţilor celor două tipuri de agenţii menţionate mai 

sus: 

1) agenţia de turism organizatoare desfăşoară „activitate de organizare: combină şi vinde sau 

oferă spre vânzare pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, direct sau prin 

intermediar”; 

2) agenţia de turism intermediară desfăşoară „activitate de intermediere: vinde sau oferă spre 

vânzare pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, în calitate de intermediar, în 

numele şi pe seama unei agenţii organizatoare, în baza unui contract valabil încheiat”. 

Analiza acestor precizări legale, pune în evidenţă aspecte cu un pronunţat conţinut negativ, 

restrictiv, cum ar fi: 

▪ îngustarea posibilităţilor de valorificare economică a bazei tehnico-materiale specifice a 

turismului prin excluderea de la posibilitatea de organizare în mod direct a activităţii de turism 

intern a agenţiilor intermediare; 

▪ diluarea acţiunilor de marketing în domeniu, prin lipsa de interes a acestora din urmă de a 

cheltui bani pe astfel de activităţi; 

▪ obstrucţionarea posibilităţilor de dezvoltare a unor agenţi economici incluşi în categoria 

IMM-urilor, respectiv agenţiile de tip intermediar; 

▪ limitarea acţiunilor de promovare internă şi externă a produsului turistic românesc; 

▪ împingerea spre insolvenţă a numeroşi agenţi economici din categoria agenţilor 

intermediari; 

▪ diluarea concurenţei dintre agenţiile active în piaţa turismului; 

▪ neluarea în considerare a condiţiilor concretre în care se află România, a ceea ce vrea şi cum 

vrea ţara etc. 

 

4.2. Tipurile şi structura staţiunilor turistice 

Apariţia pe piaţa turistică a unor structuri specifice denumite „staţiuni turistice”, a fost o 

urmare a unui lung proces de muncă,uneori de secole de aşteptări şi împliniri. 

Aceste structuri din necesităţi obiective s-au cristalizat în timp, această acţiune aratându-şi 

avantajele. Astfel că, înainte de 1990 staţiunile turistice după vechimea lor, cotă de piaţă, dotările cu 

bază tehnico-materială, factorii naturali de cură de care dispuneau şi modul de valorificare a 

acestora, erau clasificate în trei categorii principale, respectiv: 

a) staţiuni de interes internaţional, cum au fost Felix, Herculane, Sinaia, Poiana Braşov, 

Călimăneşti, Mamaia, Neptun-Olimp etc. 

b) staţiuni de interes naţional: Lacu Roşu, Buşteni, Amara, Căciulata, etc. 

c) staţiuni de interes local: Bălţăteşti, Soveja, Sugaş Băi etc. 
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Această clasificare a fost una normală, corectă şi cu perspective pentru toate cele 3 categorii 

de staţiuni, deoarece: 

▪ păstra un bun echilibru între importanţa factorilor de atracţie de care dispuneau fiecare din 

cele 3 categorii; a modului cum acestea erau puse în valoare, a nivelului de dotare cu elemente de 

bază tehnico-materială etc. 

▪ respect față de  istoria utilizării în scop turistic a factorilor de atracţie; 

▪ păstra sistemul concurenţial dintre cele 3 categorii; 

▪ lăsa deschisă uşa trecerii staţiunilor dintr-o categorie în alta; 

▪ declanşa energii pozitive la autorităţile locale de insistenţă pe bază de date concrete pentru 

trecerea dintr-o categorie inferioară în una superioară a localităţilor pe care le gestiona etc. 

Însă prin H.G. României nr. 77/1996 pentru aprobarea Normelor privind atestarea staţiunilor 

turistice la capitolul 2 intitulat „Atestarea staţiunilor turistice”, punctul 2.2. se prevede faptul că 

„Staţiunile turistice pot fi atestate ca: 

» staţiuni turistice de interes naţional şi 

» staţiuni turistice de interes local.” 

Prin această nouă clasificare se: 

▪ desfiinţează categoria staţiunilor de interes internaţional, rolul acestora fiind transferat la 

cele de interes naţional, lărgindu-se astfel numărul celor din această categorie; 

▪ descurajează unele conduceri de staţiuni, care nu au fost incluse în una din cele două 

categorii, a autorităţilor locale, ca şi a unor posibili investitori pentru dezvoltarea acestora; 

▪ au fost în mod drastic reduse numărul staţiunilor atestate în paralel cu procesul de apariţie a 

unor nume noi: Arieşeni, Albac etc. 

▪ unele staţiuni cu o vechime impresionantă şi cu o bună imagine de piaţă, cum ar fi 

Meseşenii de Sus şi Izvoarele Barcăului (Sălaj), Strunga (Iaşi), etc. au dispărut de pe lista staţiunilor 

atestate etc. 

Justificarea care ar putea fi adusă de decidenţi conform căreia situaţia nouă creată după 

evenimentele din 1989 a impus o deschidere faţă de exterior şi o liberalizare treptată a procesului de 

privatizare al bazei tehnico-materiale a turismului, motiv pentru care categoria de staţiuni 

internaţionale nu se mai justifică, nu este una convingătoare şi nici benefică. 

În acest caz nu denumirea contează ci păstrarea caracterului competitiv între localităţile care 

în decursul timpului au accesat spre denumirea de staţiune turistică. 

Nici criteriile minime pentru atestarea staţiunilor turistice, nu sunt suficient de clare, 

stimulative pentru acele localităţi care îndeplinesc cele 4 grupe de criterii (cadrul natural şi calitatea 

mediului, utilităţi, structuri de primire turistice) şi 26 de baremuri pe care le include. 

Apreciem faptul prin care, împărţirea staţiunilor turistice în funcţie de condiţiile pe care le 

oferă pe cele 3 categorii anterioare anului 1990 a fost una mai benefică pentru turismul românesc în 

general, de cât cea actuală, o astfel de abordare ar înseamna că multe din localităţile staţiuni, care 

nu se mai găsesc astăzi pe lista celor atestate să primească o şansă mult mai mare de dezvoltare. 

Măsura în care decidenţii politici se feresc să utilizeze denumirea de staţiuni internaţionale 

atunci se poate identifica o altă clasificare, dar tot pe trei trepte de interes. 

În prezent în România sunt atestate un numar de 100 stațiuni turistice, dintre care 43 de 

interes național și 57 de interes local. 

 

4.3. Fondul de garantare a pachetelor turistice 

Atitudinea nesăbuită a conducerilor celor 3 agenţii mari din Bucureşti: Kara Travel, Mareea 

şi Omnia Turism, în special cea din urmă prin implicaţiile de ordin social pe care le-a declanşat a 

determinat decidenţii politici să analizeze posibilitatea introducerii unor constrângeri mult mai mare 

pentru ca astfel de evenimente să nu se mai poata produce. 

Din multitudinea de soluţii, care au stat la îndemâna decidenţilor, a fost aleasă una mai puţin 

benefică şi utilă, respectiv de instituire a „Fondului de garantare a pachetelor turistice”. 
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Astfel prin O.G. nr. 26/2017 aprobată prin Legea nr. 277/28.12.2017 la art. 2 punct 6 se 

prevede instituirea acestui „Fond de garantare a pachetelor turistice-schema de garantare în 

domeniul turismului, care are drept scop protejarea consumatorilor care au achiziţionat pachete de 

servicii turistice de consecinţele insolvenţei agenţiei de turism organizatoare”. Conform Legii 

277/2017 Fondul se constituie din: 

▪ contribuţia iniţială, suma ce porneşte de la 2000Euro în sus, care este nerambursabilă şi care 

va fi plătită o singură dată de agenţiile organizatoare „care solicită şi obţine pentru prima oară 

licenţă”; 

▪ contribuţie trimestrială, nerambursabilă, plătibilă de agenţia organizatoare a căre-i cotă „se 

calculează trimestrial pentru fiecare agenţie de turism organizatoare prin înmulţirea procentului de 

contribuţie anuală cu valoarea garantată calculată pentru trimestrul precedent” cu menţiunea că 

„nivelul contribuţiei anuale, exprimată procentual, se stabileşte anual de ministrul turismului şi al 

ministrului finanţelor publice” conform art.2 punct 9 şi 10. 

În plus conform cu menţiunile art. 24 punct 2, se prevede o taxă de garanţie de participare la 

fond care este returnabilă, aşa cum prevede punctul 3. 

Înainte de a arăta inconvenienţele pe care le implică pentru multe agenţii de turism, obligaţia 

de a participa la „Fond”, facem următoarele precizări, rezultate din practica actuală şi anume: 

1) Din totalul agenţiilor organizatoare licenţiate, doar o mică parte sunt ofertante de pachete de 

servicii turistice externe. 

Existenţa licenţei de turism, dar neimplicarea în activitatea asigurării de pachete turistice 

externe – în cazul  multor agenţii  organizatoare – are la baza lacuna legislativă de acordare a 

dreptului pentru agenţiile intermediare de organizare de sine stătător a unor excursii şi activităţi 

turistice interne. 

Care pot fi implicaţiile în domeniu: o agenţie organizatoare de pachete de servicii externe 

care poate da un „tun” de 2-7 milioane de euro (cum a fost cazul cu Omnia Turism) va spolia 

agenţiile mai mici prin despăgubirile ce vor fi asigurate din sumele achitate de acestea la „Fond”. 

Deci agenţia cu „tunul dat” poate avea la fond 2000-50000Euro şi sumele încasate de la turişti să fie 

de 5 milioane euro, diferenţa până la suma totală va fi suportată din banii plătiţi la fond de agenţiile 

mici. 

2) În prezent în ponderea lor cea mai mare, agenţiile intermediare sunt organizatoare şi 

ofertante de pachete turistice interne, în extrem de multe cazuri de pachete turistice externe. 

Lacuna legislativă nu reprezintă pentru ei un impediment de netrecut, deoarece din 

comisionul mic pe care-l primeşte de la agenţiile organizatoare, nu-şi poate susţine nici măcar chiria 

şi utilităţile consumate. 

Soluţia decentă şi corectă este, cea de corectare a neajunsului legislativ prin acordarea faţă 

de agenţiile intermediare  a dreptului de a  organiza  actiuni  turistice interne proprii. 

Crearea şi utilizarea Fondului nu poate rezolva problema efectelor insolvenţelor în cazul 

unor agenţii organizatoare ci aplicarea cu maximă severitate a legii, inclusiv prin tragerea la 

contribuţie solidară a salariaţilor acelor entităţi care tăinuiesc furtul din banii celor care au 

achiziţionat pachete de servicii turistice. 

 

4.4. Documentaţia necesară pentru acreditarea pensiunilor turistice rurale şi agroturistice 

Problematica turismului rural este una complexă, pe care autorităţile centrale şi locale ar 

trebui să o trateze cu maxima responsabilitate în consens deplin cu situaţia concretă din teren. 

Numai printr-o cunoaştere exacta a problemelor cu care se confruntă ruralul şi de căutare a 

unor soluţii, care să vină în rezolvarea acestora se poate ajunge la o armonizare a intereselor celor 

două părţi respectiv autorităţile prin decidenţii politici şi localnicii care doresc să activeze în 

domeniul turismului. 

În primul rând ar trebui abandonată practica actuală de a fi priviţi la fel investitorii din 

exteriorul ruralului, faţă de cei din interiorul acestuia. 
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Practica de până acum a demonstrat faptul că investitorii proveniți din exteriorul ruralului 

dispun de pensiuni care sunt din punctul de vedere al capacităţii şi confortului adevărate hoteluri în 

timp ce adevăratele pensiuni turistice rurale şi agroturistice, sunt de mici dimensiuni şi acestea 

aparţin în ponderea lor cea mai mare unor localnici. 

Pornind de la acest adevăr, decidenţii politici ar trebui să stabilească documentaţii separate 

pentru cele două categorii de investitori, în funcţie de capacitatea obiectivelor, confortului şi 

volumul serviciilor ce se preconizează a fi asigurate. 

Astfel pentru investitorii din exterior documentaţia necesară aprobării şi acreditării 

pensiunilor să fie cea actuală în care instituţia central cu rol de analiză să fie Ministerul Turismului, 

iar pentru pensiunile turistice şi agroturistice de mici dimensiuni de până la 5-8 camere să fie mult 

simplificată pe măsura puterii acestor investitori, iar instituţia central responsabilă să fie Ministerul 

Agriculturii. 

O astfel de abordare ar înlătura din start neajunsurile actuale ale domeniului. 

În Legea Turismului la Capitolul VI se au în vedere turismul rural și agroturismul în care 

sunt prezentate obiectivele dar și obligațiile domeniului. 

Astfel la art.21/1 se prevede faptul că pensiunile turistice și agroturistice trebuie să respecte 

un set minim de reglementari specifice în domeniul sanitar/veterinar și pentru siguranța alimentelor, 

iar la alin.2 un set minim de reglementări specifice în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor. 

Pornind de la aceste cerințe pentru atestarea unor pensiuni turistice și agroturistice 

investitorii sunt obligați să obțină o serie de avize și autorizații. 

În fapt numărul acestora este extrem de mare iar dreptul de acordare a lor se află în 

atribuțiile autorităților locale, județene și centrale. 

Partea de întocmire a documentațiilor solicitate, în vederea depunerii lor la instituțiile 

competente pentru avizare necesită extrem de multă muncă, cunoștințe de specialitate din câmpul a 

multor domenii de activitate, și mulți bani pentru proiecte, etc. 

Din această cauză apreciem că pentru un mic investitor local, documentația care i se cere 

este în cele mai numeroase cazuri peste puterea acestor oameni. 

Acesta ar fi motivul principal, pentru care în rural se practică pe o arie largă turismul la 

negru, adică în locații neatestate și fără a li se elibera turiștilor chitanțe și facturi fiscale. 

Iată de unde provine propunerea noastră de mai sus, în sensul privirii diferențiate a 

investitorilor care provin din exteriorul ruralului, față de localnicii care doresc să se implice în 

domeniu. 
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TRADITIONAL ELEMENTS OF THE VILLAGES IN DOBREȘTI-

POMEZEU AREA, BIHOR COUNTY: SUPPORT FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF ZONAL TOURISM 
 

ELEMENTELE TRADIȚIONALE ALE SATULUI BIHOREAN DIN ZONA DOBREȘTI-

POMEZEU – SUPORT PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ A TURISMULUI ZONAL 

 

Vasile TODINCĂ1 

Maria Flavia CIOCOTIȘAN2 

 
Abstract 

Our intercession to explore the rural communities, the romanian village in general, the one from Dobrești- 

Pomezău area, especially, has started from the fact that within this universe are brought together problems, difficulties, 

elements that threaten the future balance of the romanian society, and the ethnographer and the sociologist, those who 

study, research, maybe in a profound way, this universe, are not allowed to override these problems. The duty of the 

specialists is to warn about these things, this under the conditions we deal with a ,,rural gridlock”, with consequences 

unresearched enough and undisputed at a decisional level (region, village, localities). We consider that the future 

moments of the rural reform, will start from the knowledge of this world, because the desired and questionable reform, 

in the politic area, would be set up on the basis of the social needs of the village. 

Such a reform should quantify firstly quantitative and qualitative this reality, which still has resources for the 

young entrepreneurship in improving the treasure, still existing in this area. We refer to the capitalization of the 

traditional costume, the making of other new after the old ones, can become a prosperous business for the young people 

who are interested in this side of the material culture of the village. 

Another source of income for the young entrepreneurship could be the rehabilitation of the homestead, of the 

traditional house especially, built of wood, wattle and covered with straws or shingle. 

Key words: rural turism, round trip of the wooden churches, agro-turism, the peasant household, the 

traditional costume, rural entrepreneurship 

JEL: Q26 

 

1. Geografia și istoria zonei 

Zona pe care o avem în vedere în demersul nostru este situată, din punct de vedere 

geografic, în partea central sud-estică a Județului Bihor, în ținutul piemonturile vestice ale Munților 

Pădurea Craiului. 
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2 Muzeograf dr., Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, maria_ciocotisan@yahoo.com 
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Zona cercetată 

 
Zona supusă investigației noastre se compune din două comune: Dobrești cu satele: 

Luncasprie, Hidișel, Topa de Sus, Topa de Jos, Cornișești, Crâncești, Răcaș și Pomezeu cu satele: 

Coșdeni, Hidiș, Lacu Sărat, Câmpani de Pomezeu, Sitani, Spinuș de Pomezeu și Vălani de 

Pomezeu. În total  din punct de vedere administrativ în componența celor două comune sunt 16 sate. 

În cadrul comunei Dobrești, acțiunea agenților morfologici au determinat apariția unor 

varietăți de relief, identificându-se trei trepte, relativ uniforme : zona de șes, zona colinară ți zona 

de coline înalte cu altitudini cuprinse între 100 și 700 de metri. Hidrografic comuna Dobrești este 

situată în bazinul pârâului Holod (afluent al Crișului Negru) format din afluenți principali : pârâul 

Vida cu o lungime de 16 km și pârâul Topa , care percurge 10km pe teritoriul comunei, Valea Vlăsii 

și Valea Măgurii3. Relieful comunei Dobrești este dominat de zona deluroasă, care mărginește 

latura estică și nord-estică a comunei, pe cordonul de la Luncasprie spre Răcaș și în continuare spre 

                                                 
3 Aurel Anca, Monografia comunei Dobrești, județul Bihor, Editura Artpress, Timișoara, 2008, p.35-36. 
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zona muntoasă, cu înălțimi de aproape 700 de metri, continuând spre nord de la Coposeni cu 

delaurile înalte spre Vârciorog (400 m), în timp ce spre sud-vest se desfășoară șesul aferent Văii 

Topa și localitatea Cornișești. În peisajul comunei un loc aparte îl are Lacul de acumulare Vida, 

amenajat pe valea Vida, pe teritoriul satului Luncasprie. Acesta are o capacitate de 400 000 mc. de 

apă. 
Lacul de acumulare Vida 

 
Geografic comuna Pomezeu este situată în microdepresiunea Holodului, aflată în zona de 

dealuri subcarpatice ale depresiunii Beiuș. Relieful este reprezentat de dealuri încadrate în categoria 

piemonturilor și prezintă două trepte de relief: una superioară (400-450 m) și alta inferioară (300- 

350 m) marcând trecerea spre Câmpia de Vest. Altitudinea maximă în zonă este înregistrată de 

Dealul Văcărețului (476 m), situat la est de Câmpani de Pomezeu, iar cele mai scăzute altitudini se 

înregistrează pe valea Videi (în aval de Sitani), în mica luncă dintre localitățile Hidiș și Coșdeni, cu 

altitudini cuprinse între 150-160 m. Principalul curs de apă care străbate comuna Pomezeu este 

valea Vida, cu afluenții: valea Cornet, valea Țiganului, valea Pietrei, valea Dulii și valea Videști. 

Valea Vida, după vărsarea afluentului pe dreapta, Cornet, în dreptul satului Coșdeni, este cunoscută 

sub numele de valea Holodului. Aceasta este un afluent pe dreapta al Crișului Negru, vărsându-se în 

acesta pe raza localității Râpa4. 
Pârâul Vida 

 
                                                 
4 Gabriel Moisa (coordonator) Monografia comunei Pomezeu, Editura Durans, Oradea, 2010, p. 13-14. 
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Cu toate că din punct de vedere arheologic zona este destul de puțin reprezentată, nu s-au 

întreprins cercetări arheologice sistematice pe această zonă mai restrânsă și nu sunt identificate 

vetre de așezări medievale aici până la sfârșitul secolului al XIII-lea. Asta nu înseamnă că aceste 

locuri au fost ocolite de prezența omului încă din preistorie la fel ca și alte părți ale Bihorului.  

Pe baza materialelor arheologice și a izvoarelor scrise istoriografia a demonstrat că 

societatea transilvană era organizată în obști sătești conduse de juzi și cnezi și apoi și de voievozi, 

vechi instituții românești, care se conduceau după legile lor nescrise. Se cunoaște că pe măsura 

cuceririi Transilvaniei de către maghiari, primul comitat, formă de organizare administrativ – 

teritorială impusă de cuceritori a fost Comitatul Bihor atestat documentar la începutul secolului al 

XII-lea (1111)5. 

Documente ulterioare au demonstrat că instituțiile specifice cu modul de organizare și 

obiceiurile populației românești din Bihor, mai ales în părțile sudice ți-au continuat existența, ba 

chiar recunoscute unele de către noii stăpâni, până în secolul al XVII-lea. În plasa Beiuș organizată 

în cadrul comitatului Bihor este atestată și recunoscută organizarea acelor patru districte românești : 

Beiuș; Vașcău, Beliu și Pomezău. 

Districtul Pomezău învecinat la nord-est cu Munții Pădurea Craiului, la est și sud-est cu 

districtul Beiușului, iar la vest cu Dealurile Tășadului până în secolul al XVI-lea va cuprinde un 

număr de peste 30 de așezări identificate pe măsura atestării lor documentare, în momentul când vor 

face obiectul scrisului, vor veni în contact într-un fel sau altul cu noii stăpânitori și vor fi 

nominalizate în documentele vremii. 

În contemporaneitate 15 dintre așezări sau satele districtului Pomezău vor constitui 

comunele Dobrești și Pomezău cele mai importante din zonă atât ca și întindere, dezvoltare 

demografică și economică. Astfel comuna Dobrești cuprinde opt sate după cum urmează:  

Cornișești, Crâncești, Dobrești, Hidișel, Luncasprie, Topa de Sus, Topa de Jos și Răcaș iar comuna 

Pomezău cuprinde șapte sate și anume: Coșdeni, Câmpani de Pomezău, Hidiș, Pomezău, Sitani, 

Spinuș de Pomezău și Vălani de Pomezău. 

Primul sat atestat documentar din zonă este Topa de Jos, într-un document din anul 1326, 

păstrat la Arhivele Naționale din Oradea. Este vorba de o scrisoare de adeverere a Conventului 

Sf.Ștefan din Dealul Orăzii, prin care un oarecare nobil donează Episcopiei de Oradea moșia numită 

Hodiș (Hudus), cu mulți locuitori și cu voievodul Negul. Tot aici în vecinătatea satului Holod este 

menționată și o moară pe apa Hodișului. Cu ocazia transcrierii la notar este menționat toponimul 

”locul lui Tupa” (Topatelukc) pe care istoricul Coriolan Suciu l-a identificat cu Topa de Jos6. Deci 

documentul amintit atestă prezența în zonă a unui voievod român și face obiectul primei atestări 

documentare a satelor Hodiș, Holod și Topa de Jos. 

O altă atestare de așezare în zonă  este cunoscută abia la sfârșitul secolului al XIV-lea, mai 

precis în anul 1398, când este menționată Ceica, așezare care în secolul al XVI-lea va deveni un 

perimetru mult mai larg, iar apoi va deveni o plasă7. 

Vreme de aproape un secol izvoarele scrise nu mai zăbovesc asupra acestei zone. Abia în 

anul 1492 documentele menționează satele Pomezău, Câmpani de Pomezău, Spinuș de Pomezău și 

Cotiglet8. 

Abia la începutul secolului al XVI-lea, pe măsura organizării marilor domenii feudale în 

zonă, regele Vladislav al II-lea al Ungariei emite un act de donație o ”nova donatice”, în anul 1508, 

în favoarea familiei nobiliare Telegdy, în care sunt menționate pentru prima dată un număr de 20 de 

sate din districtul românesc al Pomezăului, pe lângă cele care au fost deja atestate și multe altele din 

                                                 
5 Ștefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol I, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1972, p.101; Liviu Borcea, Bihorul 

medieval, Editura Arca, Oradea, 2005, p. 38-39. 
6 C. Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, Editura Academiei, 1967, vol II, p.200; Aurel Anca, 

Monografia comunei Dobrești, județul Bihor, Editura Artpress, Timișoara, 2008, p.69. 
7 C.Suciu, op.cit, vol.I, p.131. 
8 Ibidem, vol I, p.155, 170 ; vol II, p.54,143. 
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districtul Beiuș, în total 68 de sate întregi și 14 părți de sate9. Satele din districtul Pomezău făceau 

parte din domeniul nobiliar Ceica al familiei Thelegdy, situat în vecinătatea marelui domeniu al 

Episcopiei romano-catolice de Oradea. 

În urma evenimentelor politice și militare care au avut loc la mijlocul secolului al XVI-lea 

Comitatul Bihor a fost încorporat în Principatul Autonom al Transilvaniei, la fel ca și celelalte 

comitate vestice din Parțium, unde va rămâne (exceptând perioadele 1551, 1556, 1558-1606 de 

stăpânire habsburgică) până în anul 1660 când în ceea mai mare parte a lui va fi transformat în 

pașalâc turcesc cu centrul în Cetatea Oradea. 

Un document important pentru istoria acestor locuri întocmit la mijlocul secolului de către 

habsburgi este Conscrierea comitatului Bihor din anul 155210. Pe lângă multitudinea așezărilor 

înregistrate nominal cu numărul porților și stăpânii de pământ, conscrierea înregistrează și 10 

districte sub apelativul de ”pertinenția” fiecare cu un număr de sate, consemnat fiind însă numai 

numărul total al porților. Se cunoaște că în evul mediu o poartă impozabilă cuprindea două 

gospodării și o gospodărie 4 membri. De pe domeniul Ceica al familiei Thelegdy este nominalizat 

satul Ceica cu 13 porți și districtul Ceica cu 109 porți, înțelegându-se aici un număr de 32 de sate, 

amintite nominal în documentul de la începutul secolului11. Trebuie să subliniem faptul că în rândul 

stăpânilor de pământ în conscriere figurează și mulți voievozi români, mai ales în zona Crișului 

Negru. 

Tot la mijlocul secolului al XVI-lea a avut loc și triumful reformei religioase în Bihor, 

moment care a provocat mari perturbări și în domeniul proprietății. Au fost desființate marile 

domenii ecleziastice și unii nobili catolici și-au pierdut proprietățile. Această situație s-a resimțit și 

în districtul Pomezău. Unele sate au ajuns în proprietatea fiscului apoi au fost donate sau vândute. 

Astfel, la începutul secolului al XVII-lea apare ca mare proprietar în zonă familia nobiliară Kornis 

de Dusea, stăpânind un domeniu de 15 sate cu centrul în Pomezău, unde exista deja cetatea atestată 

în 1594, iar mai târziu nobilul a construit și un castel12. 
Ruinele castelului Kornis de Dusea din comuna Pomezeu 

 
                                                 
9 Documentul este publicat în colecția de documente. Diplomatorium Transilvanicum  a istoricului Iosif Kemeny; vezi 

și Virgil Maxim, Contribuții la geografia istorică a Comitatului Bihor în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în 

Crisia, Oradea, 1975, p. 234-284. 
10 Liviu Borcea, Conscrierea comitatului Bihor din anul1552, în Crisia, Oradea, 1994, p.234. 
11 Satele districtului Ceica erau următoarele : Albești, Bicăcel, Bucium, Bucuroaia, Ceișoara, Drăgești, Dicănești, 

Dobrești, Dușești, Lupoaia, Forosig, Goila, Gruilung, Hidiș, Ogești, Cârpeștii Mari (azi Zăvoi), Hodișel, Coșdeni, 

Cotiglet, Crâncești, Pomezău, Vălani de Pomezău, Rotărești,  Sitani, Sâmbăta, Spinuș de Pomezău, Rotărești, Stracoș, 

Topa de Sus, Topa de Jos, Vărășeni, șialte trei dispărute. Acestea au fost identificate și de Liviu Borcea în Conscrierea 

din 1552….. 
12 Gabriel Moisa (coordonator), Monografia comunei Pomezeu, Oradea, 2010, p.54-56. 
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Spre mijlocul secolului al XVII-lea evenimentele politico-militare s-au precipitat, oștile 

turcești au înaintat din părțile Aradului și în cele din urmă , după un asediu de 46 de zile, în august 

1660 cetatea Oradea a căzut sub stăpânire turcească, luând astfel ființă Pașalâcul de Oradea, care, 

cuprindea teritoriul Bihorului cu excepția părților nordice, cu cetățile Săcuieni și Debrețin. 

Pașalâcul de Oradea a fost împărțit în patru sangeacuri cu centrele în cetățile : Șinteu, Sâniob, 

Pomezău și Beiuș, care s-au menținut până în anul 1692, când Cetatea Oradea a fost ocupată de 

trupele imperiale și comitatul Bihor a intrat în granițele imperiului habsburgic13. 

În cursul secolului al XVII-lea populația Bihorului și implicit a zonei la cre facem vorbire a 

traversat o perioadă plină de privațiuni, evoluția normală a comunităților fiind perturbată de 

războaie, mișcări și încartiruiri de trupe, epidemii, foamete și o serie de obligații față de mai mulți 

stăpâni, ceea ce a dus la depopulări masive, emigrări, pustiiri, la o stare generală de nesiguranță, 

stagnare și sărăcie. Așa ne explicăm faptul că în conscrierea Comitatului Bihor din anul 1692, 

întocmită de autoritățile imperiale există  un număr impresionant de așezări pustii din vremuri 

imemoriale, așa cum se exprimă autorul14. În multe cazuri însă părăsirea satelor a fost numai 

vremelnică, odată cu restabilirea situației locuitorii s-au întors la vetrele lor. Așa este și cazul satelor 

din districtul Pomezău. Astfel, în registrele de dijmă întocmite în anii 1695-1698, sunt înregistrate 

satele : Dobrești, Luncasprie, Topa de Jos, Topa de Sus, Hidișe, Vălani de Pomezău, Coșdeni, 

Dușești etc., uneori menționate ca ”sate de sub munți”, care aveau producție de cereale, mai ales 

grâu și orz, precum și animale mici miei și iezi din acre dădeau dijmă15. 

După instaurarea administrației austriece se reorganizează marile domenii feudale în 

comitat, între care și domeniul fiscal în care erau încorporate majoritatea satelor din districtul 

Pomezău. Conscrierile fiscale ale comitatului din anii 1713-1720, înregistrează în districtul 

Pomezău un număr de 35 de sate, din care 27 erau în domeniul fiscal, sunt nominalizate și cele 15 

sate care azi compun comunele Dobrești și Pomezău. În anul 1713 populația celor 35 de sate se 

cifra la 198 de familii, revenind o medie de 6 familii la o localitate și acestea dețineau 337 boi,385 

vaci, 53 cai, 760 porci, 70 oi și 127 de capre. Sunt înregistrate apoi cantitățile de cereale grâu, 

porumb, ovăz, orz de fructe de livadă, morile, cazanele de țuică, stupii și diverși meseriași, toate 

cestea posibile surse de venit pentru stat16. 

Țăranii își produceau în propriile gospodării majoritatea produselor necesare traiului prin 

cultivarea pământului, creșterea animalelor, cultura pomilor fructiferi și grădinărit. La fel ca și cei 

din zona Beiușului se deplasau la munci agricole la câmpie pentru bani sau produse de care duceau 

lipsă. Datorită așezării geografice a satelor între dealuri și păduri, a drumurilor greu practicabile și a 

distanțelor destul de mari până la piața organizatoare schimbul de produse era destul de limitat. 

Pe parcursul secolului al XVIII-lea satele districtului au fost părtașe la toate marile 

evenimente cum a fost cazul reformelor Curții imperiale, reglementarea urbarială din anii 1771-

1772, sistematizarea satelor care au marcat profund viața populației rurale din comitat, asupra 

cărora nu este momentul să ne oprim. 

După revoluția de la 1848 locuitorii au beneficiat de desființarea iobăgiei, țăranul supus 

devenind astfel proprietarul lotului de pământ (sesiei) și pe care până atunci l-a avut doar în 

folosință în schimbul unor obligații. 

Spre sfârșitul secolului al XIX-lea după constituirea dualismului austro-ungar s-au emis o 

serie de legi cu caracter administrativ în baza cărora Comitatul Bihor a fost organizat în mai multe 

                                                 
13 Liviu Borcea, Unele aspecte ale stăpânirii otomane în Bihor și nord –vestul României în sec XVI-XVII, în Crisia, 

Oradea, 1974, p. 201. 
14 Mezösi Karoly, Biharvármegye a török uralom megszunesc idejeben (1692), Budapesta, 1943, p. 102; LiviuBorcea, 

Bihorul medieval….p. 301-303. 
15 Aurel Anca, op. cit, p.72-73. 
16 Ibidem, 76-78, Barbu Ștefănescu (coordonator), Agricultură, meșteșug și comerț la locuitorii din zona Beiușului în 

sec. XVIII-XX, Editura Universității din Oradea, 2001, p.56-60, 82. 
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plase, între care și plasa Ceica, cu un număr de 49 de sate iar comune toate cele ale fostului district 

Pomezău. 

Iată cum este prezentată plasa Ceica de către un istoric maghiar în anul 1886 : se întinde în 

sud –estul comitatului, zona este în ceea mai mare parte împădurită, numai în câteva văi exista teren 

arabil. Suprafața pădurilor este de 35 719 holde (iugăre). În partea de nord se învecinează cu Munții 

Pădurea Craiului. Are 21 755 locuitori, aproape toți români, majoritatea ortodocși. După 

naționalitate : 20112 români, 595 unguri, 173 ruteni, 115 nemți, 64 slovaci ; după religie 16 909 

ortodocși, 4065 greco-catolici, 265 romano-catolici, 108 reformați și 387 izraieliți. Numai 828 

dintre locuitori știu citi și scrie. Locuitorii se ocupă cu exploatarea pădurilor, agricultura și creșterea 

animalelor. În plasă exista 9 201 cornute mari, 29 bivoli, 1191 cai, 8977 porci, 1728 oi, 1416 capre, 

18 274 păsări și 374 stupi. Ceica este centrul de plasă, acum este comună, înainte vreme a fost târg 

(oppidum)17. Plasa Ceica se va menține, cu unele modificări până la împărțirea administrativă din 

1950 când se înființează regiunea Crișana cu raioane. Plasa Ceica va intra în Raionul Beiuș până în 

1969,  la ultima organizare administrativă. 

În rândurile de mai sus am făcut doar o succintă trecere în revistă a organizării 

administrativ-teritoriale a zonei în discuție. Pentru cunoașterea diverselor aspecte și momente care 

au marcat viața locuitorilor acestor locuri de-a lungul timpului, doritorilor sau celor interesați le stau 

la dispoziție cele două monografii ale comunelor Dobrești și Pomezeu, lucrări foarte bine 

documentate și de o înaltă ținută științifică18. 

Demersul nostru de a cerceta comunitățile rurale, satul românesc în general, cel din zona 

Dobrești – Pomezeu, în mod special, a pornit de la faptul că în acest univers  se acumulează 

probleme, dificultăți, elemente ce amenință echilibrul de mâine al societății românești, iar 

etnograful și sociologul, cei ce studiază, cercetează, poate cel mai profund acest univers nu au voie 

să treacă peste aceste probleme. Datoria specialiștilor este să avertizeze asupra acestor chestiuni, 

asta în condițiile în care ne confruntăm cu un blocaj rural, cu consecințe necercetate suficient și 

nediscutate la paliere societale decizionale. Considerăm că viitoarele momente ale reformei rurale 

vor trebui să pornească de la cercetarea, de la cunoașterea lumii rurale, pentru ca reforma mult 

dorită și discutată în spațiul politic să se întemeieze pe nevoile sociale reale ale satului. 

O asemenea reformă trebuie să cuantifice înainte de vreme cantitativ și calitativ această 

realitate, care are încă resurse pentru antreprenoriatul tânăr în a valorifica tezaurul, încă existent în 

acest spațiu și a întreprinde demersuri, pe de o parte, pentru oprirea hemoragiei demografice din 

mediul rural și pe de alta pentru o posibilă dezvoltare durabilă a turismului agropastoral. 

Lucrarea noastă își propune din acest punct de vedere depistarea elementelor satului 

contemporan aflat la răspântia dintre tradiție și modernitate din zona Dobrești - Pomezeu, județul 

Bihor, care pot să atragă tineri statornici și dornici de a valorifica ceea ce zona oferă sub diferite 

aspecte. În primul rând să poată să-și construiască un confort habitațional modern să-și poată 

construi o mică afacere rentabilă (turism, agroturism), iar prin acesta să ofere și omului urbanului 

momente frumoase, plăcute momente pentru a-și petrece un weekend, o vacanță, un concediu sau să 

ia exemplu unei posibile stabiliri în zonă. Ne-am pus firesc întrebarea, în ce constă aceste mci 

afaceri profitabile? pe ce se poate miza concret? 

În primul rând ne-am gândit la unele facilitățile pe care factorii decizionali ar trebui să le 

ofere celor care și-ar dori stabilire în zonă, acesta în condițiile în care zona se depopulează de la an 

la an. Populația este îmbătrânită, au dispărut din zonă exploatațiile de bauxită, fapt ce a dus la lipsa 

locurilor de muncă, șomaj etc. Mai mult în asemenea condiții populația a migrat în străinătate, unde 

are de gând să se stabilească. 

O primă implicare a factorilor decizionali locali ar trebui să pornească găsirea unor 

modalități concrete de stopare a forței de muncă în zonă, atâta cât mai există, prin găsirea unor 

                                                 
17 Nagy Sandor, Biharvarmegye Földrajza, Oradea, 1886, p.206. 
18 Anca Aurel, Monografia comunei Dobrești, Județul Bihor, Editura Artpress, Timișoara, 2008; Gabriel Moisa 

(coordonator) Monografia comunei Pomezeu, Editura Durans, Oradea, 2010. 
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întreprinzători la care să le ofere clădiri, unde să poată deschide mici ateliere de croitorie, 

încălțăminte, tâmplărie etc.  De asemenea ne referim la implicarea lor în restaurarea bisericilor de 

lemn, care o dată restaurate, vor putea fi puse într-un circuit turistic de vizitare. Faptul ar atrage 

turiști în zonă, care ar putea contribui la o valorificare a produselor din gospodăriile populației. 

Acest circuit ar face ca vizitatorii să ia contact cu frumusețile zonei și de ce nu să fie interesați în a-

și cumpăra o căsuță de vacanță în zonă sau în a demara o mică afacere. 

Cât privește resursele demarării unei afaceri profitabile de către antreprenoriatul tânăr, 

dornic de a se stabili în zonă, noi am pornit de la următoarele referințe, pe care le comentăm în cele 

ce urmează. 

Avem în vedere în primul rând, valorificarea costumului tradițional, producerea după aceste 

modele, în mici ateliere de croitorie, a unei game variate de costume populare și valorificarea lor pe 

piețe chiar și în afara țării. O asemenea activitate poate deveni o afacere prosperă și profitabilă 

pentru tineri preocupați de acest segment al culturii materiale a satului. 
Costumul popular din zona Dobrești - Pomezeu 
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O altă potențială sursă de venit pentru antreprenoriatul tânăr, în zona cercetată, poate fi 

reabilitarea gospodăriei tradiționale, a casei în speță, cu fundația din piatră, clădită din lemn de fag 

sau gorun, chirpici sau pământ bătut și acoperită cu paie, șindrilă sau țiglă. Transformarea unor case 

rămase în paragină, cu mici investiții, în adevărate oaze de liniște și confort modern, în case de 

vacanță sau chiar locuite permanent. Asemenea case au fântâni sau în unele cazuri există rețea de 

apă potabilă pentru alimentarea lucuinței. 
Case tradiționale ce pot fi restaurate 
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Interior țărănesc din comuna Pomezeu 

 
Meșteșugurile tradiționale pot și ele constitui un mod de valorificare a tradițiilor locului. 

Astfel putem aminti prelucrarea lemnului și fierăritul. Nu exista sat în care să nu existe câte o 

fierărie (căuăcie), unde se potcoveau caii și boii, se ascuțeau fiarele de plug sau se înfierau carele. 

De asemenea, în fiecare gospodărie existau unelte de dulgherit cu care se confecționau greble din 

lemn, cozi de furci, topoare sau lopeți. Existau însă și oameni pricepuți în arta lemnului care 

confecționau cruci din lemn, copârșee (sicrie), uși, geamuri, roți din lemn pentru căruțe etc. 
Fierărie sătească din Sitani - Pomezeu 

 
Gastronomia și valorificarea culesului din natură  (fructe de pădure, castane, ciuperci etc), 

poate constitui de asemenea un centru de atracție antreprenorială pentru tineret. Pot lua ființă mici 

ateliere de producere a gemurilor, a sucurilor naturale, a pireului de castane, conservelor de ciuperci 

etc. 

 

2. Concluzii 

De la asemenea momente etnologia nu are dreptul să lipsească, ea trebuie să contribuie la 

redescoperirea acestei lumi arhaice a satului românesc, fapt ce constituie o șansă pentru România. 

Satul înseamnă matricea neamului românesc iar reînnoirea sufletului nostru ancestral 

rămâne singura cale de regenerare a vieţii satului. Lumea satului trăiește azi o criză existențială 

materializată prin depopulare, prin dispariția formelor cutumiare de organizare, prin dispariția 
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obiceiurilor, a datinilor, a folclorului cu cântece, strigături, petreceri, hore, șezători și clăci. Astăzi 

este greu să găsim un echilibru al tradiţiei cu modernitatea, satul nu mai  poate fi așezat pe valorile 

lui tradiționale, morale, estetice, educaționale, ecologice. Astăzi, se impune mai mult ca oricând, să 

revitalizăm, satul, să-l reinventăm cu toată salba lui de tradiții : obiceiuri,  meşteşuguri (lemnăritul, 

fierăritul, meșteșugurile casnice), alături de agricultura ecologică şi creșterea animalelor. Sunt atuuri 

ale satului la care nu trebuie să renunţăm: liniştea, aerul curat, cântatul păsărilor și câmpul 

înverzit. Toate acestea predispun la meditație și creație.  

Ne simțim privilegiați și fericiți în același timp, noi etnologii, că am prins, în peregrinările 

noastre, pe teren, surse de informare demne de luat în seamă, care ne-au vorbit despre transformări 

sociale, culturale şi spirituale ale ruralului românesc, și astfel ne-am putut face o idee despre lumea 

satului tradițional, despre momentele cruciale traversate de acesta în decursul timpului: mecanizarea 

agriculturii, cotele, întovărășirile agricole, colectivizarea, naveta sat - oraș și ”omogenizarea 

socială”, creșterea nivelului de trai la sate etc.   

 După decembrie 1989, am asistat la trecerea satului prin lunga perioadă de „tranziție”, la 

urbanizarea excesivă a acestuia și, mai nou, migrația către statele occidentale. 

Astăzi suntem martorii celor mai profunde mutații ale ruralului românesc și ne punem firesc 

nenumărate întrebări. Care sunt marile pierderi ale satului tradițional? Cât mai este tradițional și 

autentic și cât a devenit kitsch? Chiar a pierdut satul tradițional totul o dată cu epoca globalizării? 

Oare mai putem vorbi în Bihor sau în zona cercetată Dobrești – Pomezeu, despre sate tradiționale și 

în ce măsură? În consens cu etnologul Camelia Burghele, cred că mai fericit ar fi să vorbim despre 

"satul post-tradițional", pentru că e la fel de forțat şi să-i spunem sat modern, sat urbanizat, sat 

globalizat sau sat european, deși are câte ceva din toate astea.  

Se spune nu de puține ori în studiile lor de către etnologi că satul românesc şi-a pierdut 

identitatea, că țăranul român a pus mătura în uşă şi a mers să facă valută în Europa, să-şi poată 

cumpăra maşină, să-şi pună termopane la casă, să-și cumpere un apartament la oraș. Probabil am fi 

vrut să-l vedem tot cu focul în vatră, locuind în casă din vaioaje (chirpici), cu mobilierul acela 

demodat încremenit în timp. Sigur, e trist…dar nu se putea nici așa. Pe bună seamă satul şi-a pierdut 

identitatea de sat tradițional, dar îşi construiește o altă identitate nouă, o identitate de sat al 

mileniului trei.   

În consecință, satul însă nu dispare și nici nu va dispărea. Dispare doar satul tradiţional, se 

naşte un nou tip de sat cu o nouă structură populațională și ocupațională, cu noi valori materiale și 

spirituale, cu un nou habitat – un sat aflat în umbra urbanului. 
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Abstract 

The application of the principles of cooperative economy in the field of tourism contributes to increasing the 

number of tourists and has a major economic and social impact by increasing the efficiency of using certain categories 

of resources. Peer-to-peer tourism has developed over the past decades with the evolution of the media, and has 

brought about radical changes in the field of tourism and related economic activities. The paper aims to present the 

basic principles of collaborative economy and analyze its impact on current tourism, more especially in the tourism of 

tomorrow, as well as medium- and long-term tourism. 
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1. Introducere 

Economia colaborativă este un fenomen care s-a dezvoltat recent, stimulat de evoluțiile 

tehnologiilor informației și comunicațiilor și se bazează pe faptul că o persoană privată pune la 

dispoziția altei persoane private bunuri și/sau servicii, prin intermediul unui site web sau al unei 

aplicații pentru telefoanele inteligente. 

Comisia Europeană [3] arată că ”termenul „economie colaborativă” se referă la modele de 

afaceri în care activitățile sunt facilitate de platforme colaborative care creează o piață deschisă 

pentru utilizarea temporară a bunurilor sau a serviciilor prestate adesea de persoane fizice”. 

Actorii implicați în economia colaborativă se împart în trei categorii [3, 2016], astfel: 

„(i) prestatori de servicii care partajează activele, resursele, timpul și/sau competențele – aceștia 

pot fi persoane fizice care oferă servicii în mod ocazional („indivizi”) sau prestatori de servicii care 

acționează în cadrul exercitării profesiei („prestatori de servicii profesionale”); 

(ii) utilizatorii acestora; și 

(iii) intermediari care pun în legătură – prin intermediul unei platforme online – prestatorii cu 

utilizatorii și care facilitează tranzacțiile dintre cele două părți („platforme colaborative”)”. 

Afacerile specifice economiei colaborative se manifestă într-un mare număr de sectoare de 

activitate și se află în plină dezvoltare, de la un an la altul fiind tot mai mare numărul cetățenilor 

care participă sau sunt conștienți de existența acestora. În acest domeniu, creșterea numărului de 

participanți asigură succesul afacerii prin ofertă diversificată și cerere mai mare.  

Economia colaborativă vine cu o serie de oportunități pentru consumatori și antreprenori dar 

și cu provocări, motiv pentru care a apărut din start necesitatea impunerii unor reguli pentru acest 

nou model de afaceri. Reglementarea este necesară pentru a asigura apărarea drepturilor 

consumatorilor și pentru a evita sau a pune punct tensiunilor între vechii operatori de pe anumite 

piețe și operatorii noi, apăruți odată cu economia colaborativă.  
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În Uniunea Europeană, problemele economiei colaborative nu puteau trece neobservate și au 

fost analizate la cel mai înalt nivel. Comisia Europeană [3] a identificat următoarele aspecte cheie 

privind economia colaborativă: 

▪ cerințe privind accesul pe piață; 

▪ regimuri de răspundere; 

▪ protecția utilizatorilor; 

▪ persoanele care desfășoară activități independente și lucrătorii din cadrul economiei 

colaborative; 

▪ impozitare. 

În concluziile formulate de Comisia Europeană [2016] în documentul citat, se arată că 

”orientările din prezenta comunicare au drept scop susținerea consumatorilor, a întreprinderilor și a 

autorităților publice pentru a se implica cu încredere în cadrul economiei colaborative”. Astfel, 

considerăm că se transmite un mesaj clar privind dorința Comisiei Europene de a sprijini 

dezvoltarea economiei colaborative. Importanța acestui mesaj trebuie apreciată ținând cont de 

importanța economiei Uniunii Europene pe plan global și pentru afacerile din domeniul economiei 

colaborative.  

PwC [4] a identificat cinci domenii cheie ale economiei colaborative și estimează o creștere 

explozivă a afacerilor de acest tip până în anul 2025: 

▪ cazarea peer-to-peer; 

▪ transportul peer-to-peer; 

▪ servicii de uz casnic la cerere; 

▪ servicii profesionale la cerere; 

▪ servicii financiare. 

Reprezentative pentru economia colaborativă sunt companiile Airbnb care activează în 

industria ospitalității și Uber care activează în domeniul serviciilor de transport. Acestea au afaceri 

de miliarde de dolari anual activând ca intermediari pe piețele respective.  Ambele companii au fost 

fondate în urmă cu un deceniu, în plină criză economică iar acest detaliu nu este deloc lipsit de 

importanță pentru că a contribuit la succesul afacerilor specifice economiei colaborative, pe fondul 

scăderii veniturilor consumatorilor și al creșterii interesului acestora pe de o parte pentru găsirea 

unor variante alternative de satisfacere a nevoilor la costuri cât mai reduse iar pe de altă parte pentru 

găsirea unor surse duplimentare de venituri.  

Apariția telefoanelor inteligente a reprezentat un alt factor favorizant pentru răspândirea 

acestui tip de afaceri. Economia colaborativă se deosebește de economia de piață clasică prin 

filosofia de bază. Astfel, în cazul economiei de piață clasice, ideea de bază este proprietatea, în timp 

ce în cazul economiei colaborative esențial este accesul la bunuri / servicii și posibilitatea folosirii 

acestora.  

J. Owyang și colaboratorii [1, p. 3] au identificat trei faze ale evoluției relațiilor de piață sub 

influența noilor tehnologii: faza web, faza social media și faza economiei colaborative. Prima fază a 

fost influențată de tehnologia web în forma sa clasică în care companiile distribuiau informații către 

un număr mare de consumatori dar aceștia din urmă nu aveau posibilitatea să publice conținut. A 

doua fază a adus consumatorilor posibilitatea de publica ei înșiși conținut (opinii, activități, media) 

iar companiile au fost obligate practic să asculte și să discute cu clienții lor. Faza a treia este 

caracterizată de puterea consumatorilor de a pune la dispoziția altor consumatori bunuri și servicii 

pe fondul apariției posibilităților moderne de plată. Această ultimă fază a adus scurtcircuitarea 

companiilor de către consumatori, deoarece aceștia au posibilitatea de a cumpăra unii de la alții la 

un nivel fără precedent, folosind tehnologia modernă. 

Consumul de colaborare a apărut așadar pe fondul epuizării resurselor naturale, în contextul 

unei crize economice care a afectat cea mai mare parte a statelor lumii, fiind facilitat de evoluțiile 

tehnologice. 
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2. Impactul turismului peer-to-peer asupra economiei 

Turismul peer-to-peer este o componentă a economiei colaborative și a avut o evoluție 

impresionantă în ultimul deceniu. Compania Airbnb [7] a fost fondată în 2008 și este astăzi una 

dintre cele mai mari companii din lume care oferă cazare, dacă avem în vedere numărul de camere 

oferite spre închiriere. Prin intermediul acestei platforme, turiștii pot găsi cazare în peste 191 de țări, 

într-o varietate de structuri de cazare (apartamente, vile, castele, case în copac ș.a.).  Toate acestea 

se petrec în condițiile în care Airbnb nu deține nici măcar o cameră proprie de cazare.  

Studii de specialitate au arătat că economia colaborativă și turismul peer-to-peer sunt 

benefice pentru destinațiile turistice [2, pp. 1022-1040]. Apare în mod firesc întrebarea ce îi 

motivează pe oameni să apeleze la această formă de turism, care sunt factorii critici  și care sunt 

principalele bariere sau criteriile cheie de succes sau insucces?  

Airbnb nu deține proprietăți, ci acționează ca intermediar între cei care vor să ofere spații de 

cazare spre închiriere și cei care caută să închirieze spații. Primul pas pentru utilizarea serviciilor 

Airbnb îl reprezintă completarea unui profil on line. Acest profil poate fi construit pe baza adresei 

de e-mail dar există și posibilitatea de logare cu ajutorul contului Facebook sau Google.  

Un obstacol major pentru Airbnb a fost câștigarea încrederii consumatorilor și construirea 

unui climat de încredere între gazde și oaspeți. Transparența a fost cheia succesului pentru 

rezolvarea acestei probleme. Profilul on line pe care trebuie să îl completeze fiecare membru al 

platformei include detalii personale și fotografii. După fiecare sejur, atât gazda cât și oaspetele au 

opțiunea de a completa o recenzie postată public, prin care să descrie experiența avută. Se 

conturează astfel nu doar un profil, ci o reputație pentru fiecare membru al platformei, accesibilă 

celorlalți membri.  

O altă măsură menită să conducă la creșterea încrederii a fost posibilitatea verificării 

identității oaspeților de către gazde prin solicitarea de a scana un document de identitate.  

Un factor cheie care a asigurat succesul Airbnb a fost originalitatea. Fondatorii platformei 

nu au urmărit să imite afaceri care existau deja în domeniul turismului, ci au îmbinat ideile originale 

de afaceri cu inovațiile în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. Astfel, Airbnb oferă 

turiștilor posibilitatea de a locui într-o casă particulară care îndeplinește așteptările lor la un raport 

corect între preț și calitate, iar alegerea se face cu ajutorul platformei.  

Gazdele prezintă pe platformă un profil al proprietății pe care o oferă spre închiriere. Acest 

profil include fotografii și o descriere care au rolul de a face proprietatea cât mai atractivă. De 

asemenea, gazda trebuie să stabilească tarifele pentru cazare. Airbnb oferă informații orientative cu 

privire la tariful mediu din zona în care se află proprietatea pentru a ajuta proprietarii să stabilească 

propriile tarife.  

Proprietarii care oferă spre închiriere spații prin intermediul Airbnb se află în competiție 

directă cu hotelurile. Pentru a se asigura că vor găsi clienți, în general, practică tarife mai mici decât 

cele practicate de hoteluri. O analiză efectuată de site-ul www.busbud.com privind o serie de 

metropole americane arată că, în majoritatea cazurilor, tarifele Airbnb sunt mai mici decât cele ale 

hotelurilor [5].  

Prin modul în care este concepută platforma, se asigură funcționarea acesteia cu cheltuieli 

cât mai mici, deoarece asigură doar rolul de intermediar între turiști și gazdele acestora. Pentru 

serviciile de intermediere pe care le oferă, Airbnb percepe comisioane de operare care sunt mai mari 

pentru turiști și mai mici pentru gazde. Turiștii nu plătesc direct gazdelor, ci efectuează plata către 

Airbnb care, ulterior, virează banii gazdelor. 

În marile orașe ale lumii, care sunt și destinații de top pentru turiști, platforma a fost criticată 

pentru faptul că are o contribuție la agravarea crizei de locuințe. Proprietarii preferă să ofere 

turiștilor spre închiriere pe termen scurt spațiile excedentare din locuințele lor și astfel au de pierdut 

cei care caută să închirieze o proprietate pe termen lung.  

Discriminarea practicată de unii proprietari la adresa turiștilor, pe criterii cum ar fi cele de 

rasă, este o altă problemă serioasă căreia platforma trebuie să îi ofere un răspuns adecvat. Pentru a 
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încerca diminuarea fenomenului, platforma a găsit soluția blocării posibilității gazdelor de a accepta 

turiști pentru o anumită dată calendaristică pentru care anterior au refuzat un turist.  

Acest model de afacere în turism s-a dovedit un adevărat succes, demonstrat prin faptul că, 

în numai un deceniu, Airbnb a devenit o companie prezentă la nivel global. În anul 2017, compania 

Airbnb valora peste 31 de miliarde de dolari, în creștere de la 10 miliarde în anul 2014, conform 

estimărilor portalului Statista [6].  

Prin utilizarea serviciilor platformei Airbnb, turistul poate discuta cu gazda sa înaintea 

sejurului, poate cere mai multe informații iar experiența este una mult mai personală decât cea 

oferită de un spațiu de cazare precum un hotel sau motel.  

În ciuda eforturilor făcute, Airbnb nu are posibilitatea să elimine complet riscurile la adresa 

securității gazdelor și oaspeților care folosesc serviciile sale pentru a oferi, respectiv a găsi spații de 

cazare. Utilizatorii trebuie să se documenteze temeinic, să cunoască legislația locală și să citească 

instrucțiunile privind securitatea disponibile pe site-ul Airbnb.  

Economia colaborativă contribuie la dezvoltarea economică prin efectul de antrenare pe care 

îl are asupra economiei în ansamblul său. Pe perioada sejurului, turiștii ocupă spații care altfel ar 

rămâne neocupate, consumă utilități și aduc bani în localitățile de destinație.  

Turismul peer-to-peer a influențat deja semnificativ industria ospitalității prin transformarea 

modului în care oamenii călătoresc și consumă. Autoritățile din majoritatea statelor fac eforturi 

pentru reglementarea acestei forme de turism care poate avea consecințe nefaste pentru toți actorii 

implicați direct, dar și pentru comunitățile locale și operatorii clasici din turism.  

 

3. Principalele provocări la adresa economiei colaborative și a turismului peer-to-peer 

Caracterul de noutate al afacerilor specifice economiei colaborative conturează principalele 

provocări la adresa acestui model. Considerăm că principalele probleme care trebuie rezolvate în 

anii următori vizează: 

▪ implicarea autorităților prin emiterea de reguli care să protejeze toți actorii implicați în 

economia colaborativă sau afectați de activitățile specifice acesteia. Statul trebuie să sprijine 

competiția și nu neapărat un anume tip de competitori. 

▪ stabilirea unor relații bazate pe încredere între actorii implicați. Încrederea este esențială în 

acest domeniu și poate face diferența între succes și eșec. 

▪ reacțiile adverse venite din partea competitorilor din economia de piață clasică. Aceștia își 

văd afacerile grav afectate de afacerile specifice economiei colaborative și încearcă să influențeze 

autoritățile în direcția restrângerii consumului colaborativ, sub diverse pretexte. 

▪ viitorul celor mai multe dintre companiile din domeniul economiei colaborative este incert 

așa cum este viitorul oricărei afaceri de tip start-up. Reticența investitorilor frânează dezvoltarea 

acestor afaceri care acumulează mai greu capitalul necesar dezvoltării.  

 

4. Concluzii 

Internetul, rețelele sociale și telefoanele inteligente au contribuit semnificativ la schimbarea 

accentului de pe accesarea serviciului turistic pe selectarea hotelurilor și restaurantelor într-o 

manieră colaborativă, ierarhizatoare, promptă și tot mai atentă la raportul calitate - preț, pornind de 

la experiența mărturisită a clienților. Încrederea este esențială pentru afacerile specifice economiei 

colaborative, iar succesul înregistrat în ultimii ani arată creșterea nivelului de încredere din partea 

consumatorilor.  

Rezolvarea problemelor care privesc accesul legal pe piață, protecția utilizatorilor, stabilirea 

unui regim al lucrătorilor și impozitarea activităților desfășurate reprezintă baza asigurării unui 

viitor pentru economia colaborativă.  

Economia a fost într-o permanentă transformare și evoluțiile ei au fost strâns legate de 

societatea umană și de progresele înregistrate de aceasta în domenii dintre cele mai diverse, iar 

viitorul nu poate fi altfel. În primii ani, în majoritatea statelor lumii, afacerile specifice economiei 
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colaborative au fost privite cu multă reticență atât de autorități, cât și de concurență. Practica 

economică a obligat autoritățile să intervină pentru a evita derapajele și consecințele imprevizibile 

ale acestora.  

Considerăm că perioada caracterizată de nedumerire și reticență a fost depășită, iar anii care 

urmează vor arăta o deschidere tot mai mare din partea autorităților și a consumatorilor pentru 

economia colaborativă.  

Economia colaborativă este strâns legată de progresul tehnologiei informației și 

comunicațiilor și, din acest punct de vedere, există baza pentru înregistrarea unor evoluții pozitive. 

În prezent, majoritatea statelor lumii au regimuri democratice și economii de piață (o 

schimbare semnificativă față de situația existentă în urmă cu câteva decenii) iar libera circulație este 

încurajată datorită avantajelor economice pe care le aduce. Acest fapt este o oportunitate de 

dezvoltare pentru turism în general dar și pentru turismul peer-to-peer.  
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Abstract 

In the period 2016-2017, two multidisciplinary teams from Romania and Japan jointly worked in the same 

project. All the team members, including the managers, subsequently participated in a questionnaire survey on key 

criteria and success factors in projects. Both similarities and differences were noted, with the observation that the 

differences have cultural causes, not only related to traditionality, but also to education and team spirit, or the 

experience gained over time in various projects. 

Key words: project, teams, key success criterion or key performance indicator (KPI), Critical Success Factor 

(CSF) 

JEL: B17, C46, Z32 

 

1. Introducere 

În perioada 2016-2017, Universitatea din Pitești a derulat în colaborare cu Universitatea din 

Tokyo studii și cercetări privind dezvoltarea unei aplicații pentru smartphone care să permită 

utilizatorului evaluarea nivelului de stres prin analiza vocală. Aplicația, concepută de cercetătorii 

japonezi și denumită sugestiv MIMOSYS (MInd MOnitoring SYStem), se bazează pe o tehnologie 

de vârf care folosește analiza semnalelor vocale (acustice) pentru monitorizarea parametrilor de 

sănătate ai utilizatorului. În cadrul proiectului au desfășurat activități paisprezece cercetători, câte 

șapte de la fiecare universitate. 

Fiecare cercetător a completat un chestionar prin care s-a dorit identificarea opiniilor sale cu 

privire la factorii critici de succes în cazul unui proiect. Această anchetă a opiniilor cercetătorilor 

care au participat la proiect a reprezentat o abordare cu valențe generative ale unei baze de date utile 

pentru realizarea acestui studiu. 

Descrisă în mod succint, cercetarea urmează coerent [1] un demers metodologic (detaliind 

metode, tehnici, procedee și instrumente, optim selectate și eficient valorificate), un demers 

epistemologic (delimitând arealul fenomenelor asociate), un demers probatoriu (ipoteze, testări, 

modelări, validate sau invalidate), un demers logic (sensul și raționalitatea structurărilor, 

corelațiilor) și în final un demers axat pe rezultate originale (asigurat printr-o cunoaștere extinsă și 

printr-o căutare, urmată de descoperirea de soluții creative sau rezultate inovative). 

Se consideră că opinia publică a cercetătorilor reprezintă opinia unei populații competente în 

domeniul managementului proiectelor, aprecierea managerială a unei comunități specializate și 

conștiente asupra unor probleme de interes general [2, p. 7] cum este aceea a asigurării succesului 

proiectelor finanțate de UE în România.  

Managerul proiectului are un rol esențial în cadrul oricărui proiect modern deoarece este 

responsabil de realizarea acestuia la timp, conform standardelor de performanță, respectând bugetul 

și asigurând calitatea activităților desfășurate. Totuși, trebuie subliniat că orice exagerare conform 

căreia succesul unui proiect depinde exclusiv de acest personaj cheie, constituie, în mod paradoxal, 

o certă subestimare a altor variabile explicative sau cauzale importante. Întrebările și problemele la 
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care trebuie să răspundă și pe care trebuie să le rezolve managerul de proiect, în practica formării 

echipei și a parteneriatului, ca de altfel şi în asigurarea funcţionării eficiente a acestora sau în mod 

cu adevărat competitiv, nu acoperă criteriile proiectului de succes și nici nu oferă suficient de mulți 

indicatori de performanță ai acestuia [3]. 

Studiul nostru are ca obiectiv principal relevarea diferențelor de opinie între membrii celor 

două echipe, pe fondul diferențelor generate de tradițiile și mentalitățile specifice fiecări țări.  

 

2. Material și metode 

În practica și teoria economică s-au conturat câteva dimensiuni definitorii ale succesului 

oricărui proiect, indiferent de modul în care este asigurată finanțarea acestuia: performanța 

(exprimată prin eficiență și eficacitate), impactul asupra stakeholderilor, succesul produselor sau 

serviciilor oferite prin proiect, posibilitatea validării în timp a obiectivelor proiectului. 

În vederea realizării tipologiei criteriilor cheie de succes (KSC), autorii au valorificat 

PMBOK® guide, în edițiile 1983, 2000 și 2013 [4]. 

Variabilitatea factorilor critici de succes (CSF) ai proiectelor, concretizată statistic în 

indicatori cheie de performanță (KPI), constituie un fenomen dificil de evaluat sau estimat. 

Ierarhizările și ulterior selectarea CSF au dat naștere unor dificultăți suplimentare de tipologizare și 

clasificare, dincolo de problemele unei anchete statistice clasice, pornind de la standardizarea 

chestionarului, întinderea acestuia, numărul de întrebări redactate și implicit timpul pentru 

răspunsuri, până la logica și impactul asocierilor întrebărilor. 

În tabelul nr. 1 sunt redate atât punctajele, cât și și scorurile medii ale claselor CSF (KPI)  

conform opiniilor grupurilor celor 14 cercetători japonezi și  români investigați: 
Tabelul 1. Punctajele și scorurile medii ale claselor CSF (KPI) 

 

Cod 

 

Clase CSF 

Punctaj   

total 

Scor 

mediu 

Punctaj   

total 

Scor 

mediu 

Japonezi Români 

Q1.  

F1.1  

 

F1.2 

 

F1.3    

F1.4    

F1.5    

F1.6    

F1.7         

„Clasa mediului politic, economic, social și legislativ  

Stabilitatea politică și a sprijinului dat în UE și în economiile 

implicate 

Politica economică și socială bazată pe transparență și onestitate în 

UE 

Cadrul juridic favorabil în UE  și în economiile implicate 

Condițiile macroeconomice stabile în UE și economiile implicate 

Piață financiară matură și disponibilă în economiile implicate 

Sprijinul public/comunității în economiile implicate 

Garanțiile guvernamentale și alte garanții instituționale 

- 

32 

 

27 

 

30 

27 

23 

32 

39 

- 

4,57 

 

3,86 

 

4,29 

3,86 

3,29 

4,57 

5,57 

- 

34 

 

35 

 

30 

32 

32 

31 

34 

- 

4,86 

 

5,00 

 

4,29 

4,57 

4,57 

4,43 

4,86 

Q2. 

 

F2.1  

F2.2 

 

F2.3    

 

F2.4    

 

F2.5    

 

F2.6    

 

F2.7            

Clasa impactului convergenței regionale și adecvării la fonduri 

UE  

Selectarea programului de drept și fondurile adecvate din partea UE 

Alocarea adecvată a riscului și utilizarea comună între partenerii 

din UE 

Propunerile financiare competitive și de convergența pentru regiuni 

UE 

Obiectivele regionale clare în interiorul programelor și fondurilor 

din UE 

Claritatea rolurilor și responsabilităților între parteneri regionali din 

UE 

Raționalitatea în aprobarea procesului de finanțare în UE 

Comunicarea deschisă și permanentă cu instituțiile de finanțare din 

UE 

- 

 

34 

33 

 

28 

 

24 

 

32 

 

31 

32 

- 

 

4,86 

4,71 

 

4,00 

 

3,43 

 

4,57 

 

4,43 

4,57 

- 

 

37 

39 

 

33 

 

37 

 

39 

 

37 

40 

- 

 

5,29 

5,57 

 

4,71 

 

5,29 

 

5,57 

 

5,29 

5,71 

Q3.  

F3.1  

F3.2 

 

F3.3    

Clasa clarității conținutului și substanței proiectului  

Declarația clară, designul de dezvoltare scurt și termenele mai mici  

Scopurile și obiectivele clare ale timpului, bugetului și 

performanței  

Angajamentul ferm luat de către părți în parteneriat sau consorțiu 

- 

38 

32 

 

19 

- 

5,43 

4,57 

 

2,71 

- 

37 

45 

 

44 

- 

5,29 

6,43 

 

6,29 
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Cod 

 

Clase CSF 

Punctaj   

total 

Scor 

mediu 

Punctaj   

total 

Scor 

mediu 

Japonezi Români 

F3.4    

 

F3.5    

F3.6    

 

F3.7 

F3.8             

Planificarea proiectului corectă și detaliată bazată pe așteptări 

realiste 

Buna fezabilitate bazată pe noua tehnologie și pe inovare 

Personalul competent sau echipa cu manager de proiect real și 

eficient 

Achiziții publice transparente și competitive 

Impactul favorabil al proiectului asupra mediului 

33 

 

32 

35 

 

28 

26 

4,71 

 

4,57 

5,00 

 

4,00 

3,71 

43 

 

45 

42 

 

41 

43 

6,14 

 

6,43 

6,00 

 

5,86 

6,14 

Q4. 

F4.1  

F4.2 

F4.3    

 

F4.4    

F4.5    

F4.6    

 

F4.7          

Clasa CSF a standardelor de management  

Excelenta in organizarea si integrarea partenerilor/activități 

Managementul participativ al echipei și consilierilor profesioniști 

Conducerea financiară rafinată cu abilități antreprenoriale 

remarcabile 

Nivelul superior de performanță la întâlniri și în comunicare 

Monitorizarea subtilă a calității și a potențialului strategic 

Maturitatea în evaluarea domeniului și identificarea/ atribuirea 

riscurilor 

Fiabilitatea și consistența monitorizării standardelor 

- 

25 

25 

22 

 

36 

28 

30 

 

23 

- 

3,57 

3,57 

3,14 

 

5,14 

4,00 

4,29 

 

3,29 

- 

38 

32 

38 

 

37 

34 

39 

 

38 

- 

5,43 

4,57 

5,43 

 

5,29 

4,86 

5,57 

 

5,43 

Q5. 

 

F5.1  

F5.2 

F5.3    

 

F5.4    

 

F5.5    

F5.6    

 

F5.7             

Clasa instrumentelor de management aflate sub tripla 

constrângere 

Brainstormingul 

Metoda sau analiza prin optimizare și calea critică (PERT) 

Diagrame de timp sau grafice (rețeaua logică, diagrama Gantt, 

fishbone) 

Management de proiect software (planificare, echipe, monitorizare 

etc.) 

Defalcarea pe structura de lucru (wbs) 

Metoda valorii adăugate sau câștigate (domeniul de aplicare, timp, 

cost) 

Modelul etapa - poarta (proces stage-gate) 

- 

 

33 

20 

29 

 

24 

 

17 

21 

 

32 

- 

 

4,71 

2,86 

4,14 

 

3,43 

 

2,43 

3,00 

 

4,57 

- 

 

38 

33 

36 

 

40 

 

39 

38 

 

38 

- 

 

5,43 

4,71 

5,14 

 

5,71 

 

5,57 

5,43 

 

5,43 

Q6.  

F6.1  

F6.2 

 

F6.3    

F6.4    

F6.5 

 

F6.6    

F6.7               

Clasa CSF a statutului și conceptualizării proiectului de succes  

Crearea de noi produse, servicii, procese și activități, piețe 

Satisfacție și stimulente motivaționale pentru individ, echipă, 

parteneriat 

Menținerea integrității liniei de bazăprivind măsurarea performanței 

Formarea, educația și cultura resurselor umane 

Îmbunătățirea în IT, tehnologie, infrastructură, resurse, strategie 

etc. 

Indicatori de succes auto-definiți prin proiect 

Impactul pozitiv asupra clientului și a piețelor” 

- 

32 

24 

 

24 

35 

31 

 

27 

28 

- 

4,57 

3,43 

 

3,43 

5,00 

4,43 

 

3,86 

4,00 

- 

44 

43 

 

37 

43 

43 

 

38 

38 

- 

6,29 

6,14 

 

5,29 

6,14 

6,14 

 

5,43 

5,43 

Sursa: Prelucrările autorilor 

În urma analizei datelor din tabelul 1, se constată că între cele două echipe sunt diferențe de 

opinie asupra proiectului, unele chiar importante, nu numai de ierarhie ci și de punctaj și de scor, 

aspect relevat și de tabelul 2 și tabelul 3.  

În tabelul 2 sunt prezentate scorurile medii și rangul final pentru clase și factorii fiecărei 

clase iar în tabelul 3 este redată ierarhizarea criteriilor cheie de succes, rezultată din centralizarea 

opiniilor membrilor proiectului.  

Se observă aceeași opinie în privința rangului claselor de factori dar, în cadrul acestora, 

diferențele de opinie cu privire la rangul acordat factorilor sunt uneori semnificative. 
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Tabelul 2. Ierahizarea claselor CSF (KPI)  și în interiorul acestora conform opiniilor celor 14 cercetători 

investigați 

 

Sursa: Prelucrările autorilor 

 

Clasa și 

cod CSF 

Opinii 

Cercetători japonezi 

Opinii 

Cercetători români 

Scor 

mediu 

Rang final 

infraclasă 

Scor 

mediu 

Rang final 

infraclasă 

Q1.  3,29 III 3,43 III 

F1.1  4,57 5-6 4,86 5-6 

F1.2 3,86 2-3 5,00 7 

F1.3    4,29 4 4,29 1 

F1.4    3,86 2-3 4,57 3-4 

F1.5    3,29 1 4,57 3-4 

F1.6    4,57 5-6 4,43 2 

F1.7         5,57 7 4,86 5-6 

Q2. 3,86 IV 3,71 IV 

F2.1  4,86 7 5,29 2-4 

F2.2 4,71 6 5,57 5-6 

F2.3    4,00 2 4,71 1 

F2.4    3,43 1 5,29 2-4 

F2.5    4,57 4-5 5,57 5-6 

F2.6    4,43 3 5,29 2-4 

F2.7            4,57 4-5 5,71 7 

Q3.  4,29 V-VI 4,57 V 

F3.1  5,43 8 5,29 1 

F3.2 4,57 4-5 6,43 7-8 

F3.3    2,71 1 6,29 6 

F3.4    4,71 6 6,14 4-5 

F3.5    4,57 4-5 6,43 7-8 

F3.6    5,00 7 6,00 3 

F3.7 4,00 3 5,86 2 

F3.8             3,71 2 6,14 4-5 

Q4. 3,14 II 2,71 II 

F4.1  3,57 3-4 5,43 4-6 

F4.2 3,57 3-4 4,57 1 

F4.3    3,14 1 5,43 4-6 

F4.4    5,14 7 5,29 3 

F4.5    4,00 5 4,86 2 

F4.6    4,29 6 5,57 7 

F4.7            3,29 2 5,43 4-6 

Q5. 2,14 I 1,86 I 

F5.1  4,71 7 5,43 3-5 

F5.2 2,86 2 4,71 1 

F5.3    4,14 5 5,14 2 

F5.4    3,43 4 5,71 7 

F5.5    2,43 1 5,57 6 

F5.6    3,00 3 5,43 3-5 

F5.7             4,57 6 5,43 3-5 

Q6.  4,29 V-VI 4,71 VI 

F6.1  4,57 6 6,29 7 

F6.2 3,43 1-2 6,14 4-6 

F6.3    3,43 1-2 5,29 1 

F6.4    5,00 7 6,14 4-6 

F6.5 4,43 5 6,14 4-6 

F6.6    3,86 3 5,43 2-3 

F6.7               4,00 4 5,43 2-3 
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Tabelul 3.  Ierahizarea KSC conform opiniilor celor 14 experți români și japonezi investigați 
Nr. 

crt 

KSC Punctaj   total Scor mediu Rang final 

(cf. scor mediu) 

Japonezi Români Japonezi Români Japonezi Români 

1 Armonizare 37 33 5,29 4,71 5 3 

2 Arie (domeniu) 45 30 6,43 4,29 8-9 1-2 

3 Timp 35 37 5,00 5,29 4 5-7 

4 Cost 31 38 4,43 5,43 2 8 

5 Calitate 26 46 3,71 6,57 1 9 

6 Echipă HR 32 63 4,57 9,00 3 10 

7 Comunicare 39 30 5,57 4,29 6 1-2 

8 Risc 43 37 6,14 5,29 7 5-7 

9 Achiziții 52 34 7,43 4,86 10 4 

10 Stakeholderi 45 37 6,43 5,29 8-9 5-7 

Sursa: Prelucrările autorilor 

 

3. Rezultate și discuții 

Confruntarea statistică este un proces complex de comparare a unor populații statistice 

specifice sau distincte aparent dar care beneficiază de o serie de variabile descrise similar sau 

diferit, ceea ce permite analize de decalaje semnificative sau nu, precum și comentarii competente 

referitoare la ierarhii, structuri, abateri, erori etc. În cazul acestui studiu, cele două populații 

competente [2, p. 9] sunt cei șapte cercetători respondenți japonezi și cei șapte cercetători 

respondenți români ale căror opinii ca aprecieri conștiente manageriale cu impact economic și 

social major sunt supuse discuțiilor și analizelor.  

Respondenții au manifestat receptivitate (voluntariat), completitudine (chestionar complet 

redactat) și autentiticitate prin recunoașterea competențelor lor și oferirea unor date personale 

(adrese de e-mail, vârstă, număr de proiecte în calitate de manager de proiect, experiența în proiecte 

etc). 

Cele două echipe au acordat ranguri aproape identice claselor de factori. Atât respondenții 

japonezi cât și cei români apreciază la nivel minim importanța clasei Q5 care reunește factorii critici 

specifici instrumentelor de management aflate sub triplă constrângere.  

Ambele echipe acordă rang maxim claselor Q3 (Clasa clarității conținutului și substanței 

proiectului) și Q6 (Clasa CSF a statutului și conceptualizării proiectului de succes).  

În cadrul clasei Q1, cercetătorii japonezi au considerat că factorul cel mai important este 

reprezentat de garanțiile guvernamentale și alte garanții instituționale (F1.7), în timp ce membrii 

echipei din România au apreciat că politica economică și socială bazată pe transparență și onestitate 

în UE (F1.2) este de rang maxim. Interesantă este opinia cercetătorilor japoezi cu privire la cel mai 

puțin important factor din această clasă (F1.5 Piață financiară matură și disponibilă în economiile 

implicate) în condițiile în care piața financiară japoneză este una dintre cele mai mari și mai mature 

din lume. În general, o problemă rezolvată primește mai puțină atenție, existând tendința de a ne 

concentra pe lucrurile care merg altfel decât ne dorim.  

Dintre factorii clasei Q2 (Clasa impactului convergenței regionale și adecvării la fondurile 

UE), membrii echipei japoneze au considerat că selectarea programului de drept și a fondurilor 

adecvate din partea UE (F2.1) este cel mai important factor, în timp ce echipa din România a pus 

accentul pe comunicarea deschisă și permanentă cu instituțiile financiare din UE (F2.7). 

Clasa Q3 care reunește factorii privind claritatea conținutului și substanței proiectului a 

primit un rang superior din partea fiecărei echipe. Dintre acești factori, cercetătorii japonezi au 

considerat de maximă importanță declarația clară, designul de dezvoltare scurt și termenele mai 

mici. Într-o economie modernă, dezvoltată și competitivă, ciclul de viață al produselor este tot mai 

scurt și posibilitatea de a reduce timpul pentru dezvoltare permite câștigarea unui avantaj competitiv 

care poate face diferența între succes și eșec pe o astfel de piață. Echipa din România a apreciat că 

scopurile și obiectivele clare privind timpul, bugetul și performanța (F3.2) și buna fezabilitate 
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bazată pe noua tehnologie și pe inovare (F3.5) sunt cei mai importanți factori pentru asigurarea 

succesului unui proiect. Această alegere trebuie privită în contextul în care Japonia dispune de 

tehnologii de vârf și se bazează pe inovare, în timp ce România este deficitară la acest capitol.  

Dintre factorii clasei Q4 (Clasa CSF a standardelor de management), echipa japoneză 

apreciază nivelul superior de performanță la întâlniri și comunicare (F4.4) iar echipa din România 

maturitatea în evaluarea domeniului și identificarea/atribuirea riscurilor (F4.6). 

Clasa Q5 (care reunește factorii privind instrumentele de management aflate sub triplă 

constrângere) a primit rangul cel mai mic din partea ambelor echipe de cercetători. Observăm că 

echipa din Japonia a pus accentul pe brainstorming (F5.1) iar echipa din România a considerat că 

managementul de proiect software (F5.4) este cel mai important.  

În cadrul clasei Q6, ambele echipe au privilegiat formarea, educația și cultura resurselor 

umane (F6.4) și crearea de noi produse, servicii, procese și activități (F6.1). Un aspect interesant în 

privința factorilor din această clasă este punctajul minim acordat de cercetătorii japonezi pentru 

satisfacție și stimulente motivaționale pentru individ, echipă, parteneriat (F6.2).  

 

4. Concluzii 

Acest studiu a avut în vedere felul în care membrii a două echipe multidisciplinare, similare 

ca nivel de educație și cu preocupări de cercetare științifică dar diferite în privința experienței și 

mediului cultural de proveniență, au privit factorii critici de succes pentru derularea unui proiect. 

Tradițiile și mentalitățile specifice fiecărei țări/regiuni pot influența atât modul de lucru al 

fiecărui individ participant într-un proiect cât și  managementul proiectului.  

Cultura unei țări/regiuni, mentalitățile, nivelul de dezvoltare economică și  principalele 

probleme care apar în activitatea cotidiană influențează modul în care se desfășoară activitățile 

economice și contribuie la conturarea unor particularități ale managementului, inclusiv ale 

managementului proiectelor. 
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CONSIDERATIONS ON THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM AND 

AGRITURISM IN MOUNTAIN AREAS: FACTS AND OPPORTUNITIES 
 

CONSIDERAȚII PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL ȘI A 

AGROTURISMULUI ÎN ZONA MONTANĂ. STARE DE FAPT ȘI OPORTUNITĂȚI 

 

Dănuț UNGUREANU1 

Dana Alina UNGUREANU2 

 
Abstract 

Mountain areas represent a special territory, a particular heritage that can be turned to good account by 

means of tourism. Open-air tourism, hiking, winter sports, cyclotourism, alpinism, equestrian tourism, active tourism, 

adventure tourism, ecotourism, agritourism, cultural tourism, wildlife tourism, hunting, fishing, etc., any of these can be 

enjoyed in mountain areas. Old customs and traditions are still strictly kept. The offer is further enriched by high-

quality agri-food products and forest fruits. They are but valuable opportunities in the development of mountain area.  

Key words: rural tourism, agritourism, mountain area, mountain product 

JEL: O13, O18, Q18, Z19 

 

1. Introducere 

Munţii Carpaţi se desfăşoară pe o lungime de 1.500 Km şi o lăţime maximă de 130 km, între 

Bazinul Vienei şi râul Timokului, fiind cel mai extins lanţ muntos  din Europa, având o suprafaţă de 

170.000 kmp. Se întind pe teritoriul a opt state: Austria, Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina, 

România şi Serbia. 

Între cele trei mari diviziuni carpatice: Carpaţii nord-vestici, Carpaţii de mijloc şi Carpaţii 

sud - estici – ultima, de pe teritoriul României, este cea mai extinsă, conferind României un 

pronunţat caracter montan. 

Carpaţii fac parte din categoria munţilor tineri ai Europei. Altitudinea mai redusă decât a 

Alpilor, ca şi mulţimea depresiunilor  şi a văilor largi  oferă spaţii prielnice de locuit  şi sunt 

apreciaţi ca fiind “munţii cu cel mai intens păstorit  din toată Europa”. Specifică este vasta arie 

depresionară interioară – Depresiunea Transilvaniei. În raport cu aceasta, Carpaţii din jur au fost 

numiţi: Orientali, Meridionali, Occidentali. [4, pp. 01-20] 

Zona montană a României constituie o entitate geografică, economică si socială definită, 

având relief, climă, patrimoniu natural şi social-cultural specifice, identitate recunoscută în Europa 

şi în lume. Din acest motiv, zona montană necesită o strategie specifică de dezvoltare durabilă. 

Zonele de munte se caracterizează prin handicapuri naturale şi sociale semnificative, care 

antrenează eforturi mai mari, cu restricţii în exercitarea unor activităţi economice, cu limitarea 

posibilităţilor de utilizare a terenurilor şi o creştere importantă a costurilor lucrărilor datorită 

altitudinii, pantelor sau condiţiilor climatice cu perioade de vegetaţie mai reduse. [1, pp. 30-31] 

 

2. Delimitarea zonei montane 

În România există la acest moment o delimitare a zonei montane, care ţine seama de 

criteriile prevăzute de art. 18 al Regulamentului (CE) 1257/1999, preluate şi în art. 32 (1) (a) şi (2) 

al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.  

Astfel, zona montană din România este constituită din suma suprafețelor unităților 

administrativ-teritoriale (UAT) desemnate conform următoarelor criterii: 

▪ unitățile administrativ-teritoriale (UAT) situate la altitudini medii, mai mari sau egale cu 

600 m, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul Integrat de 

Administrare și Control) care aparțin de aceste UAT; 

                                                 
1 Dr. ing., CS III, Centrul de Economie Montană, Vatra Dornei, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. 

Kirițescu”, Academia Română, danut_u@yahoo.com 
2 Masterand, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, ungureanu_alina02@yahoo.com 
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▪ UAT situate la altitudini medii între 400 – 600 m și care au o pantă medie egală sau mai 

mare de 15%, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul Integrat de 

Administrare și Control) care aparțin de aceste UAT. 

Conform acestei delimitări, zona montană a României cuprinde 29,94% din teritoriul 

național, având o suprafață totală de 71.381,48 km², aflată pe teritoriul a 27 județe, include 658 

localități/UAT-uri, reprezentând 20% din numărul total de UAT existent în România, cu circa 3.520 

sate, 815.000 exploatații agricole, cu numeroase cătune montane risipite. [2, pp. 03-05] 
Figura 1. Zona montană a României 

 
Sursa: Agenția Zonei Montane 

Conform datelor statistice ale INS din anul 2017, în zona montană trăiesc 3.343.831 

locuitori, reprezentând 15.04% din populația României. Dintre aceștia, circa 2,1 milioane se 

regăsesc în familii de agricultori, 1,3 milioane având statutul de fermieri activi.  

În 4 din cele 27 județe cu zonă montană (fără a include aici și Munții Dobrogei), munții 

depășesc 70% din teritoriul județului: Harghita, Caraș-Severin, Hunedoara, Maramureș; iar în 3 

dintre județele cu zonă montană suprafața munților reprezintă între 02 – 05%: Timiș, Sălaj, Satu-

Mare. Zona montană include circa 64 areale bazine tradiţionale, existând importante diferenţieri 

geo-climatice, tradiţionale şi economice, între bioariile tradiţionale şi chiar între microzone. [4, pp. 

01-20] 

 

2.1. Agricultura în zona montană 

Zona montană, prin limitarea considerabilă a posibilităţilor de utilizare a terenului agricol, 

din cauza condiţiilor de climă, a pantelor și substratului geologic, este considerată ca fiind 

defavorizată. Acest areal este fragil din punct de vedere ecologic, antrenând eforturi mari, cu 

restricţii în exercitarea unor activităţi economice şi în utilizarea terenurilor, implicând o creştere a 

costurilor tuturor activităților și lucrărilor, aspecte ce conferă producătorilor agricoli crescători de 

animale, un drept natural la diferenţă şi compensare. Fondul funciar cuprinde aproximativ 7,3 

milioane hectare, din care, aproximativ 4 mil. ha fond forestier și 2.738.428 ha suprafață agricolă, 

reprezentând 18.72% din totalul suprafeței agricole a României (14.630.072 ha). Terenurile arabile 

din zona montană ocupă o suprafață de 528.046 ha, reprezentând astfel 5,62% din totalul suprafeței 

arabile a țării. Pășunile montane ocupă 1.232.415 ha din suprafața totală a țării, reprezentând 

37.66%. Fânețele din zona montană ocupă o suprafață de 930.538 ha, reprezentând 59.79% din 

suprafața totală a fânețelor din țară. 
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Figura 2. Utilizarea terenurilor agricole din zona montană. Situație comparativă 2007 - 2014 

 
Sursa: Agenția Zonei Montane 

În anul 2014 se observă o scădere a gradului de utilizare a terenurilor agricole din zona 

montană, în comparație cu anul 2007, astfel: suprafața terenurilor agricole a scăzut cu 0,4%, a 

terenurilor arabile cu 4,5%, livezile și pepinierele pomicole cu 0,7%, gradul de utilizare al pășunilor 

cu 0,5%. O creștere cu 2,4% se observă doar la gradul de utilizare al fânețelor montane. 

Prin creșterea animalelor rumegătoare, ovine, caprine și bovine și prin utilizarea aproape în 

exclusivitate a îngrășămintelor naturale provenite de la acestea, în Carpații României s-a format o 

valoroasă resursă furajeră polifloră, pe cele cca. 2,2 mil. ha de pășuni și fânețe naturale. 

Din cauza lipsei unui sistem organizat de achiziție, a unor piețe de desfacere pentru anumite 

produse agroalimentare și a prețurilor foarte joase oferite producătorilor de către procesatori pentru 

produsele animaliere primare (lapte, carne, lână) numărul animalelor din zona montană s‐a redus 

constant, de la cca 950.000 bovine și cca 2.900.000 ovine în anul 1994,  ajungându-se la începutul 

anului 2018, conform SNIIA, la 634.882 bovine, 2.753.492 ovine, 243.523 caprine și aproximativ 

198.848 suine. Scăderea cea mai mare s‐a înregistrat la bovine. [4, pp. 01-20] 

Situația efectivelor de animale în zona montană, se prezintă astfel (fig. 3): 
Figura 3. Situația efectivelor de animale în anul 2018 în zona montană, comparativ cu total țară 

 
Sursa: Agenția Zonei Montane 

▪ Bovine – dintr-un număr de 2.139.134 bovine, înregistrate la nivel de țară, 634.882 bovine 

se regăsesc în zona montană; reprezentând 29,68% din efectivul total. 

▪ Ovine – din totalul de 12.523.988 ovine raportate la nivel de țară, un număr de 2.753.492 

capete se regăsesc în zona montană, ceea ce reprezintă 21,99% din numărul total. 
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▪ Caprine – în zona montană, efectivele de caprinele reprezintă 13,07% din total țară 

(1.863.450 caprine), respectiv 243.523 caprine. 

▪ Suine –acestea reprezintă 10,96% din totalul de suine la nivel de țară (1.814.601 suine), în 

zona montană înregistrându-se un număr de 198.848 capete. 

Reducerea numărului de animale are un impact negativ major atât asupra calității pășunilor 

și fânețelor, din cauza încărcăturii reduse de animale pe pășuni și implicit a diminuării volumului de 

îngrășăminte organice, sau a neîntreținerii pajiștilor, dar și asupra populației satelor  și a tradițiilor  

de bune practici gospodărești, acestea riscând să se piardă într-un timp foarte scurt. 

Se impune accelerarea modernizării sectorului vegetal şi zootehnic pentru a se asigura o 

hrană sănătoasă necesară întregii populaţii, recâştigarea pieţei interne, un trai decent fermierilor, 

reducerea importurilor şi creşterea exporturilor de produse agroalimentare.. 

 

3. Dezvoltarea turismului rural în zona montană 

Zonele montane deţin atuuri importante pentru dezvoltarea activităţilor recreative, activităţi 

ce pot aduce venituri importante, atât celor ce le administrează, cât şi comunităţilor locale. Deşi este 

destul de greu de măsurat, iar de cele mai multe ori rezultatele sunt destul de greu de observat pe 

termen scurt, turismul rural este unul dintre puţinele sectoare economice prin care se poate realiza 

dezvoltarea durabilă a acestor zone. 

Existența condițiilor naturale (ape minerale, termale, fond peisagistic pitoresc și variat) 

favorabile practicării turismului în aer liber (drumeţii, sporturi de iarnă, cicloturism, alpinism, 

turism ecvestru, turism activ, turism de aventură, eco‐turism, observarea faunei, plantelor și naturii 

în general, vânătoare și pescuit sportiv, turism cultural etc.) poate fi o oportunitate pentru creșterea 

veniturilor locuitorilor din zona de munte, dar și pentru dezvoltarea economică a unor regiuni 

dependente în trecut de marile industrii.  

De asemenea, existența unei rețele funcționale de arii naturale protejate de interes naţional şi 

comunitar poate fi un punct tare pentru dezvoltarea eco‐turismului și a silvo‐turismului, observarea 

faunei, plantelor și naturii, în general, cu condiția îmbunătățirii infrastructurii de turism din zonele 

respective, avându‐se în vedere totodată respectarea legislației ariilor naturale protejate. Din cele 29 

de arii protejate majore stabilite în România (parcuri naţionale, parcuri naturale şi Rezervaţia 

Biosferei Delta Dunării), exceptând siturile Natura 2000, 22 de parcuri naţionale si naturale sunt 

situate în zona montană. Pe lângă parcurile naționale menționate mai sus, mai există și alte tipuri de 

arii protejate (site‐uri Natura 2000, rezervații etc.) atribuite în administrare sau custodie, care pot 

contribui la dezvoltarea durabilă a comunităților. Structurile de administrare sau coordonare a 

parcurilor naționale și naturale, precum și a siturilor Natura 2000, oferă informații legate de regulile 

de vizitare, faună, floră, trasee și locuri pentru cazare. Dezvoltarea turismului nu poate avea loc fără 

un program de formare al operatorilor din industria turistică, precum și la nivelul comunităților și, 

nu în ultimul rând, a turiștilor. [5, pp. 09-10] 

În zonele montane se regăsesc numeroase și renumite destinații turistice, iar dezvoltarea 

turismului montan conduce la crearea de  locuri de muncă, activitate economică și integrare socială, 

contribuind la dezvoltarea serviciilor și infrastructurii. 

Factorii ce vin să concure la apariţia şi dezvoltarea agrotursimului sunt multipli, iar 

motivaţiile vizează obţinerea de beneficii atât pentru turişti, pentru exploataţiile agroturistice, dar şi 

pentru comunitatea locală sau pentru regiune [1, pp. 116-117] 

Motivaţiile pentru turişti 

▪ preţurile practicate sunt mai reduse oferind populaţiei cu venituri mici posibilitatea de 

petrecere a timpului în aer liber, de odihnă într-un mediu natural deosebit; 

▪ permite descoperirea de către citadini a naturii, a ocupaţiilor, din exploataţiile agricole 

(tunsul oilor, mulsul vacilor, călăritul cailor etc.), a folclorului şi tradiţiilor populare direct de la 

sursă, familiarizarea cu viaţa cotidiană a locuitorilor de la munte; 
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▪ varietatea confortului şi condiţii bune de găzduire permit, turiştilor să-şi aleagă locul cel mai 

convenabil din punct de vedere al dorinţelor, al nivelului de cultură, al posibilităţilor lor materiale. 

Motivaţiile pentru exploataţiile agroturistice 

▪ veniturile din agroturism ajung direct la familiile agricultorilor, realizându-se astfel o 

scurcircuitare a factorului multiplicator economic, veniturile reprezentând o cale de capitalizare şi 

modernizare a exploataţiilor; 

▪ agroturismul măreşte gradul de ocupare a forţei de muncă din exploataţia agricolă, dezvoltă 

sistemul de lucru „la domiciliu” fiind o cale de creştere a ocupării forţei de muncă rurale  de 

creştere a veniturilor acesteia; 

▪ agricultorii şi familiile acestora câştigă o competenţă  profesională nouă într-un alt domeniu 

decât agricultura; 

▪ prestarea serviciilor turistice în exploataţiile agricole va necesita ameliorarea spaţiului de 

locuit existent, dotarea materială a acestuia cu elemente de civilizaţie modernă (grup sanitar, apă 

curentă, canalizare, telefon), realizându-se astfel o creştere a nivelului de confort. 

Motivaţiile pentru comunitatea rurală locală 

▪ agroturismul generează venituri pentru membrii comunităţii locale într-un mod direct; 

▪ agroturismul ajută la conservarea mediului, prevenind degradarea acestuia; 

▪ determină ameliorarea normelor de locuit, dezvoltarea infrastructurilor, „înfrumuseţarea 

localităţii”; 

▪ ajută la evitarea cheltuielilor unor fonduri publice importante pentru infrastructură. 

Tradiția existentă în producerea și procesarea produselor montane, precum și legislația 

europeană și națională privind certificarea și etichetarea produselor montane, constitue o bună 

oportunitate pentru dezvoltarea și diversificarea activităților turistice.  

Calitatea superioară a alimentelor provenite din zonele montane este recunoscută de 

nutriționiști și se bucură de o largă apreciere în rândul consumatorilor. Potrivit normelor europene, 

din categoria „produse montane” vor putea face parte produse din carne, lapte, pește, produse 

apicole din aceste zone.  

Atestarea acestor produse conferă o nouă oportunitate, atât pentru producători, cât și pentru 

consumatori. Se cunoaște faptul că o mare parte dintre consumatori asociază termenul „munte” cu 

ideea de puritate, autenticitate și calitate.  

 

4. Concluzii 

Este recunoscut faptul că turismul asociat cu resursele rurale şi produsele tradiţionale 

constitue un important „instrument” pentru revitalizarea economiei rurale şi constitue o componentă 

esenţială a strategiei de dezvoltare locală. 

Un factor generator de dezvoltare îl reprezintă valorificarea potențialul turistic, avându-se în 

vedere faptul că zonele montane sunt deținătoare ale unor adevărate valori de patrimoniu natural și 

cultural și păstrătoare ale tradițiilor românești. 

Spațiul montan reprezintă un loc din ce în ce mai căutat de turiști. Potențialul natural și 

antropic existent oferă garanția unor vacanțe reușite. În mediul rural – montan, ferma țărănească 

pastrează valori încă nealterate. 

Valorificarea prin agroturism a spațiilor excedentare din cadrul gospodariei, a activităților 

cotidiene din cadrul fermei, a tradițiilor și obiceiurilor, precum și a produselor de fermă pot 

constitui factori determinanți pentru ca populația din zona montană să rămână în mediul rural. 

Reprezintă o bună oportunitate și pentru tineri – un mod de viață dorit de aceștia – mai ales în 

situația în care se confruntă cu o lipsă acută a locurilor de muncă din rural. 

Produsele și serviciile turistice din acest areal vor trebui însă să raspundă atât nevoilor cât și 

exigentelor turiștilor.  

Calitatea ecologică a produselor de fermă - alimentare - de origine animală sau vegetală, 

este net superioară celor similare din zonele de câmpie. Lipsa chimizării în zona montană și 
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folosirea doar a îngrașămintelor organice reprezintă garantul acestei calități. Pe langă acestea, se 

mai pot adauga produsele accesorii ale pădurii: fructele de padure (afine, zmeură, mure, fragi, 

merișoare), ciupercile comestibile, plantele medicinale din flora spontană. Toate acestea, fiind 

adevărate surse de sănătate. În cadrul gospodăriei țărănești montane regăsim și o serie întreagă de 

produse sau băuturi tradiționale, specifice unei anumite zone sau localități. Aerul proaspat, ozonat 

reprezintă un alt atuu pentru turistul ce preferă muntele.  

Valorificarea produselor în cadrul fermei montane va avea caracter benefic atat pentru 

fermier – prin obținerea de venituri complementare, cât și pentru turist – beneficiar al unei cure de 

sanatate în cadrul vacanței rezonabile în preț pertecută în gospodaria țărănească. 

Ferma montană își va pastra activitatea sa principală – cea agricolă, activitatea agroturistică 

desfășurându-se complementar.  

Cu siguranță, agroturismul montan reprezintă un sector de o mare perspectivă.    
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INNOVATIONAL APPROACH TO SOCIOECONOMIC ISSUES WITH 

EFFECTS UPON ECOTOURISM 
 

ABORDARE INOVAŢIONALĂ ÎN PROBLEME SOCIO-ECONOMICE CU EFECTE ÎN 

ECO-TURISM 

 

Fănică UNGUREANU RACOVIŢĂ1 

Ingrid Nicoleta UNGUREANU2 

 
Abstract 

The paper argues in favour of the compatibility between the Christian social liberal values and the traditional 

values of the Romanian village. 

Volunteering is seen as a most efficient way for people to express their humanity.  

Key words: social liberalism, Christianism, rural area, Romanian village, volunteering 

 

1. Introducere 

În ansamblul construcţiilor social-liberal-morale, consider necesară o abordare cu scop de 

sintetizare şi revalorificare a unor concepte filozofice şi de gîndire social-morală, care să reliefeze 

aspecte deja uzitate, dar privite din puncte de vedere extrem de disparate, adesea neglijate, cu o 

însuşire extrem de dăunătoare, în bagajul politicianist, departe de a îmbogăţi ideile, deja în 

circulaţie, dar restrînse la interese meschine de populism, degradant, de subminare, conştientă sau 

inconştientă, a societăţii umane. 

În nucleul conceptului se situează omul, individul, loc de acumulare a existentului şi 

evoluţiei. Pe parcursul evoluţiei umane întîlnim o mare diversitate  de idei, abordări, de afirmare sau 

excludere. Consider că, în etapa actuală, poate să se situeze şi conceptul social-liberal-creştin, prin 

acumulări, relativ milenare, cu o capacitate evolutivă de acceptare şi reuşită. 

Omul este principalul ax al socialului, capacitatea de gîndire, aprofundarea efectelor şi 

selecţiei, a voinţei, duce la stocarea de libertate, iar din punctul de vedere al moralei, ideologia 

creştină oferă prin excelenţă baza evoluţiei. 

Gîndirea social-liberală-creştină îşi găseşte compabilitatea de esenţă prin sistemul său de 

valori  şi tradiţii în mediul rural, mai ales astăzi, cînd construcţia social este insuficient şi inefficient 

abordată îndeosebi în mediul rural, omul, aflat în strînsă relaţie cu natura din mediul rural, s-a situat 

simultan în postura de creator şi beneficiar al unui asemenea ansamblu de valori. La răscrucea de 

drumuri, abordări, evaluari, soluţii, omul ruralui trebuie să aducă mediul la nivelul posibilităţilor 

creative, actuale şi de perspectivă. Este de deplină actualitate nevoia socială de a readuce în prim 

plan omul pămîntului, ţăranul, feremierul, spre a reface peisajul grav afectat. Din punct de vedere 

moral, omul-social trebuie readus la starea de iubitor al naturii, să elimine degradarea ruralului şi 

aflarea unei noi poziţii, nu prin simplă şi ineficientă urbanizare, ci prin valorificare unui tezaur deja 

existent, eclipsat de experimente politicianiste. Ţăranul, prin sistemul educaţional adecvat, trebuie 

să devină un profesionist modern, conştient de forţa aptitudinilor şi tradiţiilor. În plan social, ţăranul 

trebuie să devină un pivot, pe care să se sprijine un nou concept al satului, al ruralului. 

Tehnologizarea, pe toată gama de procese, salvarea mediului de la degradare, datorată unei 

industrializări egoiste şi ineficient exponenţială, educaţia profesională, sanitar-medicală, protecţia 

diversă în raport cu mediul şi utilizări iresponsabile, sau insuficient studiate, dar îndeosebi 

readucerea în prim plan a tradiţiei, a vastului patrimoniu, cu un specific supus degradării, pot şi 

trebuie să devină repere ale gîndirii şi regîndirii. Morala creştină trebuie să ocupe prim-planul, nu 

printr-o pretinsă întîietate, ce prin însăşi esenţa sa de preţuire a colectivului, de credinţă, unice şi 

unitare, în evoluţia omului, în înţelegerea reală a libertăţii de abordare, conduită şi selecţie a 
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valorilor ca tezaur inegalabil de valori morale, în primul rînd iubirea şi ajutorarea aproapelui ca far 

al socialului, respectul valorilor şi tradiţiilor fiind replica în calea adevărului şi viaţa socială. Un 

element de construcţie socială şi economică poate şi trebuie să fie marketingul, nu ca o sursă de 

profit sau chiar de furt, ci ca o cale de fructificare, prin forme adecvate, de circulaţie a bunurilor şi 

ideilor, cu efect social prin aderenţa la obiective, constructiv-educative, formative, remarcîndu-se, 

în producţie, pragmatismul pieţei americane, cu accent pe profit, şi teoreticismul relativ al 

europeanului. 

 

2. Voluntarismul şi voluntariatul 

2.1. Voluntarismul şi voluntariatul, elemente de antrenare în cunoaşterea specificului 

naţional şi influenţa asupra mediului rural, în special 

Studiul îşi propune să continue ideile autorului, din temele gîndiri eco, prin reunirea 

socialului, liberalului şi moralei creştine într-un tot benefic, precum şi o a doua temă privind zeii 

care domină lumea contemporană, banii, medicamentele, drogurile, sexualitatea, continuîndcu 

analiza căilor de formarea a voluntariatului şi consecinţele formării de corpuri specice în şcoli, 

cursuri de specializare, concomitent cu formare de cadre specifice, în unităţi cu caracter economic şi 

instituţii de tot felul, în armată, poliţie, administraţie etc., într-un tot cu un singur obiectiv, regăsirea 

potenţialului uman spre realizarea unităţii de gîndire şi abordare a idealurilor sociale. 

 

2.2. Satul şi biserica în contextual relaţiilor economico-sociale 

Într-o abordare anterioară privind nevoia inovării, înoirii găndirii umane, m-am referit la 

necesitatea îmbinării, într-un tot armonios, a conceptului social-liberal-creştin, cu scopul creării 

unei noi conduite în societatea umană, spre reliefarea unor comandamente care să preia scopuri, 

roluri şi conduite specifice rolului uman, la apariţia şi protecţia cosmică a unei fiinţe  care să ocupe 

un spaţiu specific, în  universal. De aici gîndirea social-libral creştină, care să îmbine specificul 

uman şi să evite, să elimine orice dezbinare, irosire sau aneantizare. 

Totodată am reliefat existenţa şi acţiunea a patru mari stupizi zei, care guvernează actuala 

evoluţie umană, şi anume banii, medicamentele, drogurile, sexualitatea, care au invadat şi aproape 

au supus gîndirea, Este ştiut că omul a fost creat după un model ideal, cosmic, dotat fizic şi psihic, 

cu intelect, însuşire generoasă, în care să se exprime, un intelect plin de sentimente şi simţiri ideale, 

odată cu conferirea capacităţii de a cunoaşte şi precunoaştere a mediului şi locului, dotîndu-se cu 

capacitatea de a depista binele şi răul, şi de aici însuşirea de a alege, a voi şi a decide spre evoluţia 

sa şi perfecţionarea mediului ambietal spre un model cosmic. De aici, din acest tot iniţial, pe fondul 

capacităţii umane de a cunoaşte, a selecta şi a decide, apare omul nou, ca rol şi evoluţie. Pe acest 

teren, în acest spaţiu se impune, inebranlabil, direcţonarea intelectului uman spre ideal, prin 

capacitatea de a voi. De aici ideea de voluntarism şi voluntariat, bazată pe scopul iniţial al creaţiei 

omului şi, mai ales, afirmarea sa ca fiinţă ideală, dincolo de vici şi comandamente animalice, 

degradante, destructive. În acest spaţiu se aşează firesc calea reaflării propiei meniri și valorificarea 

potenţialului genetic, cosmic, universal, rezultantă a creaţiei. 

Gîndirea şi generozitatea umană se impune, de maximă urgenţă, spre valorificarea într-un 

cadru  de liberă conduită, spre reproiectarea căilor de urmat, de a depista mijloace şi forme care să 

valorifice ideal voinţa umană, proprietate, însuşire după un model cosmic, care să aducă omul spre 

eternitate şi nu spre o inevitabilă autodistrugere, chiar dispariţie, prin proasta alegere şi folosire a 

mediului, a mijloacelor etc. O primă cale de  readucere a omului spre scopul creaţiei este iubirea, 

legarea de aproapele său, valorificarea însuţirilor din modelul cosmic al Creatorului. Dintotdeauna, 

a voi înseamnă a putea, a decela necesarul, prin depistarea binelui şi răului, de valorificare şi nu de 

irosire. Pentru aceasta  se impune eliminarea asperităţilor în gîndire, a adversităţilor şi egoismului, 

Decalogul putînd fi oricînd un cadru şi o directivă, în alegere şi procedură. Capacitatea umană de a 

cunoaşte, a decela, a voi, a şti să decidă trebuie să reproiecteze omul spre un benefic voluntarism, 

iar calea de urmat este voluntariatul, ca o dovadă a însuşirii de a iubi şi a conlucra, de a înlătura 
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indiferenţa, dezinteresul faţă de evoluţia societăţii umane, a egoismului şi profitului degradării. 

Banul trebuie să fie un mijloc de a măsura şi circula, nu de a-l folosi ca o oribilă tezaurizare, 

medimentele îşi găsesc rostul prin deplina cunoaştere şi nu prin ademenire spre miracole, drogurile 

ajunse la o imensă diversitate şi falsă utilitate trebuie să dispară, iar ceea ce aduce omul la un 

degradant sentiment al iubirii, adică sexualitatea, să prilejuiască o regăsire morală, sentimentală, 

care să protejeze  nucleul vital  al convieţuirii, familia creşte, dezvoltă caractere, reprofilează fiinţa 

umană dincolo de animalism, de degradarea fizică şi psihică a omului. Socialul trebuie să-şi 

regăsească locul în scopul de  a  voi şi  de a fi liber de afirmare, fără a uita de aproapele, fără a lăsa 

liber bunul plac, dorinţa de falsă comunicare şi de dezactivare  a fiinţei umane. Gîndind la scopul 

creţiei cosmice, trebui să vedem gîndirea creştină nu ca o doctrină dominantă, ci ca o sumă de 

conduită morală, ideală, spre afirmarea calităţilor umane, unde să nu fi răstignit pentru că iubeşti 

prea mult omul, unde, adesea, caricaturi umane împart dreptatea şi mai ales drepturile. 

Iată deci o gamă de impuneri pe care trebuie să ni le asumăm, spre a răspunde cît mai util 

comandamentelor umane, în nevoia de a se găsi şi regăsi. Deoarece mediul rural nu este încă 

sufocat de pseudomodernism, se poate presupune că pe acest areal se poate interveni mai uşor 

pentru antrenarea în reaflarea calităţilor morale specifice menirii umane, mai ales prin păstrarea 

unor purităţi în conduită şi aspiraţii. Satul, expresia ruralului, ascunde, ca într-un fruct, nectarul 

purităţii, nostalgia naturii în sufletul omului, tînjind după menirea creaţiei, prea repede abătută din 

cale. Efortul de a aşeza omul în postura de întîlnire şi păsatrare a scopului cosmogonic al creaţiei, 

de reaşezare a gîndirii în direcţiunea spaţio-temporală a eternităţii şi de reaflare a întîlnrii sub rug, 

pasul, conduita să fie fermă şi liber consimţită în limita Decalogului, ca îndreptar al creaţiei şi al 

Creatorului, în existenţa umană, în colectivitatea iubirii, cu toate atribuţiile iniţiale. 

Reluînd, voluntarismul şi voluntariatul este ideala dimensiune spaţio-temporală, predestinată 

omului, iar voluntarismul este răspunsul, acordul uman, la  scopul creaţiei. Voluntarismul poate fi o 

formă firească de acţiune umană, liber acceptată, spre valorificarea potenţialului şi a tradiţiilor, ca 

acumulări a vremii. Concomitent, cadrul legislativ trebuie abordat ca un instrument de clarificare a 

trecutului, de elaborare a prezentului şi de configurare a viitorului, spre o inovatoare structurare a 

moralei sociale, figurarea poziţiei individului şi a colectivului, în care insul să conţină esenţa 

umanului. Voluntariatul poate şi trebuie să valorifice existentul, în eforturile de depistare a utilului 

social. Astfel, în momentul de faţă, avem la dispoziţie mijloace verificate şi verificabile, ca formă şi 

eficienţă, în  îmbrăcarea obiectivelor, şi anume: 

▪  ancheta, 

▪  monografiile, 

▪  studii sociologice, 

▪  cercetări în colectivităţi, 

▪  tehnici de investigare, 

▪  erudiţia sociologică, 

▪  tradiţia pe agricultură şi comunităţi specifice, 

▪  formarea, formularea de modele, 

▪  deprinderea specificului rural axat pe agricultură şi comunităţi specifice, 

▪  satul ca unitate teritorială, cu referire la contextul geografic şi specificul uman-istoric, 

▪  organizarea familiei, 

▪  relaţiile cu mediul urban şi industrial, 

▪  specific şi tradiţii de cultură, 

▪  formarea satelor cu referire la obşte, 

▪  mentalităţi, 

▪  bibliografie specific, 

▪  elemente de voinţă social, 

▪  potenţialul uman, 

▪  grad de cultură, 
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▪  aspiraţii entice, 

▪  spiritul locului. 

În voluntariat pot fi antrenaţi: 

▪  pensionari şi militari (în rezervă şi în retragere), 

▪  gospodari, gospodine, casnice, 

▪  elevi şi studenţi în vacanţe, 

▪  personal educational, 

▪  consilieri, 

▪  aparatul administrative, 

▪  poliţie, 

▪  biserica, 

▪  presa. 

Cercetarea îşi propune depistarea specificului locului, tradiţiile, experienţa dobîndită, 

tendinţe socio-profesionale, contactul mediului rural cu cel urban (conţinut şi forme, necesităţi). 

Voluntariatul trebuie să devină o misiune socială, cu scop educaţional, de antrenare a 

întregii comunităţi, căutarea şi oferirea de modele de cercetare  sociologică, de etică, de tendinţe, de 

direcţii şi ritm de dezvoltare. 

Scopul final, etapizat, trebuie să fie modernizarea mediului uman şi geografic de benefică 

apropiere a specificului dintre rural şi urban, în cadrul unor dimensiuni ecologice. În final, 

cercetarea în domeniul voluntariatului trebuie să reliefeze: 

▪  dimensiunea ecologică, 

▪  dimensiunea economică, 

▪  dimensiunea demografică, 

▪  dimensiunea culturală, 

▪  tradiţia şi tendinţele în specific, 

▪  inovarea în valorificarea locului, 

▪  surse şi mijloace de studiu elaborarea de proiecte pe domenii, 

▪  tratarea ruralului ca entitate şi evoluţie în dinamică, 

▪  perspective, 

▪  conştientizarea multiplă. 

În reuşita acţiunii se impune crearea de colective, care să antreneze întreaga colectivitate, 

avînd o pregătire adecvată, cu membri din toate colectivităţile, dotaţi cu spirit de cercetare şi 

observare, capabile să perfecţioneze şi să se autoperfecţioneze în cercetarea sociologică. Evident că 

forme, mijloace şi căi de concretizare a voluntariatului sunt deja şi gama acestora este inepuizabilă, 

ţinînd cont de faptul că societatea umană, volens-nolens, cuprinde în specificul său dorinţa, voinţa, 

vocaţia de a se autoperfecţiona. Voluntariatul e o formă firească de acţiune umană, liber acceptată, 

spre valorificarea potenţialului şi a tradiţiilor acumulate în vremi. 

Evident, simultan, cadrul legislativ, care valorifică şi clarifică trecutul, elaborează, 

reglementează prezentul şi contribuie la configurarea viitorului spre o nouă structurare a moralei 

sociale şi figurarea poziţiei individului ca  ins, ca membru al societăţii. 

În schema cosmogonică, omul este menit să crească, să se înmulţească şi cu sudoarea frunţii 

să dobîndească toate cele de trebuinţă. 

 

3. Concluzii 

Gîndirea social-liberal-creştină nu trebuie să fie privită ca o simplă inovaţie în gîndire, ci ca 

un imperiu al faptului că se naşte liber, ferit de false zeităţi, dăunători moderni, detractori la pîndă, 

iar evitarea, prin depistare generalizată, face din voluntariat mijlocul eficient de exprimare a calităţii 

umane de a voi şi a şti ce să voiască, printr-o  decelare a realului. 

Voluntariatul face din om un real creator al noului. 
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Abstract 

The aim of the paper is to present an overview of the mountain area in terms of tourism development, to show 

how the physical and economic-geographic factors have been combined, to causally evolve the evolution of the 

geographic landscape as a result of the interaction of the factors genetics, to highlight the positive and negative action 

of man on the natural environment and tourism and to propose measures for the systematization of the mountainous 

territory and to identify the main policies and models of tourism valorization in the mountain environment. 

The first governmental implications in this area were in 1973 when, through the Order of the Minister of 

Tourism no. 744 were declared "tourist villages" 12 mountain localities, then their number increased to 14. The 

aforementioned Order approves the framework for organizing, functioning and guiding the activity. Then the ban on the 

accommodation of foreign tourists in private homes (1974) and the granting of a special disbursement to the villages: 

Lereşti, Sibiel and Crişan. 

As a natural consequence, a number of specialized non-governmental bodies (FRDM, ARA, ANTREC, OVR, 

etc.) and at the same time a series of exhibitions of the central administration (Ministry of Tourism, Ministry of 

Agriculture, Ministry of Youth and Sports, Ministry of Education and Research, etc.), research institutes (Tourism 

Research Institute, Institute of Geography, Institute of Agrarian Economics, Bucharest Center for Information and 

Economic Documentation, etc.) were and are receptive to the concerns of mountain development and implicitly the 

evolution of mountain tourism.  

Key words: mountain area, tourism development, social development, economic development 
 

1. Introducere 

Regiunile de munte reprezintă un potenţial excepţional şi îndeplinesc numeroase funcţiuni 

ecologice, economice, agricole şi social-culturale iar problematica zonei montane este extrem de 

complexă, iar dezvoltarea economico-socială a acesteia nu a fost abordată încă în măsură suficientă, 

lipsind de fapt un concept unitar asupra modului în care zona montană a ţării noastre poate fi 

încadrată într-un proces evolutiv.  

Zona Montană cuprinde terenurile situate în mod obişnuit la peste 600 m altitudine, precum 

şi subcarpaţii şi dealurile înalte, fiind cuprinse în principal dealurile subcarpatice transilvane, 

Subcarpaţii Orientali şi Meridionali cu dealuri puternic fragmentate, cu pante mijlocii şi puternic 

înclinate. În aceasta zonă sunt cuprinse şi depresiunile intra şi extra montane, cu şesuri 

aluvioproluviale, piemonturi slab şi moderat fragmentate. Caracteristica generală a terenurilor 

agricole o constituie energia mare de relief, clima mai rece şi mai umedă cu predominarea pajiştilor. 

Locul agriculturii din zonele de munte este definit în primul rând de funcţiile de ordin 

calitativ ale acestor atribute necuantificabile, sau mai greu cuantificabile, care se referă la 
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popularea, menţinerea şi exploatarea unui spaţiu cu condiţii mai grele de muncă şi viaţă, la crearea 

echilibrului agro-eco-silvo-pastoral, la obţinerea unor produse nepoluate, la conservarea mediului 

înconjurător. Pe plan economic, în agricultura montană, folosindu-se în mod deosebit resursele 

furajere ieftine, oferite de pajiştile naturale, se creează premisele unei producţii animaliere rentabile. 

În acelaşi context, al multiplelor resurse vegetale şi animale, devine posibilă dezvoltarea industriei 

animaliere şi de prelucrare a acestora, cu parametrii de producţie tehnico-economici superiori. 

Dezvoltarea agriculturii montane deschide tot mai larg posibilitatea practicării turismului familial, 

atât de promovat şi solicitat pe plan mondial.  

Locul agriculturii montane din totalul agriculturii României este dat de importanţa pe care 

aceasta o ocupă în totalul fondului funciar pentru toate categoriile de folosinţă precum şi de 

ponderea importantă a efectivelor de animale din totalul efectivelor precum şi de ponderea 

populaţiei din zonele colinar-montane în totalul populaţiei rurale.  

 

2. Politici şi modele 

În ceea ce priveşte fondul funciar şi proporţia ocupată de categoriile de folosinţă din totalul 

fondului funciar al zonelor colinar-montane şi pe întreaga ţară, putem să afirmăm, urmărind datele 

tabelului 1. că la toate categoriile de folosinţă zona montană deţine suprafeţe impresionante şi o 

mare pondere din totalul pe ţară.  

Muntele, simbol al spiritualităţii multor popoare a devenit astăzi una din principalele 

destinaţii de vacanţă stimulând dezvoltarea unei mişcări de masă. În cadrul practicării turismului în 

mediul montan, prin contactul nemijlocit cu natura se acumulează cunoştinţe noi din diverse 

domenii: geografie, geologie, zoologie, botanică etc. 

Denumirea de „turism de munte” pare a fi cea mai corectă, termenul de „turism montan” 

considerându-se a fi cu rezonanţă străină. Cuvântul „montan” este indicat în terminologia ştiinţifică, 

de pildă în geografie (depresiuni intramontane). Cei care practică turismul de munte se numesc 

„turişti de munte”. Există şi tendinţa răspândirii termenului de „montagnard” cu înţelesul de „iubitor 

al muntelui”, însă termenul defineşte în realitate pe localnicul din zona de munte, ceea ce în 

româneşte corespunde cuvântului „muntean” (sau folosind regionalismele, „mocan” sau chiar 

„momârlan”, oarecum cu nuanţă peiorativă). Sub aspect geografic, munţii constituie regiuni ale 

suprafeţei pământului cu forme de relief pozitive, care ating altitudini maxime, cu apreciabile 

diferenţe de nivel între vârf şi vale şi cu o structură geologică caracteristică, fiind alcătuiţi din roci 

dure, în măsură să suporte acţiunea de distrugere a agenţilor externi. 
Fig. 1. Harta zonelor montane 

 

Întotdeauna înălţimile munţilor au reprezentat pentru om obstacole greu de învins. De aceea, 

nu trebuie să ne surprindă de ce s-au născut legende de domeniul fantasticului.  
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În anul 1786, în urma iniţiativei lui Benedic de Saussure, medicul M. G. Paccard şi Jacqes 

Balmat au reuşit să cucerească vârful cel mai înalt din Europa – Mont Blanc (4807m). 

În urma acestui eveniment deosebit s-a creat un nou sport -  alpinismul. Prin definiţie 

alpinismul este sportul de ascensiune în munte. Denumirea provine de la munţii Alpi, locul unde s-a 

înfăptuit prima ascensiune încununată de succes.  

A apărut în timp tendinţa de folosire a unor cuvinte ca „hymalaism” sau „carpatism”.  S-a 

impus însă termenul „alpinism”, prin care se înţelege ascensiunea pe munte indiferent de locul 

geografic şi de mijloacele tehnice folosite după caz. 
Tabelul 1. Suprafaţa zonelor montane din Europa6 (Ierarhizare după proporţia zonelor montane faţă de total 

suprafaţă) 

Nr. 

crt. 
Ţara Suprafaţa totală 

Suprafaţa zonei 

montane 

(mii km2) 

Proporţia zonei 

montane din 

suprafaţa totală 

1 Norvegia 323,9 295,86 91,3 

2 Elveţia 41,3 37,46 90,7 

3 Slovenia 20,27 15,81 78,0 

4 Grecia 132,22 102,98 77,9 

5 Austria 83,85 61,51 73,4 

6 Slovacia 48,99 30,37 62,0 

7 Italia 300,59 180,78 60,1 

8 Spania 505,21 281,39 55,7 

9 Bulgaria 101,74 54,80 53,3 

10 Finlanda 326,76 166,08 50,8 

11 Suedia 449,96 227,70 50,6 

12 Cipru 9,23 4,40 47,6 

13 Portugalia 92,36 36,14 39,1 

14 România7 238,40 90,247 37,99 

15 R.Cehă 78,79 25,41 32,3 

16 Marea Britanie (UK) 245,49 62,56 25,5 

17 Franţa 549,038 138,408 25,2 

18 Germania 356,77 52,59 14,7 

19 Ucraina9 603,70 22,10 2,7 

20 Irlana 70,40 7,44 10,6 

21 Polonia 311,44 16,18 5,2 

22 Ungaria 92,48 4,37 4,7 

23 Luxemburg 2,59 0,11 4,4 

24 Belgia 30,62 1,29 4,2 

Total 5.103,04 1919,81 Media: 30,5 

EU-15 3.232,80 1322,91 Media: 44,6 

State noi – EU-27 901,34 241,58 Media: 26,8 

State non-EU 968,90 355,32 Media: 36,3 

În munţii din ţara noastră există însă, alte particularităţi: altitudini maximale în jur de 2500 

m şi situarea lor în preajma paralelei de 450, încât zăpezile perene nu sunt prezente. Totodată, 

culmile Carpaţilor Româneşti – cu întinse păşuni alpine, fără obstacole deosebite – oferă turiştilor 

pasionaţi posibilitatea străbaterii unora dintre ele în orice perioadă a anului.   

Factori de influenţă şi diferenţiere  - majori: Clima şi relieful; regimul politic; organizarea 

administrativ - teritorială (descentralizarea); orientarea şi voinţa politică internă,  mijloacele 

financiare disponibilizate, cadrul juridic şi instituţii specifice; tradiţii agro-economice şi culturale. 

Ţări dezvoltate, cu performanţe montane deosebite: Elveţia, Austria, Italia, Germania, Franţa. 

                                                 
6 Mountain Areas in Europe – Nordregio, Report 2004:1 
7 După delimitarea oficială a zonei  montane, cf.criteriilor CE-Rez.1257/99, rev., zona montană a României are 74.000 

km2 cu 3,6 mil.locuitori (2004). 
8 Exclusiv DOM 
9 EURAC/UNEP – Site Consulat UA – Suceava – www.cons–ua.ro 

http://www.cons/
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Ţări dezvoltate cu situaţii speciale  (condiţii naturale): Norvegia, Suedia, Finlanda. 

Ţări cu situaţii economico-sociale, montane, medii: Spania, Portugalia, Grecia, Slovenia, 

Polonia. 

Ţări cu nivele economice şi sociale, montane – precare: România, Bulgaria, Ucraina 

Elveţia: ţară muntoasă (90,7%), cu şanse istorice speciale (neutralitate). 
Tabelul 2. Proporţia categoriilor de folosinţă din totalul fondului funciar pe zonele colinar montane şi total 

pe ţară (%) 2017 

Nr. 

crt. 
Specificare 

Teritoriu colinar - montan Total ţară 

Total 

montan 

Gospodării 

particulare 

Total 

montan 

Gospodării 

particulare 

1 Teren agricol  18,8  9,3  11,8  5,8  

2 Teren arabil  6,5  3,6  3,7  2,1  

3 Fâneţe naturale  43,0  29,9  40,8  28,4  

4 Păşuni  31,8  10,2  27,1  8,7  

Sursa: Prelucrare după datele de la DADR judeţene 

În cadrul agricolului montan - terenul arabil constituie categoria de folosinţă cea mai 

intensivă. Arabilul montan nu cuprinde proporţii deosebit de semnificative din totalul terenului 

arabil, cu toate acestea, terenul arabil din zonele montane îndeplineşte o funcţie economico-socială 

deosebit de importantă şi complexă.  

Păşunile şi fâneţele reprezintă categoria de folosinţă specifice zonelor de munte, ceea ce 

îndreptăţeşte opinia specialiştilor după care pajiştile reprezintă “cheia de boltă” a economiei 

agriculturii montane.  

În cadrul teritoriului colinar-montan şi pe ţară, fâneţele amplasate în zonele de munte ocupă 

peste 40% din totalul acestei categorii de folosinţă, constituind astfel categoria de folosinţă cea mai 

reprezentativă pentru montanul ţării noastre.  

În tabelul 3 se exprimă ponderea agriculturii montane în producţia agricolă, în producţia 

animalieră totală, în raport cu proporţia terenului agricol montan.  

Efectivele de animale reprezintă 17% din totalul acestora în zona colinar-montană şi doar 

11,4% la nivel republican.  

Se constată valori aproximativ egale între proporţia terenului agricol de munte şi ponderea 

animalelor pe total zonă montană; numai în cazul gospodăriilor particulare se constată o depăşire a 

efectivelor de animale faţă de ponderea terenurilor agricole din zonă. 
Tabelul 3. Proporţia efectivelor de bovine şi ovine - exprimată în U.V.M. - din efectivul de animale, 

comparativ cu ponderea agricolul montan 

Nr. 

crt. 
Specificare 

Total montan Gospodării particulare 

U.V.M. teren agricol U.V.M. teren agricol 

1 Total teritoriu colinar-

montan  

17,0  18,8  11,0  9,3  

2 Total ţară  11,4  11,8  7,7  5,8  

Sursa: Prelucrare după datele de la DADR judeţene 

Concludent este, de asemenea faptul că în unele zone din teritoriul montan, pregătirea 

terenului agricol depăşeşte într-o măsură redusă, sau deosebit de sensibilă, ponderea efectivelor de 

animale. Rezultă, deci că agricolul montan nu este suficient de încărcat cu animale  şi cu erbivore, 

în mod special.  

Zona de munte reprezintă 32% din suprafaţa ţării (peste 74 mii km2) şi cuprinde o populaţie 

de 3.509.049 locuitori.  

În zona montană există 1.032.896 gospodării familiale, în marea lor majoritate fiind 

gospodării de subzistenţă. Situaţia fondului funciar pe categorii de folosinţă se prezintă astfel în 

anul 2011 (tabelul 4).  
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Suprafaţa agricolă medie ce revine pe gospodărie este de 2,9 ha (circa 3,0 ha), ceea ce atestă 

faptul că în zona de munte avem de a face cu o structură agrară minusculă, cu gospodării mici, în 

cea mai mare parte de subzistenţă.  
Tabelul 4. Fondul funciar al zonei montane 

Categoria de folosinţă Suprafaţa totală Proprietate privată 

mii ha % mii ha % 

Suprafața totală a fondului  

funciar montan, din care:  

7433,2  100,00  3412,3  100,0  

1. Suprafaţa agricolă, din care: 3068,3  41,28  2486,2  81,3  

teren arabil  728,7  9,80  706,8  56,99  

păşuni  1267,8  17,06  742,2  58,54  

fâneţe  976,1  13,13  952,0  97,53  

  livezi, vii şi arbuşti  95,7  1,29  85,2  89,03  

fructiferi      

2. Suprafaţa neagricolă, din care: 4364,9  58,72  926,10  21,22  

păduri  3962,1  53,30  371,7  9,38  

Sursa: Raporturile D.G.Z.M din cadrul MADR 

Sintetizând cele menţionate trebuie subliniat că ruralul montan se diferenţiază net de 

celelalte zone prin caracterul său pluriactiv şi prin marea diversitate şi varietate a activităţilor de la o 

zonă la alta, de la o localitate la alta.  

 

2.1. Model de pseudo-holding turistic pentru o comunitate montană 

Practica turistică a consemnat că turistul nu se deplasează într-o zonă sau alta pentru servicii 

de bază, ci pentru desfăşurarea unei activităţi plăcute, regeneratorii - în plan psihologic, pentru 

satisfacerea unor hobby-uri sau a unor trebuinţe culturale. Luând în calcul aceste aspecte, apare 

evident că serviciile importante pentru turist sunt acelea corelate cu imaginea “visului de vacanţă” 

pentru care a efectuat deplasarea. Urmarea firească ar fi că în cadrul organizării activităţii 

turismului montan, activităţile: 

▪ recreative (dans, excursii, vizionări, spectacole etc.), 

▪ sportive (călărie, sporturi nautice, pescuit, vânătoare cu glonţ sau foto, schi, săniuş etc.), 

▪ culturale (muzee, pinacoteci, concerte, spectacole de teatru popular, excursii la meşteri şi 

meşteşugari populari etc.); 

Un alt aspect important îl reprezintă - în cadrul turismului de grup - standardizarea 

serviciilor de bază. Pentru a realiza o imagine unitară a produsului turistic montan din cadrul 

fermelor, pensiunilor şi gospodăriilor, ce oferă camere de închiriat în regim BB (bed & breakfast - 

cazare şi mic dejun) aflate în aceeaşi zonă sugerăm următorul model de organizare. 

Modelul de organizare a unui “holding turistic” montan 

La sediul asociaţiei de turism montan locale vor fi organizate: un centru de informare, o 

agenţie de turism touroperatoare, un dispecerat de cazare. Toate având sarcini operative şi 

putându-şi desfăşura activitatea în aceeaşi clădire sau încăpere, funcţie şi de dimensiunea fluxurilor 

turistice deservite. 

În comunitatea montană vor fi create în scopul satisfacerii nevoilor locuitorilor şi pentru 

activitatea de turism: brutărie şi atelier de patiserie; fabrică de prelucrare a laptelui (lapte, brânză, 

unt, smântână); laborator de carmangerie; atelier de croitorie şi spălătorie - curăţătorie lenjerie; 

magazin desfacere produse artizanale şi suveniruri (poate coabita împreună cu centrul de informare 

turistică); atelier foto (comercializare filme foto şi casete video, developare filme, studio costume 

populare pentru imortalizarea vizitei), ş.a. 

Se va amenaja - împreună cu cadrele didactice, elevii şi studenţii din localitate, alte persoane 

talentate sau care doresc implicarea - un centru cultural (cămin cultural) unde se vor regăsi: 

▪ sala de spectacole, 
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▪ muzeul local, 

▪ sediul ansamblurilor folclorice (teatru şi tradiţii populare), 

▪ sediul diverselor formaţii muzicale (taraf, fanfară, cor – de la caz la caz). 

Datele problemei sunt, în general, aceleaşi dar există variaţii de la o regiune la alta, de la o formă de 

organizare la alta şi nu în ultimul rând de la un sezon turistic la altul. Cu siguranţă practica, 

experienţa acumulată prin formele de învăţământ (cele cu sau fără frecvenţă, dar mai ales cel 

desfăşurat la distanţă şi permanent) şi schimburile de experienţă – însoţite, atât cât este posibil, cu 

stagii de formare – vor rezolva fericit abaterile de la regulă. 

 

3. Concluzii 

Turismul montan românesc se prezintă în momentul de faţă atât cu plusuri cât şi cu 

minusuri. Între punctele tari putem enumera: potenţialul turistic montan cu caracteristicile sale 

specifice, lipsa unui fenomen intens de avalanşe, creşterea interesului tineretului pentru practicarea 

sporturilor de iarnă şi a drumeţiilor, reamenajarea traseelor turistice montane omologate, buna 

pregătire a forţei de muncă şi în mod deosebit a echipelor Salvamont. Între punctele slabe putem 

enumera: puţinele instalaţii de transport pe cablu (uzate atăt din punct de vedere fizic cât şi moral), 

domeniile pentru schi nemodernizate şi nedotate cu echipamente de producere a zăpezii artificiale, 

slaba dezvoltate a drumurilor forestiere şi a celor de interes turistic, lipsa unităţilor de cazare în 

multe dintre masivele muntoase. 

 Modernizarea rapidă a tuturor mijloacelor de cazare în zonele montane din ţara noastră, 

introducerea taxelor de campare, a taxelor pentru intrarea în ariile protejate, ideea de a închiria un 

echipament special de la oficiile Salvamont la plecarea pe tresee, mărirea tarifelor pentru mijloacele 

de transport pe cablu, precum şi alte măsuri care implică un aport financiar din partea turiştilor nu 

vor face decât să îi descurajeze pe drumeţi şi să renunţe la multe dintre ieşirile în Carpaţii 

româneşti.  

Alte concluzii sunt: 

▪ Turismul montan s-a dezvoltat continuu iar prin evoluţia sa a contribuit la bunăstarea 

comunităţilor montane care l-au practicat. 

▪ Alături de echipamentele turistice, un rol determinant în dezvoltarea turismului în spaţiul 

montan îl joacă infrastructura generală (căile de acces, canalizarea, alimentarea cu apă, energie 

electrică, telecomunicaţiile etc.). 

▪ Este util ca administraţiile publice locale să se constituie în promotori ai gestionării 

profitabile a patrimoniului turistic. 

▪ Constituirea unui eşalon de specialişti în formare poate realiza instruirea cadrelor, stimula 

concurenţa şi promovarea unor modalităţi moderne de management a activităţilor turistice din 

mediul montan. 

▪ Este absolut necesar a se realiza analize şi studii pentru valorificarea potenţialului turistic 

natural şi antropic la nivel zonal şi pe localităţi. 

▪ Practica turistică a consemnat că turistul nu se deplasează într-o zonă sau alta pentru servicii 

de bază, ci pentru desfăşurarea unei activităţi plăcute, regeneratorii - în plan psihologic, pentru 

satisfacerea unor hobby-uri sau a unor trebuinţe culturale. 

Analizând cele prezentate pe parcursul lucrării, am observat că zona  Carpaţilor dispune de 

numeroase resurse naturale şi antropice, de amplasamente care însă nu sunt valorificate 

corespunzător.  

Acum, la sfârşit de lucrare, m-am simţit nevoit să mă refer puţin şi la tehnica turismului de 

iarnă, subiect abordat din ce în ce mai des şi care necesită o implicare într-o acţiune de valorificare 

a unor amplasamente pe linie de turism de iarnă. Pentru a face acest lucru trebuiesc clarificate şi 

stăpânite, în primul rând, următoarele aspecte: 

▪ identificarea condiţiilor naturale; 

▪ definirea lucrărilor care se impun pentru valorificarea amplasamentului; 
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▪ problema accesului spre amplasament; 

▪ asigurarea resurselor pentru energie: electricitate, apă şi chiar gaz; 

▪ identificarea clientelei în perspectivă; 

▪ rezolvarea corelării dintre turiştii schiori şi capacitatea de primire a staţiunii; 

▪ aspectul pozitiv al completării turismului de vară cu cel de iarnă spre un turism stabil 

continuu de-a lungul întregului an; 

▪ turismul de iarnă în sprijinul dezvoltării întregii zone montane aferente; 

▪ schiul ca stimulent de atracţie dar nu şi de încasări directe; 

▪ efortul şi efectul economic generate prin  desfăşurarea turismului de iarnă. 

Un aspect important îl constituie asigurarea energiei. Telefericele, iluminatul şi producerea 

zăpezii artificiale apelează imens la electricitate. Deşi, în prezent, ea este peste tot la dispoziţie, se 

constată totuşi că implică un efort mare pentru  asigurare, fapt care face adesea ca lucrurile să 

întârzie. 
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Abstract 

The article highlights the impact of tourist circuits on tourist attractions in rural areas. The rural tourism is a 

current and old phenomenon at the same time, and the interest for the recovery of the rural environment has begun to 

increase recently. Romania has great chances to grow in the field of rural tourism, which means that it will be able to 

attract a larger number of tourists who will be interested in the activities proposed by farmers, peasants and local 

villagers, for the traditions and habits of the villages, for crafts andhandicrafts,fortrade fairs and fairs. The exploitation 

of the rural tourism potential can be achieved by organizing complex tourist products, one of which is the tourist circuit 

in rural areas. 

Key words: tourist circuit, tourist product, rural areas 

 

1. Aspecte de ordin teoretic privind produsul turistic în general şi circuitul turistic în 

particular 

Turismul reprezintă o activitate de recreere, ce a devenit în prezent una din cele mai 

dezvoltate ramuri economice la nivel global [18]. Modificările semnificative ale economiei 

mondiale, precum și reducerea barierelor dintre țări au condus la evoluția numărului călătoriilor, 

intensificând astfel dezvoltarea sferei serviciilor turistice [23]. O formă a turismului este turismul 

rural, care presupune o activitate turistică desfăşurată în spaţiul rural, privit în toată complexitatea 

sa [21]. Această activitate trebuie să asigure perpetuarea valorilor specifice acestui spaţiu, precum şi 

satisfacerea intereselor celor care oferă servicii turistice, dar şi a celor care sunt beneficiari. În 

aceste condiții crește numărul și diversificarea tipologică a celor implicați în organizarea și 

gestionarea călătoriilor – organisme naționale de turism, societăți, filiale. Aceste organizații au 

drept scop coordonarea tuturor activităților de turism prin crearea unor produse turistice capabile să 

satisfacă toate cerințele turiștilor. 

Conceptul de produs turistic este la prima vedere înșelător de simplu. În acest context apare 

necesitatea de a clarifica esența acestei noțiuni. Astfel, în Legea Turismului [10], produsul turistic 

este definit ca fiind un ansamblu de bunuri materiale și de servicii reunite într-o activitate specifică 

și oferite sub formă de pachet turistului. Din această definiție observăm că accentul se pune pe 

componentele produsului, care trebuie să fie astfel integrate, încât să satisfacă la un nivel ridicat 

cerințele turistului.  

O altă definiței a produsului turistic este propusă de Gherasim şi Gherasim [6], potrivit 

căruia produsul turistic reprezintă un ansamblu de bunuri și servcii capabile să satisfacă cerințele de 

turism ale clienților din momentul plecării și până la sosirea acestuia în locul de plecare.   

În literatura străină se regăsesc o mulțime de definiții elaborate de specialiștii din domeniul 

turismului precum: Burkat, Medlik, Suswantoro.  

Burkat şi Medlik [1] susțin că produsele turistice sunt formate dintr-o  serie de produse 

integrate, care constau în obiective și atracții, transport, cazare și divertisment, în care fiecare 

element al produsului turistic este pregătit de companii individuale și este oferit separat 

consumatorilor. Produsul turisitic cuprinde o serie de servicii interdependente și anume servicii 
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produse de diverse companii (economic) și servicii comunitare (aspecte sociale). Produsul oferit 

turiștilor este din momentul în care aceștia pleacă de acasă pentru a vizita obiectivele turistice alese 

până la întoarcerea acestora. Aşadar, cuprinde totalitatea serviciilor oferite necesare pentru 

satisfacerea necesităților turiștilor. 

Produsul turistic poate fi studiat din două perspective diferite și anume: din perspectiva 

furnizorilor (vânzătorilor) și a consumatorilor (turiștilor). Serviciile produse de furnizori pot varia 

de la transport, cazare, produse alimentare și băuturi, facilități de divertisment. În mod similar, 

turiștii pot fi interesaţi de atracții, facilități și accesibilitate [8].  

Produsele turistice se pot clasifica după cum este redat în tabelul 1. 
Tabelul 1. Tipologia produselor turistice după Gherasim şi Gherasim [6] 

Jitender [8] clasifică produsele turistice ținând cont de principalele motive și obiective 

turistice care îl fac pe turist să călătorească (figura 1). 
Fig. 1. Clasificarea produselor turistice 

 
Produsele turistice, conform cu Stănciulescu şi State [19], se clasifică în: 

▪ produse tip stațiune – vin pe piață ca un centru de sejur, incluzând mai multe componente 

precum baza sportivă și de agrement, stațiune balneară, centru de conferințe; 

▪ produse tip eveniment – se caracterizează prin efemeritate și o concurență puternică, 

referindu-se la sport, cultură; 

▪ produse forfetare – includ în componența lor serviciile precum informare, transport, 

rezervare, masă, cazare și au drept scop satisfacerea tuturor nevoilor de turism ale unei persoane sau 

unui grup de turiști, venind în întâmpinarea acestora ca un produs finit. Acest produs cuprinde un 

ansamblu de prestații la un preț prestabilit. 

O formă distinctă a produselor forfetare o reprezintă produsele turistice de tip circuit. 

Circuitul turistic este definit ca un traseu pe care se află cel puțin trei destinații turistice majore 

situate astfel încât nici unul dintre acestea nu se află în aceeași localitate, sat sau oraș. În același 

timp, nu sunt separate de o distanță lungă. Ar trebui să aibă puncte de intrare și ieșire bine definite. 

Un turist care beneficiază de aceste produse ar trebui să fie motivat să viziteze toate locurile 

identificate pe circuit. Aşadar, obiectivul de bază al unui circuit turistic este de a mări numărul total 

Criterii de clasificare Tipuri de produse turistice 

1. Numărul servilor pe care le integrează Produse turistice integrate 

Produse turistice compuse 

Produse turistice simple  

2. Durata ofertei Produse turistice durabile 

Produse turistice nondurabile 

3. Motivația turistică Produse turistice de recreere și vacanță 

Produse turistice de afaceri și profesional 

Alte motive 

4 Gradul de mobilitate al consumatorului Produse turistice itinerante 

Produse turistice de sejur 

Produse turistice rezidențiale 

5. Periodicitatea activicății turistice Produse turistice sezoniere 

Produse turistice extrasezoniere 

Produse turistice continue 

Produse turistice ocazionale 

6. Durata sejurului Produse turistice de sejur scurt 

Produse turistice de sejur lung 

Produse turistice de o zi 

7. Numărul de persoane cărora li se adresează Produse turistice individuale 

Produse turistice familiale 

Produse turistice de grup 
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de vizite la toate destinațiile din itinerariu. Stănciulescu şi State [19] definește circuitele turistice ca 

fiind o combinaţie de excursii sau vizite în grup sau individual şi cazare în sistem pensiune 

completă, demi-pensiune sau mic-dejun. Mijloacele de transport utilizate pentru aceste tipuri de 

circuite sunt autocarul, avionul sau, mai rar, trenul. 

O abordare conceptuală cu privire la noțiunea de produs turistic de tip circuit o găsim 

diferită în diferite țări ale lumii (tabel 2):  
Tabelul 2. Semnificația și particularitățile circuitului turistic în diferite țări ale lumii 

Țara Accepțiunea circuitului turistic 

SUA Cullinan în raportul Central America Panama Circuit Tourism Study definește circuitul ca 

o excursie de agrement, care include două sau mai multe țări [2]. 

Marea Britanie Cooper – circuitul turistic este un produs turistic care implică vizitarea mai multor destinații 

în timpul unei călătorii. Este caracterizat prin escale de scurtă durată la fiecare obiectiv 

turistic vizitat. Presupune un itinerariu planificat din timp, pe o perioadă de câteva zile [3]. 

India Circuitul turistic este definit ca un traseu care are mai mult de trei escale, situate în 

localități diferite dar, în același timp la distante nu prea mari una de alta. Obiectivele 

turistice incluse în pachetul circuitului ar trebui astfel alese încât să atragă turiştii să 

călătorească [7]. 

Federația Rusă Винокуров - circuitul turistic reprezintă un complex de servicii precum transportul, 

cazarea, alimentația, excursii, puse la dispoziția turistului indiferent de scopul călătoriei 

sale. Acesta presupune deplasarea pe un itinerariu prestabilit din timp. Circuitele turistice 

pot fi de două tipuri: individuale și colective [27].  

Portugalia Queirós - circuitul turistic este definit ca un drum care integrează toate elementele de 

patrimoniu, este de lungă durată (ar trebui să depășească o zi / noapte), accesibil tuturor și 

organizat cu scopul de a susține dezvoltarea turismului [17].   

Canada În Vancouver Tourism Master Plan este definit circuitul turistic ca fiind unul din 

componentele industriei turismului. Presupune deplasarea turistului cu scopul de a atinge 

toate obiectivele turistice incluse în pachetul turistic, care presupune cazarea, transportul, 

atracții turistie [24]. 

 

2. Componentele produsului turistic de tip circuit 

Madrigan, Onoi şi Berzan [12] definesc produsul turistic de tip circuit. Acesta reprezintă 

totalitatea bunurilor materiale și serviciilor necesare pentru satisfacerea tuturor necesităților 

turiștilor în timpul călătoriei şi este format din trei componente de bază (figura 2): 
Fig. 2. Componentele produsului turistic 

 
Conform cu Turcu şi Weisz [23] circuitul turistic reprezintă componenta produsului turistic 

vândută clientului. Acesta cuprinde trei elemente de bază (tabelul 3).   
Tabelul 3. Componentele circuitului turistic 

Elementele componente ale 

circuitului 

Explicația 

Pachetul turistic Cuprinde informații cu privire la datele și timpul deplasarării la destinație, denumirea 

firmei, numele persoanei care-l va întâlni pe client, data și ora părăsirii hotelului. 

Itinerariul Drumul parcurs de către turist cu indicarea localităților. 

Serviciile incluse în pachet Ocuparea timpului liber al turistului cu: programe culturare, excursii, expoziții. 

Serviciile suplimentare, au drept scop creșterea succesului acțiunilor turistice. Acestea se 

referă la stimularea confortului călătoriei, a odihnei active. Unele servicii îi pot fi cunoscute 

turistului în momentul în care acesta achiziționează produsul turistic, costul lor fiind inclus deja în 

costul inițial al pachetului. Redăm în figura 3 principalele categorii de servicii suplimentare: 
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Fig. 3. Principalele categorii de servicii sumplimentare 

 
Sursa: Turcu şi Weisz 

Echipamentele şi materialele informative includ hărți turisitice, planuri ale orașului și 

satelor, biciclete și alte echipamente turistice. 

Pentru un produs turistic prezintă o mare importanţă următoarele elemente: 

▪ atractivitatea destinațiilor turistice, inclusiv imaginea formată de turiști. Acestea presupun 

târguri, iarmaroace, în care să se valorifice obiceiurile și tradițiile localnicilor; 

▪ facilități deținute de o destinație turistică, inclusiv cazare, pensiuni, gospodării turistice 

unităţi de procesare a alimentelor, parcare, transport, recreere, ferme; 

▪ ușurința de a ajunge la aceste destinații. 

Pentru  Mason, Cheyne [13] și Poerwanto [14] sunt importante următoarele componente ale 

produselor turistice  (figura 4): 
Fig. 4. Componentele produsului turistic 

 
Atracțiile turistice includ obiectivele turistice care îi motivează pe turiști să călătorească. În 

cazul turismului rural acestea cuprind obiective naturale, culturale sau artificiale precum 

festivalurile și spectacolele de artă. Principalele atractiții turistice sunt centrele meșteșugărești și 

artizanale, etnografice și folclorice, pescărești și de interes vânătoresc, viti-pomicole, climaterice și 

peisagistice.  Accesibilitatea, presupune ușurința cu care turiștii ajung la obiectivele turistice, 

precum și existența unor drumuri, rețele de apă și canalizare, telecomunicații și energie electrică în 

localitățile de destinaţie turistică. Facilitățile reprezintă înlesniri care pot lua forma de cazare, 

curățenie și ospitalitate. Turiștii pot fi cazați la ferme, pensiuni, case și gospodării țărănești. Acestea 

sunt caracterizate printr-o capacitate de cazare redusă, fiind decorate în stil rustic, ce sugerează 

imaginea unei locuințe tradiționale. O atenție deosebită se acordă gastronomiei locale tradiționale, 

care, de cele mai multe ori, presupune organizarea bucătăriei în stil familial, prin oferirea 

produselor din gospodărie. 

Bukart și Medlik [1] descriu structura produsului turistic ca produs integrat, care constă în 

turism, atracții turistice, transport (servicii de transport), cazare și divertisment, în care fiecare 

element este pregătit de companii individuale și oferite separat.  

Stănciulescu şi State [19] grupează elementele componente ale produselor turistice în 

următoarele categorii: 

▪ patrimoniul natural se referă la elemente specifice ce țin de relief, climă, floră, faună, care 

vin să-l atragă pe turist să viziteze obiectivele turistice incluse în pachetul circuitului turistic.  

▪ infrastructura ca parte componentă a circuitului turistic este necesară pentru asigurarea 

facilităților și serviciilor cuprinse în pachetul turistic. Aceasta include utilități publice precum 

energie electrică, servicii de apă și canalizare.  
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▪ patrimoniul uman reprezintă atracțiile antropice, istorice sau moderne, regăsindu-se sub 

forma catedralelor, clădirilor istorice și parcurilor de distracție, dar pot include şi un spectru mai 

larg al culturii populației exprimat prin muzică, limbă, folclor, dansuri și gastronomie. 

▪ facilitatea turistului de a ajunge la destinațiile incluse în oferta tour-operatorului cu 

ajutorul diverselor forme de transport. 

▪ activitățile economice se referă la totalitatea investițiilor care se fac pentru dezvoltarea 

destinațiilor turistice. 

Aşadar, apreciem că produsul turistic  de tip  circuit este un ansamblu de servicii care au 

rolul de a satisface turiștii din momentul plecării într-un circuit turistic și până la întoarcerea acasă 

[11]. 

Smith [20] propune cinci elemente ale produsul turistic (figura 5) ca o serie de cercuri 

concentrice. Acestea variază de la nucleu – bunuri materiale - la coaja de încapsulare a implicării. 

Astfel, primul cerc este reprezentat de bunuri materiale precum terenuri, clădiri, echipamente și 

infrastructură. Cel de-al doilea cerc cuprinde totalitatea serviciilor furnizate cu scopul de a satisface 

necesitățile turiștilor. Următorul se referă la ospitalitatea, atitudinea sau stilul în care se desfășoară 

serviciile şi este o expresie de bun venit din partea locuitorii din zonă pentru turiștii care sosesc în 

comunitatea lor. Produsul turistic astfel creat necesită implicarea turistului la crearea circuitului 

turistic capabil să ducă la o satisfacție maximă.  
Fig. 5. Componentele produsului turistic 

 
Importanța relativă a fiecărui element variază în funcție de tipul specific de produs turistic 

care încorporează aceste cinci elemente. Succesul unui produs care se manifestă prin  satisfacerea 

maximă a nevoilor turiștilor este determinat de cât de bine este proiectat și integrat fiecare element 

[22].  

În acest context, rolul operatorilor de turism este de a reuni toate acestea componente 

diferite sub formă de vacanțe și să le vândă în calitate de pachete către consumatorii de turism. Ei 

încheie contracte cu hotelierii, companiile aeriene și altele companii de transport şi ansamblează 

toate serviciile pentru a propune un pachet turistic.Toate detaliile de vacanță vor fi încorporate într-

o broșura care urmează a fi distribuită fie agenților de turism sau direct clienților interesaţi [15]. 

 

3. Etapele de elaborare a unui produs turistic de tip circuit 

Realizarea produsului turistic reprezintă o totalitate de operații prin care are loc valorificarea 

potențialului natural și transformarea acestuia în obiective turistice. Crearea și comercializarea 

produselor turistice de tip circuit presupune parcurgerea mai multor etape succesive, bazate pe 

politicile de marketing și analizând prețul acestora.  

Procedura urmată de tour operatori în procesul de elaborare a produsului turistic include 

următoarele etape:  

▪ studiul pieței; 

▪ negocierea contractelor cu diferiți prestatori de servici; 
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▪ conceperea produsului; 

▪ cunoașterea pieței; 

▪ găsirea celui mai bun raport calitate – preț; 

▪ renegocierea în timpul produsului; 

▪ realizarea efectivă a produsului turistic [19]. 

Datrzira-Masip [5] evidențiază principalele elemente-cheie care stau la baza procesului de 

creare a produsului turistic (figura 6): 

▪ etapa inițială – existența motivației de a călători; 

▪ baza – resurse și atracții care fac turistul să călătorească; 

▪ crearea – presupune nu doar crearea de infrastructură, facilități de acces și servicii, dar și a 

unor activități sau experiențe specifice. Rezultatul procesului de creare este oferta turistică; 

▪ comunicarea – prezentarea pe piață a produsului turistic creat; 

▪ rezultatul – consumul produsului turistic. 

Fig. 6. Elemente-cheiei în crearea produsului turistic 

 
Smaļinskis [9] şi Newton [4]  au identificat 10 pași în procesul de creare a produselor 

turistice de tip circuit (tabelul 4).   
Tabelul 4. 10 pași în procesul de creare a circuitului turistic 

Pași în crearea 

circuitelor turistice 
Explicație 

Proiectarea traseului 

Pentru proiectarea unui traseu este nevoie de o ideie strălucită și o viziune cu privire la 

obiectivele de pe traseul ce va fi traversat; este important de stabilit unde începe și unde se 

termină traseul, cum vor ajunge călătorii la obiectivele turistice incluse. 

Investigarea hărților și 

a referințelor 

După ce a fost proiectat traseul, trebuie să strângem cât mai multe informații utilizând diverse 

hărți, ghiduri de călătorie, pliante informative, site-uri web, cu scopul de a înțelege ce resurse 

atractive există pentru turiști și dacă infrastructura este dezvoltată, astfel încât să fie 

satisfăcute toate necesitățile turiștilor.  

Trecerea provizorie pe 

hartă a traseului 

Stabilirea escalelor ținând cont de distanțele dintre acestea. Pentru aceasta se utilizează 

diferite scale în funcție de lungimea și locația specifică a traseului. 

Testarea circuitului 

După ce a fost creat, circuitul trebuie testat pentru a identifica toate oportunitățile oferite 

turiștilor, cât și pentru a stabili limitele acestuia. Testarea circuitului oferă informații 

valoroase pentru descrierea acestuia, care vor fi incluse în pliantele cu oferta. 

Managementul organizațional 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Motivaţia de a  călători 

Resursele și atracțiile destinației turistice 

Activități și experiențe 

Infrastructură Servicii 

Oferta turistică 

Imaginea și 

poziția 

Comunicarea și 

promovarea 

Vânzări și 

comercializări 

Consumul  

Etapa inițială 

Baza 

Crearea 

Comunicarea 

Rezultatul 

Facilități 
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Modificarea După testarea circuitului apar noi idei pentru îmbunătățirea și modificarea acestuia.  

Testarea cu eventualii 

turiști. 

După ce se parcurg acești cinci pași, este recomandat să se încerce ruta din nou împreună cu 

alți turiști, inclusiv copii. Fiecare participant la teste oferă sugestii și critici.  

Pregătirea foii de 

descriere a traseului. 

După pasul 6, începe pregătirea descrierii tehnice, care cuprinde mai multe componente cum 

ar fi: traseul, nivelul de dificultate, precizarea timpului cel mai potrivit pentru circuit, durata, 

stabilirea escalelor și a principalelor obiective turistice ce urmează a fi vizitate. 

Încheierea 

contractelor 

Stabilirea unor relații de parteneriat cu furnizori de servicii și cu alți actori interesați. Aceștia 

vor da informații și sugestii despre serviciile pe care le prestează. 

Marcarea traseului. Stabilirea principalelor puncte de oprire. 

Mentenața și 

actualizarea 

informațiilor 

Reactualizarea informațiilor cu privire la obiectivele turistice. 

Procesul de creare a produselor turistice de tip circuit este complex și necesită existența unei 

organizații de management care ar trebui să conducă, să coordoneze, să structureze, să dezvolte și să 

implementeze procesul. De asemenea, este necesar ca tot procesul de creare a produselor turistice să 

fie coordonat pentru a putea garanta succesul acestuia, luând în considerare perspectiva economică, 

dezvoltarea socială și protejarea mediului.  

 

4. Implicațiile circuitelor turistice asupra dezvoltării turismului rural 

România are numeroase sate și peisaje atractive, oferind oportunități excelente pentru 

dezvoltarea turismul rural. Cunoașterea produselor turistice românești prin intermediul turismului 

rural reprezintă un factor internațional de promovare a economiei românești și de dezvoltare a pieței 

naționale. În acest context, dezvoltarea brandului turistic național reprezintă o prioritate, luând în 

considerare efectul său asupra atragerii investițiilor străine, dar și asupra extinderii turismului 

intern, având astfel un efect pozitiv asupra economiei.  

În ultima perioadă se manifestă un interes deosebit structurilor de cazare turistică din zonele 

rurale. Conform datelor preluate de pe site-ul Institutului Național de Statistică, numărul pensiunilor 

din zonele rurale manifestă o mișcare ascendentă, crescând în 2016 cu 5% faţă de anul 2014, 

ajungând la un număr de 1527 de unități de cazare. În aceste condiții crește și numărul locurilor de 

cazare, atingând o capacitate de 32051 de locuri în 2016, ceea ce este cu 4726 locuri mai multe în 

perioada studiată. În figura 7 putem observa evoluția capacităților de cazare în pensiunile din zonele 

rurale ale României. 
Fig. 7. Evoluția capacităților de cazare în pensiunile din zonele rurale ale României 

 
Sursa: [28] 

Făcând o analiză comparativă a numărului de turiști români și cei străini care s-au cazat în 

pensiuni, alegând turismul rural, putem observa, la fel, o mișcare ascendentă a numărului acestora 

în perioada studiată. Astfel, din numărul total de români care au călătorit în 2016 pe teritoriul țării, 

806 696 au ales o vacanță la sat, cazându-se la pensiuni, ceea ce reprezintă 10% din numărul total 

de turiști români, iar dintre turiștii străini 4% au ales să se cazeze în pensiuni, ceea ce reprezintă o 

creștere cu 30% față de anul 2014. În cadrul acestor linii generale și datorită peisajului său natural și 

patrimoniului cultural, România deține un mare potențial pentru a dezvolta activități turistice rurale, 

devenind astfel o destinație de primă importanță în Europa de Sud-Est. Din aceste considerente, prin 

intermediul produselor turistice de tip circuit din zonele rurale va crește durata timpului acordat 

pentru recreere în aceaste zone, ceea ce va duce direct la dezvoltarea turismului rural, prin crearea 

de noi unități de cazare, alimentație și agrement [16]. 
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Turismul rural este o modalitate prin intermediul căreia turiștii pot ieși din zona de confort 

zilnică, din mediul înconjurător zgomos ca să își petreacă vacanța într-o gospodărie țărănească 

autentică. Prin intermediul circuitelor turistice în zonele rurale se dezvoltă aceste gospodării cu 

scopul promovării ofertei turistice.  

Principalele activități incluse în circuitele turistice din zonele rurale în România sunt: 
Fig. 8. Activități incluse în circuite turistice din zonele rurale 

 
Circuitele turistice contribuie semnificativ la dezvoltarea turismului rural iar principalele 

implicații ale creșterii ofertei de circuite turistice în zonele rurale sunt următoarele: 

▪ se crează o imagine favorabilă asupra localităților incluse în circuitul turistic; 

▪ se vor crea locuri noi de muncă pentru populația din localitate, ceea ce va duce la sporirea 

veniturilor locale ale acestora; 

▪ se vor valorifica tradițiile și obiceiurile populației băștinașe; 

▪ se vor stimula schimburile culturale între populația locală și turiștii străini; 

▪ se vor menține tradițiile și obiceiurile populare locale; 

▪ reamenajarea monumentelor istorice; 

▪ se vor pune în valore principalele obiective turistice naturale din zonele rurale incluse în 

oferta produselor turistice de tip circuit [26].  

Prin intermediul circuitelor turistice organizate în zonele rurale se valorifică potențialul 

următoarelor componente incluse în ofertă: 

▪ destinații turistice – munte, deal, câmpie, litoral; 

▪ factorii naturali ai zonei și valoarea balneoclimaterică a acesteia; 

▪ monumente de destindere – masive muntoase, peșteri; 

▪ parcuri, grădini botanice și zoologice; 

▪ monumente ale naturii. 

Creșterea cererii de produse turistice de tip circuit în zonele rurale a dus la accentuarea 

necesității de noi forme de activități, de obiective turistice, care să-i atragă pe turiști și să-i facă să 

călătorească. Astfel, activitatea de la sate s-a specializat, creându-se noi tipuri de sate turistice, 

principalele fiind [25]: 

▪ sate turistice etnografic - folclorice. În aceste sate accentul se pune pe portul tradițional, 

arhitectura, mobilarea și decorarea interioarelor, muzica și coregrafia populară; 

▪ sate turistice de creație artizanală și artistică – oferă posibilitatea practicării unui turism de 

sejur în ateliere special amenajate, sub îndrumarea unor artiști și meșteri populari; 

▪ sate turistice climatice și peisagistice – se caracterizează printr-un cadru natural și o poziție 

geografică izolată de centrele urbane aglomerate. Sunt sate de deal și munte, având casele izolate, la 

distanțe mari una de alta, cu pajiști, livezi, fânețe; 

▪ sate turistice pescărești și de interes vânătoresc – turiștii au posibilitatea să practice una din 

cele două activități corespunzătoare – vânătoare și pescuitul; 

▪ sate turistice viti-pomicole – se caracterizează prin faptul că turiștii pot practica activitățile 

turistice pe parcursul întregului an, atât în timpul recoltării, cât și după, prin oferirea fructelor de 

livadă, strugurilor și preparatelor din acestea; 
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▪ sate turistice pastorale – sunt incluse satele specializare în creșterea oilor și vitelor, 

atrăgându-i pe turiști prin produsele lactate obținute; 

▪ sate turistice pentru practicarea sportului – sate care pun la dispoziția turiștilor condiții 

pentru practicarea sportului de iarnă, în satele de deal și munte și a celor pe râuri și lacuri de 

acumulare în timpul verii. 

 

5. Concluzii 

Circuitul turistic este un produs turistic complex care joacă un rol important în dezvoltarea 

turismlului rural.  

Acest rol reiese din componentele pachetelor turistice, care include: 

▪ unități de cazare precum ferme, pensiuni, gospodării țărănești dotate și amenajate cu 

respectarea arhitecturii și tradițiilor locale; 

▪ obiective turistice, printre care centre artizanale și meșteșugărești, târguri, iarmaroace, 

muzee locale; 

▪ divertisment, animație și practicarea activităților în cadrul gospodăriilor sătești.  

Astfel, prin intermediul organizării circuitelor în zonele rurale se vor menține meșteșugurile, 

tradițiile și obiceiurile de la sate, se vor crea noi unități de cazare, alimentație, agrement, ceea ce va 

duce la o creștere considerabilă a turismului rural. 
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Abstract 

This article analyses the aspects that characterize services quality in order to highlight the elements that 

contribute to offering those products and services that correspond to the customers’ requirements and preferences. It 

also, we caracterised on the front-office department, both in hotels and rural guesthouses and agribusinesses in rural 

areas with thw aim to identify innovative practices to improve the quality of front-office services. 

Key words: service quality, front-office, guest satisfaction, improving quality 

 

1. Introducere 

În prezent, industria ospitalității se confruntă cu o concurență acerbă pe piață, iar cerințele 

clienților sunt tot mai sofisticate. Din acest motiv structurile de primire turistică cu funcțiuni de 

cazare se străiduiesc să sporească experiența oaspeților prin adoptarea practicilor privind 

îmbunătățirea nivelului de performanță și a strategiilor pentru creşterea calității tuturor serviciilor 

prestate. O atenție deosebită se acordă calității operațiunilor de front-office, deoarece acesta creează 

prima impresie a oaspeţilor despre unitatea de cazare. În aceste condiții, este foarte important să se 

identifice și să se valorifice competențele angajaților din front-office, astfel încât satisfacția 

clienților să fie garantată. 

 

2. Elemente teoretice cu privire la calitatea serviciilor 

Etimologic, conceputul de calitate provine de la termenul latin qualitas care a fost propus de 

către Cicerone3. În traducere acesta semnifică următoarele noțiuni:4 calitate, proprietate, valoare 

sau  fel de a fi.  

Definiția generală a calității este reflectată în Dicționarul Explicativ al Limbii Române, 

conform căruia aceasta reprezintă totalitatea însușirilor și laturilor esențiale în virtutea cărora un 

lucru este ceea ce este, deosebindu-se de celelalte lucruri5. O definiție care evidențiază nevoile 

consumatorilor, punându-se accent pe utilizarea bunurilor este cea propusă de marele guru al 

calității Joseph M. Juran6 – fitness for use (aptitudinea de utilizare sau corespunzător pentru 

utilizare).  

Din perspectiva producătorului, calitatea reprezintă nivelul caracteristicilor produselor sau 

serviciilor oferite clienților7 iar din cea a clientului, calitatea este ilustrată de satisfacțiile pe care i 

le oferă bunurile în urma utilizării8. 

                                                 
1 Studentă, specialitatea Economia Comerţului, Turismului și Serviciilor, Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, extensiunea Bălți, Republica Moldova, anishoara.2012@mail.ru  
2 Conf. univ. dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 

gina.butnaru@uaic.ro 
3 Pop, C. (2004), Managementul calității, Editura TipoMoldova, Iași, p. 11 
4 Dicționar Latin-Român, accesat decembrie 2017 la adresa http://www.dictionar.us/latin-roman/ 
5 Dicționar Explicativ al Limbii Române, ediția a II-a revăzută și adăugită (2009), Editura Univers Enciclopedic, 

București, p. 279 
6 Omachonu, V., K., Ross, E., J. (2004), Principles of total quality 3rd Edition, Editura CRC Press, Washington, p. 9 
7 Butnaru, G.I. (2012), Managementul activităților în turism, Editura Tehnopress, Iași, p. 132 
8 Maxim, E. (2007), Calitatea și managementul calității, Editura Sedcom Libris, Iași, p. 10 

mailto:anishoara.2012@mail.ru
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Calitatea serviciilor reprezintă atitudinea formată printr-o evaluare generală a performanței 

firmei prestatoare realizată pe termen lung.9 Aceasta exprimă în mare parte gradul în care clientul 

este satisfăcut de serviciile care i-au fost prestate. Calitatea serviciilor este evaluată de către 

beneficiar prin confruntarea aşteptărilor anterioare cu experienţa pe care a obținut-o în momentul 

prestării serviciilor. Se cunosc mai multe aspecte care formează calitatea serviciilor. Cele mai 

importante sunt reprezentate în figura 1: 
Fig. 1. Aspectele calității serviciilor 

 
Sursa: Adaptat după Butnaru10, Pop11 

Calitatea în domeniul serviciilor este subiectivă și e constituită din două componente12:  

calitatea procesului servirii, adică executarea calitativă a activității, în baza structurii de servucție și 

organizare a firmei și nivelul de calitate al efectului servirii, serviciul real oferit, care presupune 

satisfacerea în măsuri diferite a nevoilor clienților. În această situație un rol important îl are 

impresia pe care și-o face asupra calității serviciului de care a beneficiat clientul. Acest tip de 

calitate este mai greu de obținut, iar prestatorul de servicii trebuie să adapteze serviciile sale la 

particularitățile specifice segmentului de piață căruia se adresează. În situația respectivă, 

organizațiile trebuie să depună efort pentru atingerea efectului real și subiectiv al serviciului. 

Calitatea obiectivă este cea care este oferită de componentele și trăsăturile fizice ale ofertei. Astfel, 

trebuie să fie măsurată tot obiectiv, ca în final calitatea serviciului să poată satisface în orice 

moment consumatorul. În legătură cu acestea, calitatea serviciilor îmbracă următoarele 

caracteristici:13 

▪ calitatea serviciilor este mereu relativă la timp, loc, prestația propriu-zisă, angajatul care 

prestează serviciul, componentele care constituie serviciul, dar și la beneficiar; 

▪ calitatea este pusă în legătură cu personalitatea clientului, ceea ce implică personalizarea 

serviciilor; 

▪ calitatea este o problemă de echilibru, ceea ce privește ansamblul componentelor care 

contribuie la prestarea serviciului – personal, echipamente, materiale.  

Conform cu Butnaru14 calitatea totală a unui serviciu în general şi a servicilor oferite prin 

intermediul pensiunilor turistice şi agroturistice în particular este privită ca o funcție de trei 

componente: 

▪ imaginea corporală - reprezintă imaginea și atractivitatea globală a pensiunilor și 

agropensiunilor din localitățile rurale; 

▪ calitatea tehnică - cuprinde atributele esențiale ale serviciilor prestate de către unitățile de 

cazare din zonele rurale ce corespund nevoilor satisfăcute; 

▪ calitatea funcțională - constituie modul în care angajații structurilor de primire turistică 

prestează serviciul propriu-zis. 

                                                 
9 Militaru, G. (2010), Managementul serviciilor, Editura C.H. Beck, București, p.236 
10 Butnaru, G.I. (2012), Managementul activităților în turism, Editura Tehnopress, Iași, p. 134 
11 Pop, C. (2004), Managementul calității, Editura TipoMoldova, Iași, p. 150 
12 Hinescu, A. (2006), Managementul activităților de comerț, turism și servicii, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, p. 304 
13 Pop, C. (2004), Managementul calității, Editura TipoMoldova, Iași, p. 149 
14 Butnaru, G.I. (2012), Managementul activităților în turism, Editura Tehnopress, Iași, p. 134 
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Tipologia calității serviciilor turistice oferite prin intermediul structurilor de cazare turistică, 

este prezentată de Niță15 şi cuprinde următoarele criterii de clasificare: calitatea spațială, calitatea 

alegerii, calitatea propriu-zisă, calitatea relațională (tabelul 1). 
Tabelul 1. Tipologia calității serviciilor 

Criterii de 

clasificare 
Tipuri Elemente definitorii 

Calitatea 

spațială 

Facilități de acces 

Modul și mijloacele de transport, cu toate inovațiile lor, pe care le utilizează 

clientul pentru a ajunge la structurile de primire turistică din zonele rurale care 

prestează serviciul dorit, precum și durata de timp pe care o presupune deplasarea 

sa. 

Claritatea 

semnalizărilor 

Totalitatea eforturilor din partea clientului ce presupun identificarea cu ușurință a 

unităților de cazare amplasate în localitățile rurale. 

Facilitățile de 

staționare 

Siguranța clientului că va găsi un loc de parcare la unitatea prestatoare de 

servicii. 

Posibilitățile oferite 

de mediul apropiat 

hotelului 

Ansamblul serviciilor periferice din localitățile rurale, pentru atragerea clientelei, 

care pot fi: cetăți, muzee, centre de artizanat și meșteșugărit. 

Calitatea 

alegerii 

Diversitatea 

propunerilor 

Serviciile pe care le prestează o instituție sunt prezentate clientului în mai multe 

opțiuni. 

Varietatea 

serviciilor 

Structurile de primire turistică din zonele rurale, pe lângă serviciul de bază, mai 

prestează și alte servicii secundare, cu scopul de a spori satisfacția clienților 

Calitatea 

propriu-

zisă 

Paramentrul 

material 

Se au în vedere 5 tipuri de norme: de material, de folosire, de întreținere, de 

curățenie, de securitate. 

Disponibilitatea 

personalului 

Firma prestatoare de servicii trebuie să dispună de un număr suficient de angajați 

competenți care să satisfacă exigențele tuturor clienților. 

Calitatea 

relațională 

Calitatea 

relațională directă 

Interacțiunea dintre personalul angajat și client ține cont de principalele elemente 

ale relaționalului: verbalul, vizibilul, gesturile sau comportamentul prestatorului. 

Calitatea 

relațională 

indirectă 

Interațiunea dintre clienți care apare datorită faptului să serviciile sunt prestate în 

spații comune în care sunt serviți și alți clienți. 

Calitatea serviciilor este apreciată în mod diferit de către personalul care prestează serviciile 

și de către clientul consumator de servicii. În primul caz este importantă calitatea tehnică, respectiv 

calitatea tehnologiei prin intermediul căreia se prestează un serviciu, pe când clientul va fi 

satisfăcut de serviciile primite în situația în care a obținut ceea ce a așteptat și a fost mulțumit de 

modul în care a fost servit. Astfel, pentru acesta, valoarea serviciului este reprezentată de diferența 

dintre valoarea percepută (calitatea serviciului, utilitatea, imaginea creată) și prețul perceput (banii 

plătiți, energia și timpul folosit).16 Calitatea unui serviciu este percepută în mod diferit după cum un 

serviciu este nou pentru client sau a beneficiat de acesta anterior - în calitate de beneficiar, îl 

descoperă pentru prima dată sau l-a mai folosit deja.17   

Satisfacția clientului față de serviciul care i-a fost prestat este precizată prin compararea 

așteptărilor sale cu percepția sa asupra serviciului.18 Rezultatul acestei asocieri este reprezentat în 

figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Niță, V., Butnaru, G.I. (2005), Gestiunea hotelieră – curs, aplicații, grile, Editura Tehnopress, Iași, pp. 102-105 
16 Militaru, G. (2010), Managementul serviciilor, Editura C.H. Beck, București, p.237 
17 Turcu, D.,Weisz, D. (2008), Economia turismului, Editura Eurostampa, Timișoara, p.97 
18 Militaru, G. (2010), Managementul serviciilor, Editura C.H. Beck, București, p.237 
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Fig. 2. Percepţia calității serviciilor de către client 

 
Sursa: Adaptare după Turcu, et.al.19, Parasuraman, et.al.20, Militaru21 

Percepția clientului asupra calității serviciului răspunde la trei tipuri de factori:22 

▪ răspunsul așteptat la nevoile implicite - aceasta nu presupune oferirea unor servicii 

excepționale, dar prestarea lor să fie în concordanță cu cerințele și nevoile clienților, astfel încât ei 

să fie satisfăcuți. 

▪ răspunsul conform unei necesități explicite - implică faptul că serviciul este prestat în 

funcție de exigențele pe care le-a înaintat clientul prestatorului. 

▪ furnizarea neașteptată a unui serviciu nou care răspunde la o necesitate potențială - acest 

lucru indică ideea că firmele prestatoare de servicii intuiesc unele nevoi potențiale ale clienților și 

din acest motiv, le oferă soluțiile potrivite care să satisfacă aceste nevoi, prin lansarea noilor 

servicii. De asemenea, în acest proces se pune un mare accent pe inovare, lucru care este apreciat 

foarte mult de către clienți, dar care totodată sporește atractivitatea firmelor prestatoare de servicii 

din localitățile rurale. 

Nivelul calității serviciilor oferite de  întreprinderile din localitățile rurale depinde de modul 

în care persoanele din conducerea sa tratează problema calității, de aceea:23 

▪ trebuie abordat sistematic conceptul de calitate; 

▪ trebuie înțelese și apoi satisfăcute cerințele clienților; 

▪ trebuie impuse principiile calității pe toate nivelurile structurale și organizaționale din 

unitate; 

▪ nivelul calitativ al serviciilor trebuie să se realizeze eficient; 

▪ trebuie să se urmărească continuu diversificarea serviciilor pe piață. 

Se cunosc trei niveluri ale calității serviciilor, iar acestea sunt reprezentate în tabelul 2. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Turcu, D.,Weisz, D. (2008), Economia turismului, Editura Eurostampa, Timișoara, p.98 
20 Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L.L. (1985),  A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for 

Future Research, Journal of Marketing, Vol. 49, No. 4, pp.46-47 
21 Militaru, G. (2010), Managementul serviciilor, Editura C.H. Beck, București, p.237 
22 Pop, C. (2004), Managementul calității, Editura TipoMoldova, Iași, p. 143 
23 Butnaru, G.I. (2012), Managementul activităților în turism, Editura Tehnopress, Iași, p. 134 
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Tabelul 2. Nivelurile calității serviciilor 
Natura cerințelor luate în considerație Serviciul prestat 

Calitatea conformă 

Așteptările explicite ale clienților 

Posibilitățile financiare ale clienților. 

Promisiunea explicită a furnizorului. 

Serviciul prestat este conform serviciului promis. 

Tariful este adaptat posibilităților financiare ale clientului avut 

în vedere. 

Calitatea percepută 

Așteptările explicite și implicite ale clientului. 

Posibilitățile financiare ale clienților. 

Ofertele concurenților. 

Promisiunea este adaptată tuturor așteptărilor clientului și este 

atractivă în comparație cu cea a concurenților. 

Serviciul prestat este conform serviciului promis. 

Tariful este adaptat posibilităților financiare ale clientului avut 

în vedere. 

Calitatea care satisface 

Așteptările explicite și implicite ale clientului. 

Nevoile prezente și viitoare ale clientului. 

Posibilitățile financiare ale clienților. 

Ofertele concurenților. 

Promisiunea este adaptată tuturor așteptărilor clientului și este 

atractivă în comparație cu cea a concurenților. 

Promisiunea anticipează și răspunde nevoilor clientului. 

Serviciul prestat este conform serviciului promis. 

Sursa: Hinescu 24 

Pentru ca întreprinderea prestatoare de servicii să se mențină pe piață, trebuie să pună cel 

mai mult accentul pe calitatea care satisface, astfel încât clienții să fie mulțumiți și să nu plece la 

concurenți. 

 

3. Particularitățile serviciului de front-office în cadrul structurilor de primire turistică cu 

funcțiuni de cazare din zonele rurale 

Front-office-ul reprezintă departamentul din organizație care intră în contact direct cu 

clienții și totodată se află în contact cu departamentele administrative pentru a menține un flux 

bidirecțional de informații.25 Serviciul de front-office reprezintă o parte componentă a diviziei de 

cazare și este cel mai vizibil departament din întrega structură de primire turistică cu funcțiune de 

cazare. Acesta asigură primul contact fizic al clientului cu unitatea de cazare, ceea ce-i permite să-și 

formeze primele impresii semnificative despre aceasta.26 Prin urmare, funcționarea departamentului 

de front-office este determinată în mare măsură de tipul și numărul tranzacțiilor efectuate de clienți, 

care au loc în timpul diferitelor etape ale sejurului.27 Interacțiunile dintre clienții unității de cazare și 

personalul departamentului de front-office se realizează în patru etape: pre-sosire, sosire, sejur și 

plecare.28  

În cadrul structurilor de primire turistică cu funcțiune de cazare de tip pensiune și 

agropensiune din mediul rural, serviciul de front-office nu este atât de complex, iar personalul nu e 

atât de numeros, dat fiind faptul că au o capacitate de cazare până la 15 camere. Un aspect esențial 

al serviciului de front-office în cadrul pensiunilor și agropensiunilor este faptul că acesta este 

reprezentat doar de o parte componentă a acestuia – recepția, care comasează și îndeplinește o serie 

de activități specifice. Aceasta este constituită din front-desk-ul care este amplasat în holul de la 

intrare și în spatele căruia se află camera de bajage și angajații care au următoarele atribuții: 

monitorizarea recepției; preluarea și confirmarea cererii de rezervare a camerei în cadrul 

pensiunii/agropensiunii; check-in-ul și check-out-ul clienților; atribuirea camerelor și a cheilor; 

informarea clienților cu privire la serviciile suplimentare furnizate de pensiune; administrarea 

                                                 
24 Hinescu, A. (2006), Managementul activităților de comerț, turism și servicii, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, pp. 

318-319 
25 Bussines Dictionary, accesat ianuarie 2018 la adresa http://www.businessdictionary.com/definition/front-office.html 
26 Stănciulescu, G., Micu, C. (2012), Managementul operațiunilor în hotelărie și resturație, Editura C.H.Beck, 

București, p. 94 
27 Barker, S., Huyton, J. (2000),  Principles of Hotel Front Office Operations, 2nd Edition, Ed. Cengage Learning 

EMEA, London, p. 46 
28 Niță, V., Butnaru, G.I. (2005), Gestiunea hotelieră – curs, aplicații, grille, Editura Tehnopress, Iași, pp.56-57 

https://www.bookdepository.com/publishers/Cengage-Learning-EMEA
https://www.bookdepository.com/publishers/Cengage-Learning-EMEA
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conturilor clienților în timpul sejurului; coordonarea tuturor tipurilor de servicii pentru clienți; 

rezolvarea conflictelor; depozitarea obiectelor de valoare ale clienților în seiful de la recepție. 

Datorită faptului că pensiunile și agropensiunile dispun de un număr redus de camere, în 

majoritatea acestora cazarea clienților se efectuează strict prin rezervarea prealabilă prin poșta 

electronică, prin telefon sau prin alte mijloace de comunicare puse la dispoziția clienților. 

De asemenea, trebuie evidențiat faptul că nu toate pensiunile și agropensiunile dispun de 

serviciul de front-office, iar activitățile de primire ale oaspeților, oferirea camerelor, înmânarea 

cheilor și altele sunt efectuate de înșiși proprietarii acestor structuri de primire turistică. Motivul 

pentru care acestea au refuzat prestarea serviciului respectiv pot fi în mare parte legate de reducerea 

costurilor cu personalul din front-office, numărul redus de clienți, ceea ce le oferă proprietarilor 

posibilitatea să facă față singuri cerințelor înaintate de aceștia, punerea accentului pe alte servicii 

care sunt prestate de către pensiune sau agropensiune.  

Personalul din front-office joacă un rol esențial în furnizarea calității în timpul prestării 

serviciului. Este important ca angajații să aibă un comportament orientat spre clienţi29, deoarece pot 

influența percepția acestora asupra calității serviciilor. În acest context, personalul din front-office 

ar trebui să creeze o atmosferă dezirabilă pentru a optimiza interacțiunile sociale30, cu scopul de a 

răspunde așteptărilor clienților, ceea ce scoate în evidență nivelul calității serviciilor prestate. 

Deseori, motivul calității reduse a serviciilor nu constă în absența utilajelor scumpe și performante, 

dar este reprezentat de însuși personalul din front-office, de accea întreprinderea trebuie să aibă 

propriul cod de reglementare cu privire la: comportament, aspect, cunoașterea măcar a unei limbi de 

circulație internațională, proces tehnologic, cunoașterea instituției prestatoare de servicii și a 

structurii sale31 dar și cu privire la atitudinea și motivația personalului de la recepție. 

Unele probleme pot duce la diminuarea calității serviciilor de front-office, cum ar fi32: 

▪ incapacitatea personalului din front-office de a rezolva în mod competent situațiile de 

conflict, din cauza lipsei de experiență, a lipsei de cunoștințe sau a calităților personale; 

▪ interacțiunea ineficientă cu alte departamente și servicii pe care le prestează instituția, pentru 

a evita ulterioarele neînțelegeri cu oaspeții; 

▪ neatenție față de cererile oaspeților și neîndeplinirea promisiunilor, ceea ce demonstrează 

lipsa de respect a angajaților din front-office față de oaspeți, ceea ce este inacceptabil în compania 

de servicii; 

▪ lipsa standardelor de calitate oficiale pentru serviciile prestate, ceea ce determină angajații 

să înțeleagă în mod diferit ce este o prestaţie calitativă a serviciilor. Aceasta duce la o calitate 

incoerentă a serviciilor oferite oaspeților. 

Calitățile pe care trebuie să le dețină personalul din front-office, pentru a satisface clientul și 

pentru a-l determina să îşi doreasca şi cu altă ocazie să beneficieze de serviciile prestate de 

întreprindere sunt reflectate în figura 3 (adaptare după: Roșu33) 

 

 

 

 

                                                 
29 De Zilva, C. L., Wong, W. N. (2012), Front Office Employee Psychological Empowerment and Service Quality in 

Singapore Luxury Hotel Industry – An Exploratory Study, Journal of Applied Business and Management Studies, Vol. 3 

No. 1, 2012, p. 4, accesat februarie 2018 la adresa [http://asandoc.com] 
30 Khairizam, M. S., Azmi, M. A. (2013), Guest perception on service quality in hotel industry, International Journal of 

Undergraduates Studies. Vol. 2 (2), 2013, p. 27 
31 Mazyar, D., Nikolskaya, E.Yu. (2016), Ways increasing hotel service quality, Science and world, № 1 (29), Vol. II., 

2016, p. 31 
32 Котенко, Д., А. (2016), Исследование вопросов совершенствования организации деятельности службы 

приема и размещения гостиниц и иных средств размещения, Экономика и социум №11(30) 2016, p. 3 
33 Roșu, A.M. (2011), Posibilități de creștere a serviciilor de front-office, Economia Comerțului, Turismului și 

Serviciilor, Coordonator Butnaru, G.I., Editura Tehnopress, Iași, p.262 
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Fig. 3. Managementul personalului din front-office 

 
Pentru a gestiona calitatea serviciilor de front-office, pot fi utilizate un set de metode 

economice, organizaționale, tehnologice, socio-psihologice, cu privire la managementul calității, 

care își găsesc aplicație în activitățile firmelor de servicii, cum ar fi: 34 

▪ analiza metodelor de lucru cu clienții, ale personalului din front-office-ul firmelor 

concurente în vederea evidențierii punctelor forte și a punctelor slabe ale acestora; 

▪ instalarea unui telefon gratuit pentru anchete; 

▪ colectarea și analiza opiniilor clienților despre activitatea personalului din front-office, 

experiențe pozitive și negative; 

▪ aplicarea unor metode statistice pentru evaluarea calității serviciilor prestate. 

Posibilitățile de îmbunătățire a calității serviciilor de front-office pot fi multiple, însă cele 

mai eficiente sunt reprezentate în figura 4. 
Fig. 4. Posibilități de îmbunătățire a calității serviciilor de front-office 

 
Sursa: Adaptat după: Roșu35, Котенко36 

Standarul ISO 9000 promovează adaptarea unei abordări bazate pe procese în dezvoltarea, 

implementarea și îmbunătățirea eficacității sistemului de management al calității, cu scopul creșterii 

satisfacției clientului prin îndeplinirea cerințelor acestuia. 

Reclasificarea structurilor de primire turistică este o metodă eficientă de îmbunătăţire a 

calităţii serviciilor de front-office, datorită dotărilor suplimentare impuse de criteriile de clasificare 

a acestora. 

Dezvoltarea și implementarea programelor de instruire pentru angajații din front-office: 

mini-prelegeri, prezentări, jocuri de rol, lucrul în perechi și mini-grupuri, discuții de grup, exerciții 

practice. Motivarea angajaților se poate efectua prin crearea condițiilor adecvate de lucru, oferirea 

unui salariu atractiv şi a bonusurilor. 

                                                 
34 Mazyar, D., Nikolskaya, E.Yu. (2016), Ways increasing hotel service quality, Science and world, № 1 (29), Vol. II., 

2016, p. 31 
35 Roșu, A.M. (2011), Posibilități de creștere a serviciilor de front-office, Economia Comerțului, Turismului și 

Serviciilor, Coordonator Butnaru, G.I., Editura Tehnopress, Iași, pp.262-264 
36 Котенко, Д., А. (2016), Исследование вопросов совершенствования организации деятельности службы 

приема и размещения гостиниц и иных средств размещения, Экономика и социум №11(30) 2016, p.4 
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Crearea aplicației mobile pentru structura de primire turistică este eficientă, deoarece prin 

utilizarea acesteia oaspeții nu pot rezerva doar o cameră ci pot obține și informații actualizate 

despre unitatea de cazare, serviciile suplimentare și ofertele speciale care le sunt oferite, precum și 

alte funcții utile ale aplicației (de exemplu, programul de loialitate). 

Introducerea procedurii de înregistrare on-line a oaspeților. Acest serviciu permite 

oaspeților să treacă procedura de check-in pe site. După rezervare, pe e-mail, clientul primește o 

invitație de a continua procedura de înregistrare online. În ziua sosirii, oaspeții primesc un mesaj 

SMS cu informații utile, iar personalul pregătește din timp camera pentru sosirea oaspetelui. 

Serviciul de înregistrare on-line este însoțit și de serviciul check-out. După plecarea clientului, 

contul pentru ședere este trimis către e-mailul acestuia.  

 

4. Concluzii 

Indiferent de tipul structurii de primire turistică cu funcțiune de cazare, atât din mediul 

urban cât și rural, cele mai importante elemente care determină satisfacția clienților și care 

contribuie la fidelizarea acestora sunt produsele și serviciile standardizate, personalul instruit și 

motivat și managementul calității. Noțiunea de calitate trebuie analizată de către prestatorul de 

servicii turistice şi din perspectiva clientului, pentru a-i putea oferi acele servicii la un nivel de care 

el într-adevăr are nevoie.  

Fiecare unitate de cazare ar trebui să dispună de un departament de front-office, deoarece 

acesta este un promotor în informarea, coordonarea și rezolvarea problemelor oaspeților pe toată 

durata sejurului. Aşadar, trebuie să se pună accentul pe perfecționarea și dezvoltarea competențelor 

și abilităților personalului angajat al acestui departament, întrucât acesta reprezintă un punct cheie 

în aprecierea calității și mulțumirea oaspeților. 
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