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Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile – Volume I – Issue 1 (May 2012) 

ROMANIAN RURAL TOURISM IN THE CONTEXT OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT. SURVIVAL, 

MOTIVATIONS AND NEW DIMENSIONS 
 

TURISMUL RURAL ROMÂNESC ÎN CONTEXTUL 
DEZVOLTĂRII DURABILE. SUPRAVIEŢUIRE, MOTIVAŢII ŞI 

NOI DIMENSIUNI 
 

Mirela MAZILU, Larisa DRAGOLEA 
Prof. univ. dr. 

Univ. Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Departmentul de Geografie,  
Lector universitar doctor 

Univ. „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe 
 

Abstract 
In Romania, in the context of the "multiple" crisis (a financial one, a moral one 

etc.), about 13,000 villages are “waiting” to be taken out from the crowd by the 
organizers of tourist events. We do not believe that the time is well chosen: after huge 
snow ("big white nightmare”) which annihilated the most ambitious hopes, the Romanian 
village life struggles for survival. 

According to National Institute of Statistics, at the end of 2010, in Romania there 
were 217 cities, 2816 towns and 12,956 villages. Of these, 777 villages had public sewage 
systems, 835 had natural gas distribution and 2191 had water distribution systems. 

In the last 10 years, the number of localities in which there was public sewerage 
has increased by 21.5% (+138 municipalities), the number of localities where there was 
gas distribution has increased by 54% (+293), and the number of localities where water 
was distributed has increased by 35% (+571). These have been the progress made since 
2000, and if everything will continue like this, probably by the year 2100 Romanian 
villages will reach the point where Czech Republic’s villages are in present. 
 
Keywords: rural tourism, sustainable development 
 
Metodă şi metodologie 

În timpul analizei personale periodice şi pe baza observaţiilor numeroşilor autori, 
atracţia “zonei rurale” ca loc pentru experienţe turistice s-a intensificat odată cu presiunea 
stilului de viaţă pe care o resimt oamenii ce trăiesc în oraşe. Dar aceste presiuni nu sunt 
singurii factori care contribuie la dorinţa de a evada şi la revitalizarea pe care o poate oferi 
mediul rural. Într-adevăr, aceste presiuni transformă orice loc din afara unui oraş într-o 
destinaţie atractivă şi, în timp ce popularizarea staţiunilor insulare exotice a dus la o 
anumită aglomerare, aceste locuri oferă încă cele mai bune ocazii de indulgenţă, hedonism 
şi experienţe lipsite de stres. Există încă o forţă care transformă o experienţă rurală în 
scopul evadărilor turistice, iar aceasta este adeseori descrisă ca un set de noţiuni romantice 
cu privire la locurile, oamenii şi tradiţiile rurale. Modul de viaţă, presupusa sa 
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simplicitate, prietenia şi ospitalitatea sunt toate romantizate, iar aceste noţiuni informează 
şi prestabilesc o gamă de aşteptări pe care le au turiştii în legătură cu experienţele pe care 
le vor avea într-un mediu rural.  

Acest articol subliniază faptul că turismul rural este o formă greu de a fi gestionată, 
deoarece îşi propune să alipească o industrie, industria turismului, cu economiile 
tradiţionale, bazate în cea mai mare parte pe agricultură. Dar nici agricultura ,ca şi 
turismul nu mai caştigă pariuri puse de politicieni demult.Ceea ce rezultă este un set de 
tensiuni în care comunităţile  săteşti le experimentează atunci când ”visează şi speră”să se 
implice în turism. Aceste tensiuni se nasc cu privire la riscurile grave prezentate de 
interacţiuni ale industriei rurale cu turismul, şi comunităţile rurale cu turiştii. În ciuda 
acestui fapt, există un mare potenţial prin turism rural, privind soluţionarea a numeroase 
dileme cronice cu care se confruntă comunităţile rurale dar şi de o capacitate, care este 
unică pentru turism, care îi permite să joace un rol vital în asigurarea unui viitor pentru 
aceste comunităţi. 

Trebuie doar să avem îndrăzneala de a aborda cu curaj acest mare subiect, care 
chiar dacă nu este sesizat încă, este neîndoielnic că va deveni important în anii care 
urmează. Dar,din nefericire, tot datele statistice ne descurajează în a mai spera la o 
redresare a nivelului de trai, atat de afectat de austeritate, de sărăcie, de miresmele crizei 
economice,de falimentul celor mulţi, de efectele unei ierni nemaiîntâlnite decât în 1954, 
care au afectat cel mai mult tot lumea satului. 
 
Introducere 

Bineînţeles, nu este posibil ca toate satele din România să aibă reţele 
de canalizare, însă faptul că în 13.000 de localităţi se trăieşte la fel ca acum 
50-100 de ani arată “progresele” pe care le-a înregistrat societatea 
românească în ansamblul său în această perioadă. 

Și pentru că tot discutam despre progrese: între 2005 şi 2011, 
Ungaria a reuşit să reducă ponderea populaţiei care trăieşte în locuinţe fără 
niciun fel de utilităţi de la 6,5% la 3,9%, Polonia de la 7% la 4,5%, Cehia 
de la 1,2% la 0,4%, Letonia de la 20% la 14,3%, iar Lituania de la 21,5% 
la 14,6%.1 

În Bulgaria, ponderea a scăzut de la 20,6% în 2006, la 14,9% în 
2011, iar pentru România există date doar din 2007, an în care procentul 
era de 41,2%, uşor mai mare decât procentul de 40,9% înregistrat la 
sfărşitul anului 2009. 

Din punctul de vedere al standardului de viaţă, satele româneşti se 
află la periferia civilizaţiei europene, însă alegerile, fie locale, fie 

                                                           
1http://businessday.ro/02/2011/civilizatia-patrunde-greu-in-satele-romanesti-15-000-de-
localitati-nu-au-retele-de-canalizare-iar-9-milioane-de-persoane-stau-in-locuinte-fara-apa-
curenta/ 
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parlamentare, se căştigă în continuare promiţând măriri de salarii, pensii şi 
nu investiţii în programe de dezvoltare. 

Un recent studiu Eurostat arată că 41% din români şi 42% din bulgari 
se află în risc de sărăcie sau excludere socială, potrivit datelor colectate în 
anul 2010. Acestea sunt urmate de Letonia, Lituania şi Ungaria (30%).2 
Cel mai mic nivel de risc se înregistrează în Cehia (14%), Suedia (15%), 
Olanda (15%), Austria, Finlanda şi Luxembourg (17%). Potrivit Eurostat, 
în 2010, 115 milioane de oameni - 23,4% din populaţia din UE - se aflau în 
pericol de sărăcie sau excludere socială. Acest lucru înseamnă că se 
regăseau în una dintre trei categorii: cu risc de săracie, cu lipsuri materiale 
severe sau cu gospodării în care nu se lucreaza. Reducerea numărului de 
persoane aflate în această situatie este unul dintre obiectivele Strategiei 
europene pe 2020.  

Statistica privind persoanele care suferă de lipsuri materiale grave 
subliniază diferenţele de nivel de trai dintre statele UE. Astfel, dacă în 
România şi Bulgaria 31%, respectiv 35% din populaţie se încadrează în 
această categorie, Luxembourg figurează cu 0,5%, Suedia cu 1,3%, iar 
Austria cu 2,2%. 

Acelaşi studiu ne indică şi ce înseamnă persoane cu lipsuri materiale 
severe - să se incadreze la cel puţin 4 din următoarele 9 deficienţe: 

• nu îşi pot permite chiria, cheltuielile de intreţinere a casei sau 
împrumutul ipotecar 

• nu pot sa isi incalzeasca locuinta cum ar trebui 
• nu isi permit sa faca fata unor cheltuieli neprevazute 
• nu isi permit sa manance peste, carne sau alimente proteice la 

fiecare doua zile 
• nu isi permit vacanta de o saptamana in alta parte decat acasa 
• nu pot avea o masina 
• nu isi pot cumpara masina de spalat 
• nu isi permit un televizor 
• sau un telefon 

În aceste condiţii vitrege, de lipsuri severe, la care ne încadrăm, 
când tot mai puţini români se ”încadreaza la toate cele 9 deficienţe”şi când 
nu mai speră la o vacanţă liniştită credem că turismul rural ar putea deveni 
o ”ofertă”adecvată bugetului ”de criză”(ştiut fiind faptul că măcar preţurile 

                                                           
2http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-3341805-eurostat-bulgaria-romania-sunt-
cele-mai-sarace-state-ale-uniunii-europene.htm 



Mirela MAZILU, Larisa DRAGOLEA 

 10 

practicate din turismul rural sunt acceptabile),cu o condiţie:să nu-l tratăm 
idilic,ci cu bunele şi relele pe care ni le oferă. 

Dar să fim la fel de sinceri, satul nu mai este demult ceea ce a fost. 
Țăranul nu mai poate trăi în ilic, în aşteptarea debarcării turiştilor 
germani,japonezi şi americani. Asta ar fi posibil doar dacă am organiza 
satele precum rezervaţiile pentru bizoni. În fine, ţăranul s-a plictisit să mai 
aştepte în sărăcie şi melancolie "medeleniana" rezolvare a problemelor 
sale. Azi, zăpezile de pe case,noroiul din uliţă, din televizor, sunt noile 
realităţi. Și datele alarmiste ”deşi realiste” ne previzionează,la un orizont 
temporal îndepărtat,2060,că,tot din nefericire,vom fi săracii Europei.3 

O prognoză pe termen lung a Comisiei Europene arată că România 
va ajunge la un nivel de trai de numai 39% din media în Uniune în 2060 
faţă de 55% în Bulgaria şi 76% în Polonia. Astfel, românii vor rămâne cei 
mai săraci din Uniune în aceşti 50 de ani. În acest context, Comisia 
estimează un avans potenţial al PIB-ului de 1,1% faţă de media europeană 
de 1,4%. Doar două ţări au perspective mai slabe de dezvoltare: Germania 
şi Grecia. Estimarea a fost redusă pentru România cu 0,7 puncte 
procentuale faţă de precedentul raport, lansat în urmă cu trei ani. Creşterea 
ţării noastre se va tot tempera în deceniile următoare, pe măsură ce 
populaţia îmbătrâneşte. De altfel, potenţialul scăzut de dezvoltare al 
României este generat de o serie de factori, precum scăderea 
populaţiei(doar 19 milioane am rămas,conform estimărilor recente,în 
februarie 2012,ale atât de aşteptatului Recensământ al populaţiei), scăderea 
ratei de ocupare şi scăderea ponderii populaţiei care lucrează. Fără aceşti 
factori extrem de negativi, potenţialul de dezvoltare ar fi de 2,1% în 
următoarele decenii, care ar fi şi cel mai ridicat din Uniunea Europeană. 
România ar putea avea a treia cea mai slabă dinamică economică din 
Uniunea Europeană în următorii 50 de ani. Un raport al Comisiei Europene 
a calculat o rată potenţială de avans al PIB-ului de 1,1% pentru perioada 
2010-2060, faţă de o medie a Uniunii de 1,4%. Cu alte cuvinte, românii 
vor rămâne cei mai săraci din Uniune în următorii 50 de ani. 

România a devenit, oficial, ţara cu cel mai scăzut nivel de trai din 
Uniunea Europeană, arată statisticile FMI(Raportul FMI,febr.2012) PIB-ul 
pe cap de locuitor, calculat în funcţie de puterea de cumpărare, a scăzut 
anul trecut sub cel al Bulgariei, care ocupa până acum ultimul loc. Din 
păcate, în viitor, ne vom consolida ultima poziţie în clasament. 

                                                           
3Sursa: The Money Channel, Publicat: 19 Oct 2011, 
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Statisticile Fondului Monetar Internaţional arată că România se află 
în topul ţărilor cu cele mai slabe performanţe economice în perioada 2009-
2011. Iar acest lucru s-a văzut şi la nivelul standardului de viaţă: produsul 
intern brut al României pe cap de locuitor, raportat la puterea de 
cumpărare, a scăzut anul trecut cu 6% faţă 2008, până la 11.869 de dolari. 
Până anul trecut, Bulgaria era ţara europeană cu cel mai scăzut nivel de 
trai. 

Statisticile Fondului Monetar Internaţional arată, însă, că Bulgaria a 
înregistrat anul trecut un produs intern brut pe cap de locuitor, ajustat la 
puterea de cumpărare, de 11.883 de dolari, peste cel al României. Iar 
estimările incluse în baza de date a FMI arată că decalajul dintre cele două 
ţări se va mări până în 2015, în favoarea vecinilor de la sud de Dunăre. Iar 
faţă de celelalte state din regiune, nici nu poate fi vorba de o comparaţie: 
Polonia şi Ungaria vor încheia acest an cu un PIB de peste 18.800 pe 
locuitor, iar în Cehia, indicele se apropie de 25.000 de dolari. Produsul 
intern brut pe cetăţean, ajustat la paritatea puterii de cumpărare, este un 
indicator utilizat frecvent pentru a compara standardele de viaţă din 
diferite ţări. Indicele ţine cont, printre altele, de rata inflaţiei şi de costul 
vieţii."4 

Ori în aceste condiţii ,să mai sperăm în supravieţuirea sau 
relansarea turismului rural,ştiut fiind faptul că populaţia de la sate nu 
dispune,în mare parte, de nici cele mai elementare semne de confort care să 
atragă turiştii şi nici de surse financiare care sa-l creeze. 

În acest marasm,iniţiativa salutară în dimensiunea turismului rural, 
intitulată "Cele mai Frumoase Sate din Romania",coordonate de  un 
comitet de specialişti din institutii prestigioase - de la Academia Română şi 
Ordinul Arhitecţilor şi până la Muzeul Satului – îşi dau girul şi sufletul să 
aprobe pe criterii foarte clare acceptarea viitoarelor sate din Asociaţia cu 
aceleaşi nume5. Deja mai există alte 50 de sate pe lista de aşteptare. Cel 
mai probabil, numărul lor se va opri la aproximativ 200. Această listă nu 
este definitivă. Nici măcar arhitectura unitară şi originală a unei localităţi 
nu este un criteriu unic, deşi contează mult ca un sat să nu aibă vile de 
                                                           
4http://www.cotidianul.ro/Raport_FMI_Romania_e_cea_mai_saraca_tara_din_UE-
126040/ 
5 Asociația ”Cele mai Frumoase Sate din Romania” s-a declanșat la inițiativa a treizeci de 
primari din treizeci de sate, împreună cu susținători ai lor din țarăși din străinătate, care au 
pus temelia unei asociații menite să lanseze cele mai frumoase așezări rurale din 
România, pe orbita turismului internațional. 
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beton colorate strident. Ce-i  interesează,pe cei din sus-numita asociaţie, 
este să existe un spirit al locului, să aibă o identitate proprie, pentru care să 
merite să îl vizitezi. A fi membru în Asociaţia Celor mai Frumoase Sate 
înseamnă implicit  o vizibilitate mai mare. Va fi editat un ghid tradus în 
mai multe limbi dar şi filme despre aceste sate, şi emisiuni TV,de 
promovare. Practic, un sat membru va beneficia de toată publicitatea pe 
care o va face Asociaţia. Un alt avantaj va fi acela că accesul la fonduri 
europene va fi mai uşor, financiar, fiind o oportunitate. Dar dincolo de 
bani, cel mai important lucru creat este şi miza demnităţii oamenilor. 
Țăranii,aşa puţini cât mai sunt în adevăratul sens al cuvântului, care 
respectă tradiţia se vor bucura de respectul celorlalţi, de atenţia şi preţuirea 
celor ce doresc o Românie autentică, cu identitate şi personalitate proprie. 

De menţionat că Asociatia are deja aproape două sute de sate şi 
împreună caştigă din turism aproape un miliard de euro anual.Un astfel de 
proiect căştigat şi derulat este:”ATELIERUL RURAL – motor de creştere 
economică şi dezvoltare rurală in România”.Ce presupune ?Un mod 
ingenios de revitalizare a satului,a tradiţiilor şi meşteşugurlor specifice 
lumii atât de îndrăgită de cel ce a descris-o :Dimitrie Gusti,cel care a iniţiat 
şi îndrumat acţiunea de cercetare monografică a satelor din România,al 
cărui nume îl întâlnim pe frontispiciul Muzeului satului din Bucureşti. 

Concret,un  astfel de ATELIER RURAL – reprezintă o construcţie 
multifuncţională , care să poată găzdui cel puţin două activităţi economice 
atât de utile lumii satului ( producţie artizanală, tâmplarie, sculptură,etc) 
În fond, scopul  multiplu al acestui atelier rural este: diversificarea 
economiei rurale,crearea de locuri de munca,stimularea activitatilor 
economice la sate,atragerea de noi investitii,realizarea de produse locale şi  
chiar comercializarea lor. 

Se urmăreşte şi formarea profesională a cetăţenilor din mediul 
rural.Avantajele pentru cei care iniţiază astfel de ateliere este chiria lunară 
percepută la un nivel simbolic - pentru primii 5 ani - la nivelul pieţei –dupa 
10 ani – chiriaşul poate cumpăra clădirea sau îşi va construi un sediu in alta 
locaţie . 

De asemenea asociaţia ne invită pe toţi iubitorii turismului rural de 
a susţine iniţiativa lansată de Asociaţia "Cele mai frumoase sate din 
România", propunere susţinută împreună cu asociaţiile omonime din 
Europa (Les Plus Beaux Villages de France; I Borghi Piu Beli d’Italia; Les 
Plus Beaux Villages de Walonie ş.a.) care va fi adresată instituţiilor 
europene ,invitându-ne  să propunem o data calendaristică pentru ZIUA 
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SATULUI EUROPEAN.(acţiune derulată în 21 Mai,2011,la Muzeul 
satului român). 
 

 
http://cele-mai-frumoase-sate-romania.webs.com/ 
 

Înfiinţarea acestei asociaţii este un moment fericit,salutar, foarte 
important pentru satele româneşti, atât de afectate de iarna 2012,pentru 
simbolul turismului rural,pentru că ele se vor alătura unui proiect european 
de mari dimensiuni, care va promova cele mai frumoase sate din Europa. O 
astfel de asociaţie te ajută să îţi salvezi patrimoniul vizibil, arhitectura 
locală, monumentele... dar te ajută să salvezi şi patrimoniul invizibil, 
patrimoniul format din oameni şi din spiritul lor local.  
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LOGO al Asociaţiei ”Cele mai frumoase sate din România” 
http://cele-mai-frumoase-sate-romania.webs.com/ 

http://issuu.com/marghiolnicolae/docs/afsr_-
_asocia_ia_cele_mai_frumoase_sate_din_rom_ni 

 
 Acum la începutul acestui secol al dezvoltării, lumea rurală se 
prezintă ca o lume tradiţională, mult rămasă în urma faţă de celelalte zone 
ale ţării angrenate în vârtejul industrializării şi modernizării, constituind 
însă leagănul şi scutul supravieţuirii poporului român, apărându-i şi 
oferindu-i condiţii de viaţă şi de continuitate în ciuda tuturor vitregiilor 
istorice,economice ori politice. 
 Agroturismul ca şi turismul rural nu este o ofertă de serie pentru că 
nici o gospodărie nu seamănă cu alta. Pentru turist chiar şi gospodăria în 
care este ospeţit o vreme devine obiectul unui studiu fascinant. 

Orăşeanul optează pentru această formă de recreere deoarece are 
ocazia să trăiască o experienţă unică, care îi poate schimba chiar modul de 
viaţă. 
Agroturismul este o activitate cu valenţe culturale şi ecologice şi nu numai!  
Mai nou,turismul gastronomic conlucrează bine cu locaţiile rurale unde 
operatorii inovativi au dezvoltat meniuri pentru turişti (brutari, fabricanţi de 
brânzeturi, crame, producători de miere, lăptării, păstrăvării,etc.) 
(Swarbrooke, 1996) ,ori exemplele în România,a unor astfel de locaţii rurale 
fiind numeroase şi de calitate,pensiunile rurale din Maramureş,din 
Mărginimea Sibiului,din Delta Dunării,din Clisura Dunării,unde gastronomia 
respectă şi tradiţia. 
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Evenimentele speciale din zonele rurale sunt ,de asemenea ,o zonă de 
posibilă dezvoltare a produsului, dar pe piaţa mondială nu este posibil ca 
micile zone rurale să concureze „pe marea scenă a marilor producţii sau 
expoziţii, dar evenimentele de scară mică care atrag atât vizitatorii locali cât 
şi cei potenţiali, merită cu siguranţă efortul de a extinde ofertele privind 
produsul” (Bartmann and Baum, 1998: 697).Și-n România astfel de 
evenimente atrag turiştii doritori de inedit,de unic,iar în zona mehedinţeană 
şi a clisurii acestea sunt inventariate şi ofertate la fiecare pensiune,cu data 
evenimentului şi locaţia derulării evenimentului.(Ex: - Pojejena – Mãsuratul 
oilor - 6 mai,Balul Mãrþiºorului (Iloviþa, 28 februarie),Balul Turcilor 
(Belobresca, Sviniþa, 27 februarie, Sicheviþa, 2 martie),Balul Izmenelor 
(Iloviþa, 28 februarie),Fii Satului (Iloviþa, ultima duminicã din luna 
iulie,Festivalul Smochinelor (Sviniþa), Festivalul Satelor Dunãrene 
(Sviniþa, 1-2 mai) etc). 
Tipul de turism care ar trebui încurajat trebuie să se potrivească cu stilul de 
viaţă şi caracterul zonei rurale – „oamenii ar trebui încurajaţi să iasă şi să facă 
lucruri noi” (Macbeth, 1997:148) care sunt compatibile cu ofertele de 
agrement şi recreere ale arealului în care trăiesc. Atracţiile „străine” de 
rural,de tipul cazinourilor,spa-urilor super moderne, şi parcurilor tematice nu 
sunt adecvate ruralului şi ar submina esenţa a ceea ce îl atrage pe turistul 
rural. Sunt necesare tot mai multe locuri de cazare şi tot mai bune, 
îmbunătăţirea principalelor drumuri de acces, panouri de informare, 
informaţii interpretative şi facilităţi de suport turistic(de tipul bancomatelor 
şi spălătoriilor de haine, Macbeth, 1997) . ”Romantismul” zonei rurale a 
subliniat importanţa păstrării unui aspect simplu, rustic şi nesofisticat al 
zonelor şi gazdelor rurale.  

Se remarcă deja şi în peisajul turismului rural românesc că broşurile 
de promovare a turismului rural reflectă romantizarea ruralului şi, în acelaşi 
timp, specifică în mod clar turiştilor că aspectele funcţionale ale experienţei 
lor (standarde de cazare, sisteme de comunicaţii, etc.) vor respecta 
standardele moderne,dar vor retrăi şi amintiri unice.  

Dezvoltarea continuă a produsului turistic rural este necesară pentru 
a îndeplini cerinţele schimbătoare ale pieţei.Normal,că turistul modern vrea 
rural dar cu dotări edilitare urbane:un paradox,care funcţionează de mult 
timp în România.Dar,trebuie să recunoaştem că marile sărbători 
religioase:Crăciunul,Paştele nu au acelaşi impact şi nici conotaţie în mediul 
urban.Pensiunile rurale sunt cele care redau farmecul ancestral al acestor 
sărbători,care reînvie tradiţia în a trăi ”din plin”aceste sărbători.   
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Importanţa unor relaţii regionale puternice se extinde şi asupra 
utilizării alimentelor sau altor produse agricole în industria turismului rural 
prin politici de substituire targhetate şi legăturile cu alte produse din zona 
agriculturii (ferme, fabrici, magazine, muzee): Astfel de politici au 
posibilitatea de a creşte relaţionările dintre comunităţile agricole, sectorul 
comercial şi furnizorii industriali de turism din zona locală şi, prin urmare, 
consolidează economiile locale. (Telfer et al, 1996; Swarbrooke, 1996; 
ATSIC, 1996)  

Aşadar, ce transformă regiunile rurale într-o ţintă specifică pentru 
evadare, în special dacă realităţile vieţii rurale sunt aparent confruntate? 
Anumiţi autori fac legături între noţiunile ce ţin de îmbinarea şi definirea 
identităţii pe baza diferenţelor dintre oraş şi ţară/rural. Mai recent, 
Staiff (2001:4) a descris modul în care „rezonanţele cultural adânci” pe care 
atât perspectivele istorice asupra relaţiilor dintre zonele rurale şi 
echivalentele lor citadine, precum şi manifestările geografice ale acestor 
relaţii, au construit scena pentru „performanţa” rurală prin comunităţile 
gazdă.. Aceste performanţe sunt cel mai uşor de văzut în ofertele paletei 
tematice în tipurile turismului rural şi sunt o încercare explicită de a 
îndeplini  nevoile turistului de a vedea o imagine romantizată a ruralului. 
Dar puterea acestor idei străbate cele mai multe experienţe rurale, chiar şi 
pe cele localizate ferm în nişa ecoturismului sau  a agroturismului. În aceste 
cazuri turistul va intra în experienţa rurală cu o imagine romantizată a 
ruralului, dar adeseori este foarte interesat de a-şi purifica acest ideal cu 
cunoştinţe despre realităţile turismului la ferme6.  

Antiteza între cele două:urban şi  rural este interesantă :  
Oraşul ca şi cuib al civilizaţiei, ruralul ca „peisaj ordonat şi abundent, 
înfrumuseţat de ţărani” (Staiff, 2001:7) care desparte oraşul de natura 
sălbatică şi sălbăticie. 
• Oraşul ca loc al preocupărilor comerciale şi industriale, satul ca loc pentru 
căutări estetice, poeticul, eroticul, un loc al plăcerilor. 
• Moşia ca loc ce reprezintă expresia naturii îmblânzite şi dominaţia omului 
asupra mediului. Oraşul ca staţie generatoare de putere tehnologică, 
„celălalt” domeniu al dominaţiei umane. 
                                                           

6Ian Knowd,2001,Rural Tourism: Panacea and Paradox Exploring the Phenomenon of 
Rural Tourism and Tourism’s Interaction with Host Rural Communities Originally 
Produced as a “Briefing Paper on Rural Tourism”, 1998 Expanded and Revised 2001 
.This abridged version produced for Geography Teachers’ Curriculum Workshop hosted 
by the University of Western Sydney, July 2001.  
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• Oraşul este sofisticat, satul este rustic. 
• Orăşenii sunt cultivaţi, rafinaţi şi politicoşi, ţăranii sunt simpli, necomplicaţi 
( provinciali). 
• Oraşul ca loc al viciului, satul ca loc al virtuţii. 
• Oraşul ca loc fetid, congestionat, întunecat şi mohorât, satul ca loc proaspăt, 
curat, pitoresc şi revitalizant. 
• Satul ca ectopie „naturală”, oraşul ca tehnotopie construită de om. 
• Satul ca loc de unde provenim, unde se află rădăcinile noastre, oraşul ca 
locul unde suntem acum şi în viitor. 
• Satul ca loc al spiritului de pionierat, oraşul ca moştenitor şi datornic al 
acelui spirit. 
• Satul ca loc al dimensiunilor mitice, oraşul ca realitate. 

Aceste mituri ale „idealului rural” (Staiff, 2001:28)7 sunt poate mai 
importante pentru înţelegerea turismului rural decât orice propoziţii bazate pe 
simpla observaţie a vieţii la oraş şi a stresului pe care îl creează. Acestea sunt 
elementele diferenţiatoare,noile dimensiuni ale turismului rural,continuu 
supuse metamorfozei, care explică atracţia spre rural. 

Turismul este o industrie paradoxală în comunităţile care nu au fost 
create pentru turişti. Acesta este cazul comunităţilor rurale şi se adaugă la 
provocările cu care se confruntă în încercarea de a dobândi echilibrul descris 
de Henri Grolleau.8 Dar natura provocărilor este foarte complexă, având 
legătură cu modul în care funcţionează industria, natura consumatorului şi 
efectele invazive culturale, economice şi asupra mediului, ale turismului. 
Dată fiind situaţia multor comunităţi rurale în confruntarea cu un viitor 
nesigur, această complexitate adăugată, dă naştere unor probleme grave care 
vor necesita toate resursele rurale legendare, soluţii şi compromisuri, dacă 
comunităţile vor supravieţui prin turism şi să poată în continuare să se descrie 
ca trăind "din pământ". Swarbrooke9a  recunoscut că există de fapt două 
tipuri de turist rural:  turiştii care văd principala atracţie ca şi cultură şi mod de 
viaţă şi respectiv,turiştii care văd principala atracţie în mediul rural şi în 
activităţile rurale (Swarbrooke, 1996; p453). 

                                                           
7Staiff, R., 2001, Deep Cultural Resonances: Rural Tourism in Western Society with 
Particular ,Reference to Australia. 
8Figură marcantă a literaturii de specialitate franceză privind analiza complexă a 
turismului rural,deținând pentru mult timp președinția TER(Turism in spatiul rural) 
9Susan Horner en John Swarbrooke“Marketing Tourism Hospitality and Leisure in 
Europe”,, International Thomson Business Press, 1996, p.299. 
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Hugh Mackay10 observă că aceşti ”Baby Boomer”(făcând referire la 
cei ce sunt obsedaţi de călătorii), doresc ca experienţele lor turistice să 
producă o conştientizare de sine înălţătoare. Cercetarea sa a dezvăluit că 
“baby boomers” “se simt neîmpăcaţi cu vieţile lor destabilizate de 
nesiguranţă şi incertitudine” şi “adeseori caută o experienţă de vacanţă 
pentru o stilizare cu dorinţa de perfecţiune sub o formă sau alta – perfecţiune 
sau simplicitate, sofisticare, disciplină, explorare – dar întotdeauna “o 
conştientizare de sine înălţătoare”(Mackay, 1997; 117).Experienţa 
turismului rural este bine poziţionată pentru a satisface aceste nevoi, în 
special dacă implică explorarea rădăcinilor culturale,deşi gama tipurilor de 
turism practicate în rural se modifică şi se diversifică continuu(fig. 1)    
 

Figura nr.1 
Noi dimensiuni în turismul rural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
10Hugh Mackay ,”Generations”:”In 2005, the oldest baby boomers will be turning 59 and 
the youngest will be turning 44. These are the 4.3 million Australians who have cut a 
swathe through Australian social, cultural, political and economic life. They have been 
the social pioneers, the iconoclasts, the revolutionaries, and they have paid a high 
emotional price, being our most highly-divorced generation ever, and the generation that 
absorbed most of the impact of the upheavals in the Australian economy over the past 15 
years. How are they travelling now? How do leading-edge boomers feel about the 
looming prospect of turning 60? Where do they stand on the r-word?What are their 
attitudes to saving, investment, credit? How are their spending patterns likely to change – 
if at all? This is the generation that once said “we’re not here for a long time; we’re here 
for a good time”� but most of them are still here, so are they having a good time? Are 
their values changing as they age? How do they feel about the progress being made by 
their children? What are their dreams for the future?”2005 and Social Psychology, 
Edition Hachette,2010. 
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Concluzii: 
Ridicarea produsului turistic rural românesc de la valorile consacrate 

la cele corespunzătoare standardelor internaţionale, presupune iniţierea  şi 
promovarea unor acţiuni care să includă pe de o parte derularea proceselor 
de educare şi formare a unei mentalităţi adecvate actualului tip de 
dezvoltare, iar pe de altă parte accentuarea dezvoltării durabile în regiunile 
de  recepţie.11 Aceasta, necesită adâncirea în timp şi spaţiu a relaţiei mediu-
economie, care implică realizarea unui echilibru între efectele negative şi 
cele pozitive rezultate din derularea activităţilor turistice. 

Nevoia de coordonare a eforturilor atât la nivel regional, cât şi 
naţional pentru proiecte din domeniul infrastructurii, în special a celei de 
transport şi comunicaţii este, corelată cu procesul de amenajare a 
teritoriului, care presupune coordonarea tuturor proiectelor cu implicaţiile 
spaţiale şi soluţionarea eventualelor conflicte apărute în acest context de 
profunde transformări. 

Criza mondială înseamnă un moment de incertitudine, dar deschide, 
totodată, şi imense posibilităţi. Este adevărat că ne confruntăm cu unul din 
cele mai mari deficite economice din ultima jumătate de secol, cu 
dezordine economică, cu creşterea şomajului şi scăderea încrederii în 
piaţă, toate acestea generând o recesiune căreia nu i se cunoaşte cu 
certitudine finalul. Faptul că această criză se suprapune peste problemele 
cauzate de schimbările climatice, determină dificultăţi sporite în crearea de 
noi locuri de muncă, în încercarea imperioasă de a reduce sărăcia. 

Această criză pune, totodată, o presiune constantă pe turişti, dar şi pe 
angajaţii din industria turismului şi pe piaţa turistică, ameninţând 
considerabil politicile şi practicile actuale. 
Este adevărat că, de câteva decenii, sectorul de activitate turistică a 
cunoscut numeroase reveniri, fiind confruntat cu grave crize din cauze 
naturale sau ca rezultat al activităţii umane. Dar, asemenea păsării Phoenix 
care renaşte din propria cenuşă, turismul a dovedit permanent o 
remarcabilă capacitate de redresare şi s-a refăcut cu şi mai multă forţă, 
probând că este un sector perfect viabil. 

                                                           
11Mazilu Mirela Elena,The Rural tourism and the Rural Development,publicat în Journal 
of Settlements and Spatial Planning,No.1/2010,p77-82,2010,p.77-82. 
http://geografie.ubbcluj.ro/jssp/arhiva1_2010/12JSSP012010.pdf 
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Relansarea a devenit sinonimă cu acest sector de activitate. Această 
criză economică nu are termeni foarte clari, dar în turism este sigur că este 
necesară o nouă stare de spirit. De altfel, istoria ne arată că perioadele cele 
mai dificile au fost totodată şi cele care au oferit oportunităţi majore. 
Conducătorii lumii care aveau divergenţe asupra unui mare număr de 
probleme, sunt acum angajaţi împreună în bătălia contra crizei şi lucrează 
într-o armonie de neimaginat cu ceva vreme în urmă. Se colaborează în 
domeniul economic, în căutarea soluţiilor pentru a diminua efectul 
schimbărilor climatice, toate în favoarea dezvoltării globale.Sperăm să-şi 
găseasca timp şi de turism,şi în calitate de turişti dar,mai ales, în calitatea 
lor de responsabili cu ”bunul mers” al turismului,din punct de vedere 
legislativ,investiţional, financiar etc.Iar turismul rural are vital nevoie de o 
revigorare! 
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Abstract 

The paper presents the types of tourist villages found in Sibiu county and the 
ethnographic-folkloric  areas în the rural part of the county. There are listed the touristics 
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that can be practiced in rural areas of Sibiu county. Conclusions relate the possibilities of 
promoting rural tourism in Sibiu. 

 
Keywords: dezvoltare, sate, turism rural, evenimente 

 
Method and Methodology 

Lucrarea se bazează pe un studiu bibliografic şi pe culegerea de date, prelucrarea 
şi interpretarea acestora. Astfel, s-au obţinut date de la Asociaţia Judeţeană de Turism 
Sibiu, Centrul Judeţean de Creaţie Artistică şi Artizanală ”Cindrelul junii Sibiului”. 
Aceste date au fost sistematizate, prelucrate şi interpretate.  

 
Introducere 

La nivelul judeţului Sibiu, prin programul “Proiect de dezvoltare 
durabilă a turismului din judeţul Sibiu” au fost fixate strategiile ce se vor 
urmări pentru promovarea şi susţinerea funcţiei turistice a judeţului nostru.  

Resursele turistice naturale şi antropice ale judeţului au generat 
forme specifice de turism, care se completează reciproc în cadrul diferitelor 
categorii de destinaţii. [Berca Mihai, 2003] 

Diferite forme de turism existente in mediul rural sunt: turism 
montan bisezonal, turism balnear, turism cultural şi religios, turism urban, 
precum şi turism rural şi agroturism. [Nistoreanu Puiu, 1999] 

Peisajul natural extrem de pitoresc, de la contactul cu muntele, 
precum şi obiceiurile şi tradiţiile populare, ospitalitatea renumită, 
obiceiurile, construcţii cu caracter istoric şi religios (cetăţi ţărăneşti, 
biserici fortificate, cetăţi săseşti ş.a.) au făcut din multe zone din judeţul 
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Sibiu şi în mod special din zona Mărginimii Sibiului, puncte de atracţie 
pentru practicarea turismului rural şi a  agroturismului.  

În judeţul Sibiu, există o serie întreagă de localităţi din mediul rural 
în care funcţionează pensiuni agroturistice: Sibiel, Sălişte, Gura Râului, 
Răşinari, Tilişca, Cisnădioara, Biertan, Bazna, Cârţişoara. Astfel, numărul 
pensiunilor agroturistice acreditate la nivel de judeţ a depăşit cifra de 150.  

Din punct de vedere turistic satele din Mărginimea Sibiului pot fi 
încadrate la: sate etnografic-folcloric (Răşinari, Sibiel, Sadu, Tilişca, 
Poiana), de creaţie artistică şi artizanală (Gura Râului, Sălişte, Poiana), sate 
peisagistice şi climaterice (Jina, Râu Sadului şi staţiunea Păltiniş), 
pastorale (Jina, Poiana, Râu Sadului, Rod).  
Zonele rurale cu vocaţie turistică din judeţul Sibiu 

Un anumit număr de elemente permit să i se acorde turismului rural 
o funcţie strategică în procesul de tranziţie cu care se confruntă România, 
cu referire specială la obiectivele lumii rurale. [Petrea Rodica, 2000] 

Acest „sector în emergenţă”  poate fi considerat ca un sector 
dinamic al unei politici de dezvoltare durabilă, precum şi pentru anumite 
opţiuni în materie de descentralizare, de dezvoltare a societăţii civile şi de 
cooperare internaţională. [Bran Florina, 2007] 

Doar cu titlu de referinţă, consemnăm că factorul social-demografic 
are un rol însemnat în buna desfăşurare a fenomenului turistic, prin 
resursele umane care sunt antrenate, fie în activităţi de prestări servicii, fie 
ca turişti consumatori de produse turistice specifice judeţului Sibiu. Sub 
acest aspect, nu vom intra în amănunte, întrucât nu este semnificativ pentru 
tema generală a actualului studiu. Ne vom rezuma să observăm că 
populaţia judeţului manifestă, în general, preferinţe pentru turismul 
recreativ şi curativ, desfăşurat la sfârşit de săptămână, fie în zonele 
montane sau submontane, fie în staţiunile balneo-climaterice locale, 
respectiv Ocna Sibiului, Păltiniş, Bazna şi Miercurea Sibiului Băi. 

Absolut firesc, şi în judeţul Sibiu sunt localităţi urbane de 
importanţă turistică sau cu posibilităţi de exploatare turistică prezente şi de 
perspectivă. În aceste categorii sunt incluse municipiile Sibiu şi Mediaş, 
precum şi oraşele Cisnădie, Avrig, Ocna Sibiului, Agnita, Dumbrăveni şi 
Tălmaciu. Nu vom detalia, dar vom da Cezarului ce este al Cezarului, 
notând o apreciere concluzivă la adresa reşedinţei de judeţ: din 
interferenţele culturale care au marcat, de-a lungul secolelor, datinile 
Sibiului; a rezultat un patrimoniu cultural de o deosebită valoare, fiind unul 
dintre cele mai reprezentative ansambluri medievale din partea central-
estică a Europei. De-aici farmecul său unic şi marea sa atracţie turistică ! 
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Şansa judeţului este şi aceea că pe geografia sa există însemnate 
zone rurale cu certă vocaţie turistică. Peisajul natural extrem de pitoresc, de 
la contactul cu muntele, precum şi obiceiurile şi tradiţiile populare, 
ospitalitatea renumită, obiceiurile turistice cu caracter istoric şi religios 
(cetăţi ţărăneşti, biserici fortificate, cetăţi săseşti ş.a.) au făcut din 
Mărginimea Sibiului şi din alte zone etno-folclorice puncte de atracţie 
pentru practicarea turismului rural şi a agroturismului. Aceste tipuri de 
activităţi turistice sunt specifice localităţii Sibiel care, în prezent, poate fi 
considerat un veritabil sat turistic. În ultimul timp s-a înregistrat o 
dezvoltare a turismului rural, prin apariţia de noi pensiuni agroturistice şi 
în alte localităţi rurale din judeţul Sibiu. Dintre acestea, menţionăm: 
Sălişte, Gura Râului, Răşinari, Tilişca, Cisnădioara, Biertan, Bazna, dar şi 
unele de pe valea Avrigului. 

Un potenţial turistic valoros îl reprezintă cetăţile şi bisericile 
fortificate din împrejurimile Sibiului (Cristian, Cisnădie şi Cârţişoara), de 
pe Valea Hârtibaciului (Hosman, Nocrich, Alţâna) şi cele din Podişul 
Târnavelor (Şeica Mică, Axente Sever, Ighişu Nou, Mediaş, Moşna, 
Bazna, Boian, Curciu, Brateiu, Alţel, Biertan şi Valchid). 

Controale mai vechi şi mai noi au remarcat mai multe “pete” pe 
obrazul obiectivelor turistice din localităţile menţionate. Astfel se remarcă 
lipsa unor necesare unităţi de alimentaţie publică dotate corespunzător, de 
servicii (frizerii, închirieri de biciclete şi echipament sportiv, informaţii 
turistice, ghizi locali) ş.a. De asemenea, nu s-au găsit oferte, pentru turişti 
în caz de tim ploios, dar s-a găsit o infrastructură defectuoasă (drumuri de 
acces, poteci marcate pentru drumeţii, mijloace de comunicaţie, internet, e-
mail, publicitate ş.a., indicatoare de îndrumare pe arterele intens circulate. 
Deşi bisericile fortificate şi cetăţile bisericeşti enumerate, datând din 
secolele XIV, XV, XVI sunt declarate monumente istorice, unele cuprinse 
in listele UNESCO, ele cunosc, în prezent, un proces accentuat de 
degradare, autorităţile administraţie locale fiind lipsite de mijloace 
financiare, iar organele de specialitate ale statului neglijând, an de an, în 
mod condamnabil ,strictul necesar de protejare şi întreţinere! 
Alte atracţii turistice ale judeţului:  vestigii arheologice, monumente 
de arhitectură şi artă, edificii religioase, muzee şi case memoriale 
existente in zona rurală 

Resursele deosebit de bogate şi de variate ale cadrului natural în 
care s-a dezvoltat judeţul Sibiu au oferit de timpuriu, condiţii prielnice 
dezvoltării activităţii umane. Stau mărturie convingătoare, în acest sens, 
uneltele arhaice descoperite la Racoviţa, care aparţin culturii de prund, cu o 
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vechime de 600.000 de ani. Săpăturile arheologice de la Caşolţ, Păuca şi 
Şura Mică au adus dovezi materiale din neolitic, iar la Orlat, Tilişca (în 
Mărginime) şi Ocna Sibiului au fost descoperite vestigii din epoca 
bronzului. La Guşteriţa s-au găsit dovezi din epoca fierului, iar la Tilişca, 
Arpaşu de Sus, Mediaş, Brateiu şi Micăsasa au fost descoperite vestigii 
dacice şi romane. 

În timp, pe măsura evoluţiei economico-sociale şi spirituale, 
comunităţile umane de pe teritoriul judeţului Sibiu au construit numeroase 
obiective care îndeplineau fie un rol economic, fie strategic militar, 
religios, cultural şi chiar artistic. Acestea au dovedit, în timp, şi atribute 
recreative şi turistice, prin diversele sale însuşiri: vechime, unicitate, inedit, 
dimensiune sau funcţie îndeplinită. În prezent, patrimoniul turistic judeţean 
este foarte apreciat la scară naţională şi internaţională, atât prin numărul 
obiectivelor turistice existente pe unitate de suprafaţă, cât şi prin valoarea 
lor culturală. În numeroase situaţii însă, starea de conservare a acestora este 
necorespunzătoare, ceea ce, desigur, are un impact negativ asupra 
atracţiilor lor turistice. De precizat că, statistic, în judeţul Sibiu, există 84 
de monumente arheologice, 511 monumente şi ansambluri de arhitectură, 8 
clădiri memoriale şi 42 monumente de artă plastică.  

 
Zonele etno-folclorice  ale judeţului Sibiu 

Din vremurile de demult, poziţia geografică, precum şi condiţiile 
istorice, social-economice, religioase ş.a. au imprimat judeţului Sibiu o 
evoluţie proprie creaţiei populare, reflectată fie în arhitectură şi creaţie 
tehnică, fie în arta populară, în tradiţia orală sau în manifestările populare 
tradiţionale. De menţionat că zonele etno-folclorice se suprapun, în 
general, peste zonele geografice, fiind împărţite în macro-zone care 
grupează satele în jurul unei anumite zone de relief (vale, zonă submontană 
ş.a.), în funcţie de asemănările culturii materiale şi spirituale. 

 Potrivit studiilor publicate de reputaţii etnologi sibieni (prof. 
univ.dr. Gheorghe Pavelescu şi prof.univ.dr. Ilie Moise de la  Universitatea 
“Lucian Blaga” din Sibiu), judeţul nostru cuprinde cinci zone etno-
folclorice. Acestea sunt:  

 Ţara Oltului – cu trei microzone, formate din: 
♦ Arpaş, Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, 

Cârţa, Cîrţişoara, Scoreiu şi Sărata; 
♦ Avrig, Racoviţa, Sebeşu de Jos, Sebeşu de 

Sus, Turnu Roşu Porceşti; 
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♦ Săcădate, Bradu, Colun, Glâmboaca şi Nou 
Român 

 Mărginimea Sibiului – cu cinci microzone, respectiv: 
♦ Boiţa, Tălmăcel, Sadu, Râu Sadului 
♦ Răşinari, Poplaca, Orlat, Gura Râului 
♦ Tilişca, Rod, Poiana Sibiului, Jina, Sălişte 
♦ Tălmaciu, Cisnadie, Cisnădioara, Mohu, 

Veştem, Bungard, Şelimbăr, Cristian, Săcel 
 Valea Hârtibaciului – cu două micorzone: 

♦ Caşolţ, Cornăţel, Nucet, Marpod, Ţichindeal, 
Nocrich, Alţâna, Agnita 

♦ Satele de pe Valea Veseudului – Chirpăr, 
Săsăuşi 

 Zona Slimnic – Ocna Sibiului, care cuprinde: 
♦ Satele din zona Amnaş – Apoldu de Jos 
♦ Satele viticole – Slimnic, Ruşi, Amnaş, Apoldu de Sus 
♦ Topârcea, Alămor, Armeni, Bogatu, Păuca, Broşteni 

 Zona Târnavelor – cu următoarele microzone: 
♦ DUMBRĂVENI – Şaroşu pe Târnave, Biertan, Richiş, 

Valchid, Copşa Mare, Mălâncrav 
♦ MEDIAŞ – Ighişu Nou, Moşna, Bazna, Şeica Mică, Şoala, 

Ţapu. 
Agenda evenimentelor anuale desfăşurate în zona montană a 

judeţului este prezentată în tabelul următor.  
Tabelul nr. 1 

Agenda evenimentelor în judeţul Sibiu 
Zona Localitate Numele evenimentului Luna 

Ţara Oltului Bâlea Lac Sfinţirea Bisericii de Gheaţă Ianuarie 

Ţara Oltului Bâlea Cascadă Carnavalul Gheţii Februarie 

Ţara Oltului Bâlea Lac 
Inferno – Xtreme Ski & Snowboard – 
Bâlea Lac Martie 

Mărginimea 
Sibiului Sălişte Târg annual Aprilie 
Mărginimea 
Sibiului Sălişte Târg annual Iunie 
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Mărginimea 
Sibiului Gura Râului Festivalul Bujorului de Munte Iulie 
Mărginimea 
Sibiului Jina Festivalul "Sus pe muntele din Jina" Iulie 
Mărginimea 
Sibiului Gura Râului CCM Territory August 
Mărginimea 
Sibiului Gura Râului 

Festivalul de muzică alternativă 
„Transylvania Calling” August 

Mărginimea 
Sibiului Răşinari Festivalul Brânzei şi Ţuicii August 
Mărginimea 
Sibiului Sadu Sadule, grădină mândră August  
Mărginimea 
Sibiului Sălişte Zilele culturale ale Oraşului Sălişte August 
Mărginimea 
Sibiului Tilişca Sărbătoarea oierilor din Tilişca August 
Mărginimea 
Sibiului Sălişte Festivalul Mărginenilor August 
Mărginimea 
Sibiului Sălişte Târgul annual Octombrie 
Mărginimea 
Sibiului Sălişte Întâlnirea Cetelor de Juni Decembrie 

Sursa: Centrul Judeţean de Creaţie Artistică şi Artizanală  ”Cindrelul Junii Sibiului”, 2010 

Concluzii privind posibilităţile de dezvoltare ale turismului sibian 
Precum am mai consemnat, există în derulare un amplu Program de 

dezvoltare durabilă a turismului din judeţul Sibiu, pe termen scurt şi 
mediu. Procedând la prospectarea atentă, specializată, a efectelor social-
economice şi ecologice ale fenomenului turistic, s-a elaborat o strategie 
optimă şi viabilă, care dă garanţia unei reale şi benefice revigorări a 
turismului de toate tipurile din judeţul Sibiu. [Stanciu Mirela, 2007] 

Datorită vastităţii Strategiei şi Programului enunţate, ne vom 
rezuma la a trece în revistă doar acele măsuri, acţiuni şi obiective care 
vizează Mărginimea Sibiului, ca premisă de îmbunătăţire continuă a 
turismului rural –în general, a agroturismului -  în special. 

Înainte de a detalia, consemnăm principalele obiective ale 
respectivului Program: 
Dezvoltarea şi modernizarea ofertei turistice reprezentată de resursele 
naturale şi antropice; 
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• Promovarea produsului turistic al judeţului Sibiu pe piaţa internă şi 
internaţională; 

• Asigurarea forţei de muncă calificată; 
• Creşterea calităţii serviciilor turistice; 
• Stabilirea şi promovarea unor relaţii active de colaborare cu 

sectoarele conexe 
De precizat că întregul complex de acţiuni pentru dezvoltarea şi 

modernizarea ofertei şi a infrastructurii turistice, reprezentată de resursele 
naturale şi antropice ale judeţului este circumscris unor priorităţi 
principale, medii şi pe termen lung, având perioade stricte de desfăşurare, 
precum şi instituţii şi factori de resort cu atribuţii în materie prestabiliţi. 

 
Turismul montan bisezonal 

• Organizarea Festivalului “ Târgul Olarilor” – tunsul şi mulsul oilor, 
expoziţii şi degustări. 

• Diversificarea şi permanentizarea festivalurilor sportive (vară, 
iarnă) şi a manifestărilor turistico-educaţionale. 

• Organizarea concursurilor “Tăiatul de lemne”, de pescuit, vânătoare 
şi auto-moto-velo. 

• Elaborarea unei Agende a manifestărilor turistice anuală pentru 
zona montană. 

• Dotarea cabanelor de creastă, dar şi a altor cabane montane, cu 
echipamente strict necesare în cazul producerii accidentelor 
montane cu grad sporit de dificultate şi pericol de accidente. 

• Creşterea numărului de centre de închiriere a echipamentului 
turistic, sportiv, atât în cele două municipii, cât şi în principalele 
localităţi turistice de la munte. 

• Modernizarea şi realizarea unor noi instalaţii de transport pe cablu 
la Păltiniş şi Bâlea, precum şi dotarea staţiunii Păltiniş cu instalaţii 
de produs zăpadă artificială. 

• Întocmirea obligatorie a “Registrelor de trafic” la cabane şi a 
“Registrului de propuneri şi sesizări”. 

• Marcarea şi întreţinerea drumurilor şi potecilor montane, 
antrenarea, în acest scop, a primăriilor şi organizaţiilor ce se ocupă 
cu turismul montan, a elevilor şi studenţilor. 

• Depoluarea, cu regularitate, a drumurilor, potecilor, izvoarelor şi 
cursurilor de apă din zona montană şi piemontană. 
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• Asigurarea ofertei culinare în condiţii perfecte de igienă în cabanele 
montane. 
Turismul balnear 

• Îmbunătăţirea reţelei şi instalaţiilor tehnico-sanitare 
• Dotarea cu aparatură pentru tratament şi instalaţii pentru agrement. 
• Extinderea capacităţilor de cazare şi de tratament, inclusiv prin 

metode neconvenţionale şi naturiste. 
• Diversificarea ofertei pentru activităţile sportive şi de agrement (în 

spaţii închise, biblioteci, cluburi) şi în aer liber: terenuri sportive, 
concerte, spectacole teatrale, focuri de tabără şi picnic-uri. 

 Turismul cultural şi religios 
• Inventarierea caracteristicilor zonelor etno-folclorice pentru 

realizarea unui CD-rom şi includerea obiectivelor în circuitele 
turistice naţionale şi internaţionale. 

• Permanentizarea unor festivaluri şi sărbători de prestigiu, cu 
programarea unor grupuri de turişti autohtoni sau/şi străini pentru a 
participa la aceste manifestări ale culturii şi civilizaţiei româneşti.  

• Deschiderea, pentru public, a unor monumente şi includerea în 
circuitul turistic al lăcaşurilor de cult. 

• Elaborarea şi afişarea în fiecare obiectiv turistic de importanţă 
majoră a unui scurt istoric în limbile română, germană, engleză şi 
franceză. 
Turismul rural şi agroturismul 

• Omologarea pensiunilor şi formelor agroturistice existente şi 
încurajarea, pe cale administrativă, întreprinzătorilor, agenţilor 
economici pentru înfiinţarea a noi pensiuni şi ferme în zonele cu 
turism intens. 

• Dezvoltarea şi îmbunătăţirea ofertei serviciilor complementare 
turismului (masă, cazare, agrement). 

• Încurajarea şi sprijinirea practicării activităţilor locale, cu precădere 
artizanatul, mai cu seamă în zonele tradiţionale din Mărginime 
Sibiului. 

• Valorificarea resurselor locale şi a produselor agroalimentare 
ecologice, prin consum turistic sau comercializare. 

• Creşterea calităţii produsului turistic, prin includerea de programe 
folclorice, cântăreţi, dansatori ş.a. 
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• Dezvoltarea şi realizarea de noi oferte turistice pentru trasee 
turistice – ex: “Drumul turistic, “Drumul vinului”, Drumul 
brânzei”, “Transhumanţa”. 

• Stimularea producţiei în satele Mărginimii Sibiului (agricole, 
apicole, pomicole, legumicole) a produselor alimentare ecologice a 
căror reclamă să contribuie la preferarea ofertei sibiene în locul 
altor produse similare. 

• Înfiinţarea de Centre de informaţii turistice în toate localităţile, atât 
în mediul urban, cât şi în cel rural. 

• Acordarea de consultanţă pentru dezvoltarea turismului în judeţul 
Sibiu – turism ecologic, turism cultural şi religios, turism rural şi 
agroturism. 
 

Promovarea produsului turistic sibian 
♦ Realizarea de materiale promoţionale noi pentru mass-media 

(articole, emisiuni radio-TV), pagini web, editarea unor broşuri, 
ghiduri, cataloage, pliante, afişe pentru oferta turistică în zona montană 
a judeţului, în turismul rural şi agroturism în Mărginimea Sibiului. 

♦ Organizarea, la Sibiu, a unui Târg de Turism pentru zona 
Transilvaniei şi participarea la târguri interne şi internaţionale de 
turism. 

♦ Implicarea studenţilor din facultăţile sibiene de profil în 
activităţile de promovare, prin practica de specialitate, a turismului 
rural, turismul ecologic şi agroturismul. 

♦ Amenajarea unor expoziţii itinerante cu tematică turistică 
(de toate tipurile) în instituţiile de învăţământ de toate gradele din 
judeţul Sibiu. 

♦ Organizarea de tabere pentru elevi şi studenţi în vederea 
practicării unui turism ecologic cu maximum de beneficii, atât pentru 
om, cât şi pentru natură, nu numai în Mărginimea Sibiului, ci în toate 
zonele turistice ale judeţului. 

♦ Sprijinirea înfiinţării de microferme agroturistice 
experimentale ale elevilor şi studenţilor de la facultăţile de profil 
sibiene pentru educaţie turistică şi ecologică. 
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Abstract 

This paper presents the history and practicing of silvotourism in Sibiu 
county.Also, there are described the concept of silvotourism, like as in literature.  The 
paper presented the situation of  silvotourism practice  (tourist structures, events, 
activities) in the forests managed by Forestry Miercurea Sibiului, Sibiu county. Another 
part of the paper described the concepts of eco-development and ecosanogenesys.  
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Metodă şi metodologie 

Lucrarea se bazează pe de o parte pe studiu biliografic privind istoricul 
silvoturismului în judeţeul Sibiu, iar pe de altă parte presupune culegerea, prelucrarea şi 
interpretarea unor date legate de silvoturismul practicat în pădurile de pe raza Ocolului 
Silvic Miercurea Sibiului, judeţul Sibiu.  
 
Introducere 

Judeţul Sibiu dispune de un relief natural foarte variat în care 
prezenţa pădurii şi a muntelui conferă peisajului dimensiuni şi valori dintre 
cele mai atrăgătoare. În această ambianţă, el atrage şi îndeamnă la 
practicarea celor mai diferite forme de turism silvomontan.  
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Silvoturism, ecoturism, turism practicat pe principii bioeconomice şi 
ecosanogene în judeţul sibiu 

Beneficiind de varietatea formelor de relief din împrejurimi 
locuitorii Sibiului ca şi ai Mediaşului sau cei din Agnita şi Cisnădie 
„ieşeau” la pădure ori de câte ori puteau. Turismul montan – care în 
deceniile 7 şi 8 ale secolului trecut se practica în peste 30 de cercuri, 
asociaţii şi cluburi în tot judeţul a început şi se desfăşoară şi acum prin 
pădurile din munţii Cindrel, Lotru şi Făgăraş. [Cotârlea I., 2003]  

Din anul 1880 a funcţionat şi la Sibiu Societatea Carpatină 
Ardeleană a turiştilor – Sibenbürgischer Karpathenverein, din care făceau 
parte iubitori ai naturii şi munţilor. Din iniţiativa membrilor ei s-au 
construit pe teritoriul judeţului Sibiu numeroase case de adăpost şi refugii 
montane destinate călătorilor, precum: Negoi, Prejba şi Lotru (1881), Bâlea 
Cascadă (1893), Păltiniş (1894), Podragu (1895) etc.  De asemenea, în 
aceeaşi perioadă au fost pregătiţi primii ghizi montani, selecţionaţi din 
localnicii din satele de la poalele munţilor,  s-a editat o „carte de călăuză” 
destinată celor care practicau turismul montan şi un „Annuar” (Jahrbuch 
des S.K.V.) între anii 1881-1944. În anul 1904 s-a ţinut un curs special de 
prim ajutor în munţi, organizat de Asociaţia Carpatină Ardeleană a 
Turiştilor din Sibiu, iar mai târziu, în 1925,  s-a organizat prima echipă de 
salvare în munţi, urmând ca activitatea de salvare a turiştilor şi de 
prevenire a accidentelor în munţi  să fie reglementată abia în anul 1969, 
când a luat fiinţă Formaţia Salvamont Sibiu.   

Sub organizarea Comisiei de turism - alpinism din cadrul 
Consiliului Judeţean Sibiu s-a organizat în anul 1974 un concurs de 
orientare turistică de mare amploare  desfăşurat în Pădurea Dumbrava 
Sibiului, la care au participat peste 40.000 de persoane. Cu această ocazie 
au fost alcătuite numeroase poteci, şi marcate diferite trasee turistice, deşi 
sistematizarea acestora a început mult mai devreme, în jurul anilor ‘50.  

Astăzi silvoturismul sibian se desfăşoară prin forme cât mai variate 
şi se adresează unor categorii sociale şi de vârstă diferite.  

Toate traseele turistice montane marcate, fără excepţie, parcurg 
zone silvestre dintre cele mai variate, de la foioase la jneapănul şi ienupărul 
care îmbracă înălţimile de peste 1.800 m. [Blaj Robert, 2010] 

Datorită creşterii exponenţiale a presiunii turistice prevăzută pentru 
viitor se impun măsuri corespunzătoare de educaţie ecologică, 
protecţionistă şi preventivă în vederea conservării ecosistemelor pădurii.  
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Pentru exemplificare prezentăm situaţia practicării silvoturismului 
pe raza teritoriului silvic administrat de către Ocolul Silvic Miercurea 
Sibiului.  

Pădurile administrate de Ocolul silvic Miercurea Sibiului, sunt 
situate în regiunea Carpaţilor Meridionali, pe versantul drept al râului 
Sebeş, începând de la Obârşia Văii Frumoasei, care izvorăşte din Muntele 
Cindrel, până la pârâul Şipoţelului ce se varsă în râul Sebeş. Suprafaţa 
actuală a Ocolului silvic Miercurea Sibiului, este de 17.264 ha din care: 

• 14.912 ha  – pădure de stat 
• 987,2 ha Primăria Tilişca 
• 1363,7 ha Primăria Miercurea Sibiului 
• 0,26 ha persoane fizice 

Ocolul silvic Miercurea Sibiului gestionează două cabane care sunt 
introduse în activitatea de silvoturism a RNP Romsilva, respectiv Cabana 
Ruginosu şi Cabana Păltiniş. 

Cabana Ruginosu - este localizată pe Valea Cibinului la o distanţă 
de 65 km faţă de Sebeş.  Cabana dispune de 4 dormitoare cu câte 2 
paturi, fiecare dormitor cu baie proprie, sufragerie pentru servit masa, 
bucătărie pentru pregătirea mesei, televizor, iluminatul fiind asigurat cu 
grup electrogen. 

Tarifele de cazare sunt de 45 lei/zi/persoană, sau 80 lei/zi/cameră. 
Pot fi vizitate o serie de obiective turisitice:  
• Mănăstirea Oaşa; 
• Lacul de acumulare Oaşa; 
• Iezerele Cindrelului; 
• Iezerul Şureanu; 
Pe timpul verii de la Cabana Ruginosu poate fi vizitat traseul 

Obârşia Lotrului-Rânca-Novaci (Transaplina), iar pe timp de iarnă se poate 
schia pe pârtia Şureanu care se află la o distanţă de 15-20 km de Cabana 
Ruginosu. În apropierea cabanei pot fi recoltate fructe de pădure (afină 
neagră, afină roşie) şi ciuperci comestibile (gălbiori, hribi). Deoarece 
accesul pe Valea Sebeşului a fost destul de greu din cauza drumului, 
solicitările pentru cazare în anii anteriori au fost scăzute. 

Cabana este şi locuinţă de serviciu pentru pădurarul care 
gestionează fondul de vânătoare, în cabană fiind cazat şi personalul 
tehnico-ingineresc aflat în teren. 

Cabana Păltiniş - este situată în staţiunea turistică cu acelaşi nume 
la 30 km de Municipiul Sibiu. 
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Păltinişul beneficiază de o climă alpină temperată, cu influenţe 
vestice, ceea ce face ca stratul de zăpadă să fie mai semnificativ mai mare 
pe toată durata iernii, decât în alte zone ale ţării. 

Locaţia dispune de două clădiri cu posibilitate de cazare, astfel: 
Păltiniş I cu 13 locuri, respectiv 1 cameră single cu acces la baie 

comună şi 4 camere cu câte 3 paturi având fiecare baie proprie. 
Tarifele de cazare sunt de 45 lei/zi/persoană camera single, 120 

lei/zi/cameră pentru camerele cu 3 paturi. Închirierea întregii cabane se 
face pentru suma de 500 lei. 

Păltiniş II cu 5 locuri, respectiv 1 cameră single cu acces la baie 
comună şi 2 camere cu câte 2 locuri cu baie proprie. 

Tarifele de cazare sunt de 50 lei/zi/persoană camera single, şi 90 
lei/zi/cameră  dublă. 

Închirierea întregii cabane se face pentru suma de 220 lei. 
Cabana este racordată la sistemul de electricitate, dispunând de 

televizoare în fiecare cameră.  
Pot fi organizate drumeţii pe traseele din Munţii Cindrel, pot fi 

recoltate fructe de pădure şi ciuperci comestibile, iar pe timpul iernii se pot 
practica sporturi de iarnă pe pârtia din staţiune, pârtie dotată cu instalaţie 
pe cablu. 

Obiective turistice în zona vizată: 
- Lacurile de acumulare Tău şi Oaşa; 
- Masa Jidovului,  
- Valea Frumoasei;  
- Munţii Cindrel (bujor de munte); 

Activităţi posibile: 
- Pescuit sportiv (la păstrăv); 
- Relaxare, 
- Drumeţii în natură 

Arii protejate pe teritoriul Ocolului Silvic Miercurea Sibiului: 
1. Masa Jidovului 
2. Parcul Naţional Cindrel 
O importanţă deosebită pentru atragerea turiştilor în zonă o are 

Calendarul evenimentelor, care se prezintă astfel: 
MIERCUREA SIBIULUI 
22  Februarie – Târg de ţară  
  1  Martie – Întâlnirea vecinătăţilor (înainte de lăsarea postului) 
25  Martie – Ziua Bisericii catolice (Buna vestire) 
25  Iunie – Târgul cireşelor 
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20  Iulie – Hramul Bisericii Sf. Ilie 
17  August – Târgul de vară 
  9  Noiembrie – Târgul de toamnă 
   JINA 
04 Mai  - Târg de ţară (pregătirea animalelor pentru plecatul la 

munte 
29 Iulie - Festivalul folcloric „Sus pe Muntele din Jina” 
18 Septembrie – Târgul de toamnă   (număratul oilor şi pregătirea 

lor pentru iernat) 
 POIANA SIBIULUI 
05 Mai –  Târg de ţară 
19 Septembrie – Târgul de toamnă  (număratul oilor şi pregătirea 

lor pentru iernat) 
 APOLDU DE SUS 
  7 Martie – Târg de ţară  
15 August – Hramul Bisericii Adormirea Maicii Domnului 

(împodobirea           bisericii cu mesteacăn şi se înconjoară biserica)  
17 Noiembrie – Târgul de toamnă 
 SĂLIŞTE 
Mai – Maialul pompierilor 
4-5 Iunie – Târgul de vară  
Iunie – Cenaclul Flacăra la Sălişte 
7- 8 August – Festivalul „Întâlnirea mărginenilor” 
Septembrie – Expoziţie, licitaţie ovine 
Noiembrie – Festivalul  corurilor tradiţionale ,,Nicolae Suciu” 
10 -11 Octombrie – Târg de toamnă 
28 Decembrie – Întâlnirea junilor 
 TILIŞCA 
  6 Ianuarie – Hora Junilor 
  3 Martie – Prinsul mieilor 
15 August – Festivalul oierilor Tilişca 
25 Decembrie – Ceata junilor 
 ŞUGAG  
22 Mai – Festivalul oierilor  “Zi bade cu fluiera” 
În ultimul timp, ecoturismul se manifestă ca o nouă ştiinţă menită 

să arate noile coordonate de dezvoltare a turismului. La începuturile sale, 
această nouă formă de turism s-a aplicat numai turismului din zonele 
naturale protejate, însa, în timp, aria sa de acţiune s-a extins şi asupra altor 
forme de turism existente. [Nistoreanu P., 2003] 
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Prin dezvoltarea economică a societăţii umane s-au accentuat şi 
problemele de poluare a mediului, în contemporaneitate dezbatându-se din 
ce în ce mai mult aceste probleme de poluare (protecţia mediului, apărarea, 
conservarea şi ameliorarea mediului). Se ştie că între turism şi mediul 
înconjurator există o relaţie strânsă, (elementele naturale ale mediului: apă, 
aer, sol, flora, faună, reprezintă resursele de baza ale turismului), iar 
turismul are legătură cu mediul înconjurator (ecologic), acesta 
modificându-i elementele componente. 

Dezvoltarea turismului presupune acordarea unei atenţii deosebite 
mediului şi calităţii acestuia, prin măsuri de conservare şi dezvoltare a 
calităţtii sale în zonele în care se desfăşoară activităţile turistice pentru a se 
putea controla consecinţele activităţii acestora. Pentru aceasta se are în 
vedere utilizarea raţională a resurselor turistice. Pe lângă aceasta, având în 
vedere implicaţiile importante pe care le exercită procesul de dezvoltare 
socio-economică şi progresul tehnic asupra mediului, măsurile adoptate 
pentru protejarea acestuia tind să devină din ce în ce mai complexe.  

Ideea de ocrotire a naturii s-a nascut în Statele Unite ale Americii, 
unde în 1872 a fost promulgată prima lege din lume ce punea un teritoriu 
federal sub ocrotire, pentru a se putea păstra cât mai nealterat de agresiunea 
continuă a civilizaţiei, fiind astfel creat Parcul Naţional Yellowstone. După 
acest model şi-au creat şi alte ţări propriile programe de protejare a unor 
zone cu un mediu natural cât mai bogat în resurse naturale, în rezervaţii 
naturale şi parcuri naturale.  

Noţiunea de ecoturism a fost definită cu ocazia Summitului 
Naţional privind Ecoturismul, organizat de Consiliul de Experţi pentru 
Mediul Înconjurător din Canada (CEEAC), în 1991. Prin organizarea 
acestui seminar s-au reunit reprezentanţi ai guvernelor, universităţilor, 
grupurilor de protejare a naturii şi operatorilor sectorului turistic, 
concluzionând că ecoturismul este o experienţă a călătoriei care pune în 
lumină natura, contribuind la conservarea ecosistemelor şi respectând 
integrarea «comunităţilor gazde». 

Ecoturismul presupune desfăşurarea activităţtilor turistice şi a celor 
economice într-un mediu agreabil, nepoluant, cu privelişti reconfortante şi 
nealterate. Practicarea ecoturismului impune protejarea zonelor şi a 
resurselor turistice ce sunt destinate admiraţiei, studierii, refacerii fizice şi 
psihice, receeri, nu distrugerii. Activitatea ecoturistică presupune ca pe 
lângă plasarea sa în zona de dezvoltare durabilă să ajute şi la dezvoltarea 
economiei generând strategii de dezvoltare sustenabile. 
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Termenul de ecoturism este adesea dezbătut în ultimul timp, însă în 
vorbirea uzuală se foloseşte termenul de turism natural. Ecoturismul este 
mai mult decât turismul în natură şi include posibilitatea şi susţinerea 
economică şi ecologică precum şi aspecte socio-culturale. Relaţia turism-
mediu este una irevocabil nedistructibilă şi drept urmare, practicarea 
ecoturismului poate asigura valorificarea şi utilizarea adecvata a resurselor 
turistice. [Stanciu Mirela, 2009] 

Astfel, dezvoltarea unei zone turistice se face concomitent cu 
păstrarea integrităţtii ecologice a acesteia. Prin exploatarea raţională a 
resurselor se păstrează echilibrul între satisfacţia oferită turiştilor, 
posibilităţtile de dezvoltare a zonelor turistice în paralel cu apărarea şi 
conservarea resurselor turistice (majoritatea acestor resurse sunt epuizabile 
în timp). 

Prima enunţare oficială a relaţiei dintre turism şi mediu, prin 
ecoturism, s-a făcut la Congresul OMT de pe insula Bali (Indonezia), din 
28-31 aprilie 1994. Un an mai târziu, la Laaauzarotte din Insulele Canare 
(Spania), s-a desfăşurat Conferinţa Mondială privind turismul durabil, fiind 
prima de acest fel. 

Datorită marelui interes manifestat s-a organizat Conferinţa 
Internaţională pe tema raportului dintre biodiversitate şi turism, la Berlin, 
din 6-8 martie 1997. Aici s-a adoptat «Declaraţia de la Berlin» care 
stabileşte legături între turismul durabil şi protecţia mediulu prin câteva 
principii de actiune: [Blaj Robert, 2009] 

• Activităţtile turistice trebuie să se realizeze echilibrat, astfel ca 
eficienţa durabilă să poată fi controlată; 

• Toţi partenerii privaţi sau de stat să se unească şi să se implice 
în susţinerea turismului durabil prin realizarea unor produse 
turistice şi a unor coduri de comportament care să fie respectate 
de toată lumea; 

• Acordarea unei atenţii speciale pentru formele de turism ce se 
desfăşoară în zonele ecologice şi culturale fragile, încercându-
se evitarea organizării şi desfăşurării turismului de masă; 

• Turismul durabil (prin ecoturism) permite folosirea raţionala a 
biodiversităţii şi contribuie la conservarea ei; 

• Atragerea populaţiei locale şi a instituţiilor locale în aplicarea 
în zonă a ecoturismului, deoarece ei sunt principalii beneficiari 
ai aplicării şi dezvoltării unei activităţi turistice ecologice.  
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Există astăzi o multitudine de exemple prin care ecoturismul ajută 
la finanţarea zonelor protejate, dacă include alternative economice care pot 
susţine şi atrage populaţia locală. Veniturile provenite din ecoturism revin 
populaţiei locale în acelaşi timp dându-le posibilitatea să folosească din 
plin resursele naturale, ecoturismul poate schimba şi atitudinea faţă de 
conservarea speciilor ţintă şi a habitatului lor.  

Ecoturismul este o formă de turism bazat pe natură şi cultură 
tradiţională care presupune o cunoaştere şi interpretare a mediului natural 
si antropic ce se doreste sa fie gestionat într-un mod durabil şi ecologic. 

«Ecoturismul este un turism practicat în spaţii naturale salbatice şi 
culturale tradiţionale puţin modificate de om, şi care trebuie să constituie 
sanctuare de protecţie a naturii şi a formelor ancestrale de civilizaţie pentru 
a sprijini dezvoltarea economică a comunităţilor locale».  

Ecoturismul este o acţiune de dezvoltare sub forma unui parteneriat 
activ între turişti, agenţi de turism, comunităţi locale, gestionari de spaţii 
protejate, asociaţii de mediu şi colective de specialişti în domeniu. 
Împreună urmăresc modul de dezvoltare şi desfăşurare a activităţii 
turistice, participând la informarea turiştilor despre obiceiurile locale, prin 
programe de proteţie a animalelor şi locuitorilor. 

Domeniul ecosanogenezei se referă atât la sănătatea locului de 
muncă, la sănătatea consumatorilor, cât şi la cea a mediului ambiant. 
Preocupările vaste ale acestui domeniu sunt legate în primul rând de 
implicaţiile tehnologiei şi a diverselor produse asupra sănătăţii, deoarece 
efectele lor sunt acum tot mai întinse şi mai generalizate. 

Obiectivele conceptului vizează managementul ecosistemelor şi, 
mai concret, "o producţie de calitate corelată cu cerinţele mai generale ce 
depăşesc nivelul strict al utilizării produsului". Aceste obiective ţin cont 
de interesele consumatorilor, precum şi de cele ale producătorilor şi 
mediului ambiant, aspecte reliefate prin principiile ingineriei mediului şi 
economiei ecologice (Gruia, R., 1992, a). 

Cu ocazia amenajării unor ecosisteme omul scapă în parte de 
presiunile mediului natural, dar introduce alte presiuni (ex. stres-ul) mult 
mai nocive pentru sănătate. Avantajele oferite de cuceririle tehnice sunt 
plătite însă de societate prin mari sacrificii.  

De pildă, după cum spune B. Commoner (1973), pentru efectul 
puternic al noilor insecticide plătim preţul răririi vânatului şi 
instabilităţii ecosistemelor, sporind producţia agricolă cu ajutorul 
îngrăşămintelor chimice agravăm poluarea apelor, în concluzie, nu 
societatea trebuie să se adapteze tehnologiei, ci tehnologia trebuie 
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adaptată nevoilor societăţii, obiectivelor pe care ea le fixează, inclusiv 
prin modul de pilotare managerială a ecosistemelor. 

Prin implicatiile pe care le poate genera realizarea unui produs nu 
mai reprezintă o problemă ce interesează un grup restrâns 
(producătorii), ci devine o preocupare a societăţii. De la raţionalitatea 
economică (centrată exclusiv pe eficienţă economică, productivitate) se 
trece la concepţia ce cultivă raţionalitatea socio-umană (se au în vedere 
inclusiv aspecte privind etica, echitatea, responsabilitatea). 

In acest context, raţionalitatea presupune modul teoretic al 
ecodezvoltării, care vizează:  

• să contribuie în primul rând la realizarea omului, acesta fiind 
resursa cea mai valoroasa a ecosistemelor; 

• punerea în valoare a resurselor naturale să fie făcută tinând 
cont şi de generaţiile următoare; 

• efectele distructive faţă de mediu să fie pe cât posibil mai 
reduse, iar deşeurile să fie folosite în scopuri productive. 

Susţinerea unui asemenea demers este garantul unui echilibru 
bio-economic pe termen lung, deoarece noile tehnologii aplicate pot 
valorifica superior resursele naturale în ideea nobilă a transmiterii la 
generaţiile următoare a unui mediu ambiant nesecătuit şi nepoluat şi, mai 
ales deoarece, sunt capabile să realizeze produse centrate pe valori, cu 
potenţial sanogen ridicat. (Gruia, R., 1995), 
 
Conclzii 

Ecoturismul se diferenţiază de celelalte forme de turism prin 
legătura sa directă şi strânsă cu mediul cultural şi natural. 

Silvoturismul sibian se desfăşoară prin forme cât mai variate şi se 
adresează unor categorii sociale şi de vârstă diferite.  

Eco-dezvoltarea este garantul unui echilibru bio-economic pe 
termen lung, deoarece noile tehnologii aplicate pot valorifica superior 
resursele naturale în ideea nobilă a transmiterii la generaţiile următoare 
a unui mediu ambiant nesecătuit şi nepoluat şi, mai ales deoarece, sunt 
capabile să realizeze produse centrate pe valori, cu potenţial sanogen 
ridicat.  

Un obiectiv important al ecosanogenezei este promovarea 
tehnicilor şi metodelor biologice şi ecologice pentru fabricarea unor 
produse ce au ca efect susţinerea într-o anumită direcţie a sănătăţii 
omului, animalelor, plantelor şi a mediului ambiant în ansamblul său. 
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Obţinerea de produse ecologice, nepoluate şi nepoluante, şi ne 
referim în primul rând la produsele agricole care, ca materii prime cu 
astfel de însuşiri, reprezintă pasul hotărâtor pentru obţinerea de produse 
sanogene în industria alimentară, cosmetică sau farmaceutică.  

Cele mai importante sunt bioalimentele şi biofurajele, cu efect 
complementar nutritiv şi terapeutic preventiv, precum şi produsele din 
plante medicinale şi din arealul silvic, atât de căutate în ultima vreme. 
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Abstract 

Through this study, the level of technical documentation, it is envisaged 
to fund the necessary information for design and patenting of deep heat 
exchanger operable at high temperatures (1000 0 C), with independent heating. 

 
Keywords: geothermal energy, energy, renewable energy potential 
 
Introducere 
 Căutarea de noi resurse energetice este determinată de urmatorii 
factori: criza energetică mondială datorită crizei surselor primare de 
energie: petrol şi cărbune; protecţia mediului şi legislaţia restrictivă; 
necesitatea realizarii casei energetice active. 

Preocuparea în domeniul energiei geotermice este actualizată de 
faptul că este furnizată în mod contiuu, accesibilă pe tot timpul anului, 
indiferent de anotimp, în ciuda faptului că potenţialul energetic geotermic 
este mai mic decât potenţialul energetic solar sau al biomasei. 

Prin lucrarea de faţă, la nivel de documentare tehnică, se are în 
vedere constituirea fondului informaţional necesar pentru conceperea şi 
brevetarea unor schimbătoare de căldură de mare adâncime operabile la 
temperaturi înalte (1000 0C), cu agent termic independent., 

 
Criza de petrol, gaze naturale si carbune 

Creşterea consumatorilor de energie şi dezvoltarea economică pe 
care şi-o propun toate statele lumii sunt inevitabil însoţite de creşterea 
consumului global de surse convenţionale de energie: petrol, cărbune, gaze 
naturale, (figura 1), care sunt limitate ca surse primare, figura 2. În timp, va 
creşte ponderea consumului de cărbune şi gaze naturale de la aproximativ 
20 % în prezent la 30% în umătoarele decenii. 
                                                 
1 SRE – surse regenerabile de energie (SRE) 
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Figura 1 Resurse energetice globale 

 
 

Sursa energetică primară - petrolul va scădea de la 20 Gb/an la 10 
Gb/an în următorii 30 ani, ca urmare a limitării acestei rezerve naturale. 
Prin urmare, preţul petrolului va creşte considerabil şi din punct de vedere 
tehnic va trebui să se găsească alte forme de energie denumite SRE – surse 
regenerabile de energie de tipul eoliană, solară,  biomasă, geotermală, 
geotermică etc. 

 
 

 
Figura 2. Evoluţia producţiei de petrol (ASPO 2005) 
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Energii alternative in Europa2 

 
Figura 3. Eficienţa/producţia de energie regenerabilă3 în anul 2006 – biomasă, 

geotermală, hidro, vânt şi solară în 1000 t.p.e. (sursa website Eurostat) 
 
Sursele de energie regenerabile au următoarele caracteristici: sunt 

din abundenţă ; sunt disponibile local; produc poluare redusă sau zero; pot 
fi utilizate direct în clădiri; nu este necesar să fie transportată energia de la 
sursă la punctul de utilizare; au costuri scăzute; există variaţii zilnice şi 
sezoniere. 

România îşi asigură aproximativ 60% din consum cu producţia 
proprie, în condiţiile în care multe din obiectivele devoratoare de acum 20 
ani au dispărut. Acest lucru o fereşte de oscilaţiile imediate ale pieţei 
energetice, dar nu şi de efectele unor crize îndelungate.  

Problema resurselor energetice se va transforma şi pentru 
statul român într-una majoră de securitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 tpe – tone petrol echivalent 
3 lipseşte energia geotermică propriu-zisă 
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Tabelul nr.14. 
 Potentialul energetic anual al surselor regenerabile de energie din România, pe tipuri de 
surse5,6,7. 
Resura Potenţialul anual Produse energetice 
Energie solară 1433 mii tep/1200 GWh Energie termică/Energie electrică 
Energie eoliană 8000 GWh Energie electrică 
Hidroenergie 34000 GWh Energie electrică 
Energie hidro din MHC 6000 GWh Energie electrică 
Biomasa 7597 mii tep Energie termică/Energie electrică 
Energie geotermală8 167 mii tep Energie termică 

a. Energia geotermală 
Tabelul 2.  

Potenţialul energetic geotermal9 în România (sursa IGR, 2006) 
Parametrul Unitatea de măsură Tehnic Economic 
Puterea nominală MWt 480 375 

TJ/an 9000 7000 Energie electrică 
mii tep/an 215 167 

 
b. Potenţialul energetic intern al Pământului 

Din punct de vedere termic, zonele prezentate în figura 4 sunt 
divizate la rândul lor în mai multe subdomenii. Cele patru zone principale 
sunt în ordine, dinspre suprafaţa Pământului spre centrul acestuia, cu 
dimensiunile aproximative: 

- Scoarţa 0… 100 km; 
- Mantaua 100… 3000 km; 
- Nucleul extern 3000… 5000 km; 
- Nucleul intern 5000… 6378 km. 

                                                 
4 1 tpe = 11,630 MWh 
5 Kilowatt oră (kWh) este unitatea de măsură a energiei sau a lucrului mecanic asociată 
de obicei cu energia electrică, dar folosită şi pentru a descrie alte forme de energie. Dacă 
sunt utilizaţi 1000 jouli pe secundă (adică 1000 W) timp de o oră, atunci se foloseşte 1 
kilowatt oră de energie. De exemplu, un bec incandescent de 100W funcţionează timp de 
10 ore va consuma 1  kilowatt oră (100W x 10 ore = 1000 Wh = 1 kWh). Este egal şi cu 
3,6 milioane de jouli. 
6  Tonă Petrol Echivalent (tpe) – Aceasta este o unitate de măsură convenţională 
standardizată pentru energie şi este definită pe baza unei tone de petrol ce are o valoare 
calorifică netă de 41868 kJ, adică aproximativ 42 GJ. Această unitate este utilă la 
compararea diferiţilor combustibili atunci când sunt necesare cantităţi mari. 1 tpe = 11,630 
MWh 
7 MHC - microhidrocentrale 
8 apa geotermală 
9 sursa termică primară: apa 
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   a)     b) 

Figura 5. Structuri zonale (a) şi distribuţia temperaturii în scoarţa terestră (b) 
În aceste condiţii prezentate în figura 5, potenţialul geotermic se 
caracterizează prin: 
 - fluxul termic mediu de căldură dinspre interiorul Pământului: 58 
MW/km2; 
 - fluxul termic mediu pentru Europa: 62 MW/km2; 
 - cantitatea de căldură conţinută în interiorul Pământului: 126 x 
1030 J, echivalent cu 3,5 x 1025 kWh sau 3,5 x 1022 MWh; 
 - căldura degajată pe durata unui singur an, estimată prin puterea 
echivalentă: 4 x 1017 MW. 
 

Este interesant de remarcat că 99% din interiorul Pământului se 
găseşte la o temperatură de peste 1000°C, iar 99% din restul de 1%, se 
găseşte la o temperatură de peste 100°C. Aceste date geotermice 
sugerează că interiorul Pământului reprezintă o sursă regenerabilă de 
energie care merită toată atenţia şi care trebuie exploatată într-o măsură cât 
mai mare. 

 
Din punct de vedere al potenţialului termic, energia geotermică 

poate fi clasificată în două categorii: 
- energie geotermică de potenţial termic ridicat; 
- energie geotermică de potenţial termic scăzut. 
 

c. Răspândirea pe glob a surselor geotermice 
Energia geotermică este adesea asociată cu izvoarele fierbinţi, 

gheizerele şi cu activitatea vulcanică, de exemplu în Islanda sau Noua 
Zeelandă. Energia geotermică există pretutindeni dispersată în adâncul 
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Pământului: sol, pânza de apa freatică,  ape geotermale, magma 
vulcanică, roci . 

 
Figura 6. Distribuţia fluxului geotermic în Europa (Hurter şi Haenel, 2002) 

 
d. Surse de energia geotermică în România 

Pe teritoriul României, printr-un număr de peste 200 foraje pentru 
hidrocarburi  la adâncimi situate intre 800 si 3500 m s-au localizat resurse 
geotermice de joasă şi medie entalpie (40-120 oC).  

Utilizarea enegiei geotermice extrase este folosită în proporţie de 
37% pentru încălzire, 30% pentru agricultură (sere), 23% în procese 
industriale, 7% în alte scopuri. Dintr-un numar de 14 sonde geotermale 
săpate în intervalul 1995-2000 la adâncimi de 1500-3000 m, numai două 
sonde au fost neproductive, înregistrându-se o rată de suces de 86%. 
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Figura 7. Distribuţia energiei geotermale în România. Resurse geotermale cercetate şi 
zone geotermice de perspectivă (120 ... 140 0C)10, (Negoiţă, 1970; Bandrabur – 1982, 
Cădere – 1985, Cohut şi Bendea – 2000). 
 

e. Structura unei instalaţii de conversie a energiei geotermice în 
energie electrică 

 
Pompele de cădură sunt ecologice, deoarece, nu folosesc 

combustibili fosili. 
Principiul lor de funcţionare se bazează pe trei circuite închise: 

1. sistemul colector – instalaţie pentru transferul de energie din sau 
în pământ  (care poate fi atât orizontal cât si vertical). 

2. pompa de căldură compusă dintr-un circuit închis cu patru 
componente: vaporizator, compresor, condensor, ventil de expansiune. 

3. sistemul de încălzire clasic cuplat la pompa de căldură, în 
condensor. 

                                                 
10  pentru aplicaţii electroenergetice 



Ioan ALECU, Gheorghe DONCEAN 

 50 

 
 

Figura 8. Părţile componente ale unei centrale electrice geotermice (Ahlheim C. – 1975) 
1 – foraj pentru injecţia apei şi pompe de injecţie; 2 – zona de joncţiune între foraje; 

3 – foraje de producţie; 4 – schimbător de căldură;5 – turbinele şi generatoarele 
electrice; 6 – sistem de răcire;7 – stocare energie de potenţial termic ridicat în sol; 8 – 

sistem de monitorizare seismică; 9 – consumatori electrici 
 

 
Figura 9. Schema de funcţionare a unei pompe de căldura cu multiple utilizări 
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Figura 10. Schimbător de căldura de medie adâncime, la potenţial termic scăzut 
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Figura11. Corelaţia temperatura medie - adâncime 

 
f. Bilanţul energetic 

În funcţie de scopul urmărit, bilanţurile energetice se întocmesc în 
patru faze distincte ale unui sistem şi anume: 

- proiectarea unui sistem nou sau modernizarea unui sistem existent, 
- omologarea şi recepţionarea părţilor componente ale unui sistem, 
- cunoaşterea şi îmbunătăţirea parametrilor tehnico-funcţionali ai 
unui sistem în procesul exploatării, 
- întocmirea planurilor curente şi de perspectivă privind 
economisirea şi folosirea raţională a energiei. 
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Figura 12. Fluxul energetic in conversia energiei primare (sursa EU BREF) 

 
Modelele matematice pentru calcularea bilanţurilor energetice au la 

bază principiul conservării energiei  şi utilizarea diagramei Sankey. În 
acest sens, se defineşte mulţimea mărimilor de intrare, se calculează 
pierderile din conturul de bilanţ, pe categorii de procese, se stabilesc 
valorile randamentelor şi se constituie setul mărimilor de ieşire. 

g. Modelarea geometrică, fizică şi dinamică a surselor 
geotermice de mare adâncime 

Presiunea [7] 
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Temperatura [7] 

 
 Dinamica punctului de potenţial termic ridicat (domeniul geo-
magmatic). 
Concluzii 
 Fluidul geotermic de potenţial scăzut (geotermal) poate fi utilizat 
pentru încălzirea casei inteligente, apei menajere, bazinelor balneare, 
serelor, solariilor şi bazinelor piscicole etc. 
 Fluidul geotermic de potenţial înalt este indicat pentru obţinerea 
energiei electrice în/prin microcentrale termo-electrice. 

Instalat corect, sistemul energetic are durata de viata de 25 ani şi 
prezintă următoarele avantaje: zgomot redus; sigur si curat - fără ardere, 
reducerea consumului  de combustibil cu 70 %. 

Costurile de investitii iniţiale sunt mari, durata de amortizare de 5 – 7 
ani, susţinută prin reducerea consumului de combustibil convenţional. 
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Sistemul termoenergetic de potenţial înalt poate fi amplasat oriunde, 
explicabil prin faptul că fluxul de energie geotermică este constant pe 
suprafaţa Pământului (zeci de mW/cm2). 

Nu trebuie de neglijat protecţia PSI a clădirilor. 
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Abstract 

In this study we analyze the concept of ecotourism from the defining way to its 
incentive role for economic growth and social development processes in the case of rural 
communities. 

We explain and define the concept of ecotourism but also the concept of rural 
community, the geoeconomic area most suitable for ecological activities. We show that 
ecotourism is a business with four major advantages: for community, tourists, tour 
operators and state budget. 

Another focus in our analysis is the relationship between ecotourism and culture, 
treated briefly at the end of our workpaper. 

 
Keywords: growth, development, liberalization, tourism, ecotourism 
 
Metodă şi metodologie 

Lucrarea de faţă este rezultatul analizei unor surse bibliografice diverse, metodele 
utilizate fiind de natură teoretică, descriptivă, inductive şi deductive.  

 
Introducere 

Omenirea traversează o perioadă plină de provocări manifestate în 
toate domeniile de activitate. Cunoaşterea şi cunoştinţele constituie 
suportul creşterii şi dezvoltării şi, în contextul unor intense căutări de 
limitare sau neutralizare a multor efecte negative, nedorite, consecinţă a 
progresului, se transpun în suportul sustenabilităţii în viitor. 

Lumea se schimbă, nu neaparat în sensul bun. Traiul comod, de care 
se bucură un mare număr de oameni în timp ce şi mai mulţi se luptă cu 
sărăcia cronică, este plătit cu un preţ foarte mare, neanticipat acum câteva 
decenii în urmă sau, pur şi simplu, ignorat. Ne referim la efectul distructiv 
pe care industrializarea îl manifestă asupra ecositemului, a vieţii, a naturii, 
a tot ceea ce ne înconjoară. Conştientizarea situaţiei, de o gravitate 
extremă, este un mic pas în direcţia corectă. Realitatea ne prezintă un 
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antagonism justificat: salvarea ecosistemului (reducerea poluării, salvarea 
speciilor pe cale de dispariţie, conservarea mediului etc.) şi condiţii de 
creştere economică, de prosperitate materială, fără a renunţa la confort ci, 
dimpotrivă, în condiţii de progres economic şi social. Pentru a lăsa cel 
puţin impresia că ne interesează rezolvarea marilor probleme actuale ale 
omenirii, folosim din ce în ce mai mult prefixe cum sunt eco sau bio. 
Măsura în care ecoactivităţile şi bioactivităţile noastre sunt real eficiente 
este relativă. În realitate, prea puţini agenţi economici îşi desfăşoară 
activităţile pe principiile sustenabilităţii. Şi mai puţini reuşesc să atingă 
obiective de creştere şi dezvoltare sustenabilă într-un mediu poluat (aer, 
apă, sol) în care interesul pecuniar primează. Cu toate greutăţile şi 
limitările în a înţelege necesitatea dezvoltării sustenabile, aceasta trebuie să 
devină prioritară. 

Turismul este una din activităţile a căror efecte se răsfrâng asupra 
ecositemului şi nu întotdeauna în sens pozitiv. Amenajările turistice, 
construcţiile, defrişările, reducerea suprafeţelor arabile, modernizările sunt 
doar câteva exemple de activităţi derulate cu intenţia de a dezvolta 
activitatea turistică şi de a maximiza câştigurile. Conştientizarea 
problemelor de mediu, dorinţa de a conserva natura, transformările produse 
ca urmare a creşterii ponderii turismului în comunităţile locale şi mai ales 
efectele înregistrate într-un timp relativ scurt care nemulţumesc localnicii 
şi nu numai, promovarea conceptelor de creştere şi dezvoltare sustenabilă 
cu accent pe susţinerea şi siguranţa mediului şi oamenilor, au creat o 
conjunctură favorabilă pentru promovarea unei noi forme de turism. 
Ecoturismul se inserează în paleta vastă a activităţilor turistice ca una de 
nişă, pe cât de promovată pe atât de căutată. La ecoturism ne vom referi în 
cele ce urmează. Vom trata conceptul plecând de la a-l echivala cu forma 
de turism care se pretează cel mai bine creşterii şi dezvoltării economico-
sociale sustenabile. 

 
Cadrul general de dezvoltare turistică în comunităţile rurale 

Conform statisticilor UNCTAD, în 49 de ţări în curs de dezvoltare, 
luate împreună, turismul a reprezentat singura sursă de venituri valutare. În 
anul 2001, aceste ţări atrăgeau doar 1% din turişti la nivel mondial 
[Robinson M., Picard D., (coord.), 2006, p. 24]. Plecăm, aşadar, în analiza 
noastră de la o statistică puţin încurajatoare. Un număr mare de state în 
curs de dezvoltare trăiesc din turism de unde şi necesitatea de a dezvolta 
această activitate. Turismul, în general, echilibrează balanţa de plăţi, 
echilibrează piaţa muncii, modifică mediul natural, economic şi social în 
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sens bun dar nu este exclus şi reversul, evită dependenţa economică 
deoarece are efecte de antrenare, susţine dezvoltarea culturală şi 
conservarea tradiţiilor. 

Creşterea ponderii activităţii turistice în ultimile decenii este unul din 
fenomenele economice, sociale şi culturale cele mai remarcabile. Turismul 
a fost inclus în strategiile de dezvoltare a multor ţări, în special din 
categoria celor în curs de dezvoltare. 

 

 
World Tourism Organization`s Standard Classification in Tourism 

Activities consideră că peste 185 de activităţi economice au legătură cu 
turismul printre care: transporturile, activităţile hoteliere, agroalimentare, 
culturale, financiare, de marketing etc. formând o industrie vastă în care 
sunt implicate reţele de agenţi economici privaţi şi publici, organizaţii 
guvernamentale şi neguvernamentale, consumatori (clienţi/turişti) şi 
comunităţi întregi în calitate de ofertanţi. Industria turistică s-a dezvoltat 
aproape peste tot în lume şi a generat câştiguri atât pentru statele 
emiţătoare de turişti cât şi pentru cele receptoare devenind un principal 
obiectiv economic pentru ţările în curs de dezvoltare. Resursele naturale 
diverse (geografice, istorice, culturale) le conferă un mare potenţial de 
dezvoltare turistică. În analiza nivelului de dezvoltare turistică se pune 
accent în special pe indicatori de genul: număr de turişti, număr de 
destinaţii, balanţa turismului internaţional. Trebuie să acceptăm că există 
limite în dezvoltarea turistică a ţărilor în curs de dezvoltare: lipsa punctelor 
de atracţie (naturale, istorice, culturale etc.), lipsa cunoştinţelor, 
neîncrederea în turism ca activitate profitabilă, lipsa know-how-ului tehnic 
şi procedural şi a promovării, lipsa infrastructurii turistice (hoteluri, 
pensiuni, transport, comunicaţii, siguranţă, puncte de informare), lipsa 

Turismul include activităţi specifice persoanelor care 
călătoresc sau merg în alt loc decât reşedinţa lor 
permanentă pentru o perioadă de sub un an cu scopul de a se 
destinde, de a face afaceri sau în alte scopuri [Dabour 
Nabir, 2003, p. 49], iar industria turistică include în sfera sa 
toate activităţile direct sau indirect implicate în fornizarea 
de servicii turistice [Haller A.P., p. 30].  
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investiţiilor, politici şi strategii turistice incoerente, neintegrate în cele de 
dezvoltare naţională, lipsa diversificării turistice şi siguranţei etc. În unele 
comunităţi rurale turismul este activitate nouă, puţin familiară locuitorilor 
nepregătiţi pentru a o desfăşura. 

Datorită naturii complexe, definirea conceptelor turistice este 
problematică, iar cele de turism rural şi ecoturism nu fac excepţie. De 
regulă, turismul în spaţiul rural îmbracă forma celui agricol, cultural, 
religios, de relaxare şi ecoturismului, după caz.  

Din punct de vedere al diversităţii, activitatea turistică în zonele 
rurale îmbracă atribute cu conotaţie pozitivă referitoare la mediul natural, 
recreere, comunitate, agricultură, ambianţă, şi cu conotaţie negativă 
referitoare la cultura mono-economică, şomaj, lipsa serviciilor, lipsa 
facilităţilor, lipsa accesului în zonă. Tot în legătură cu diversitatea este 
turismul şi agricultura de nişă. 

În general, turismul rural este o formă de turism bazată pe natură, cu 
impact social şi asupra mediului. Turisul rural implică direct comunitatea 
locală şi activităţi de planificare, promovare, în general activităţi de 
marketing. Activitatea turistică în mediul rural este posibilă ca urmare a 
implicării a două categorii de agenţi economici: localnicii şi turiştii. 
Localnicii, ofertanţi de servicii turistice, trebuie să dobândească, dacă nu 
au, calităţile necesare pentru a oferi servicii turstice de calitate, să dea 
dovadă de ospitalitate, să creeze condiţii pentru recreere pasivă şi activă, să 
depună eforturi pentru protecţia mediului şi valorilor culturale şi să fie 
dispuşi să se perfecţioneze, formal sau informal, cu scopul de a-şi 
îmbunătăţii oferta. Practic, vorbim despre avantaje şi probleme asociate cu 
turismul în mediul rural care, bineînţeles, diferă de la o regiune la alta în 
funcţie de specificul local. 

În general, ruralul este perceput ca fiind un mediu de pace, linişte şi 
încărcat de romantism, ceea ce constituie, fără îndoială, punctele sale forte. 
Din nefericire, industrializarea a compromis această imagine idilică a 
mediului rural. 

Turismul este considerat soluţia pentru deficienţele cu care se 
confruntă mediul rural. Una dintre acestea este excluziunea socială, rezultat 
al unor manifestări negative colaterale (şomaj, calificare redusă a 
populaţiei, venit redus, sărăcie, probleme de sănătate, familii destrămate) 
Cu toate că afectează zonele urbane, se răsfrânge şi asupra celor rurale. 
Prin turism excluziunea socială poate fi redusă sau chiar eliminată. Având 
în vedere că, în mediul rural, marea majoritate a afacerilor sunt de familie, 
dezvoltarea turismului determină populaţia locală să îşi diversifice 
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activităţile şi să nu se rezume la activităţi mono-economice. Există, fără 
îndoială, riscuri asociate cu fluctuaţiile economice, condiţiile climaterice, 
comportamentul uman, lipsa de cunoştinţe în domeniul managerial etc. 

Ştim foarte bine că activitatea turistică este, de regulă, supusă 
ciclicităţii sezoniere. Comunităţile rurale desfăşoară activităţi turistice pe 
tot parcursul anului, indiferent de sezon. Fiecare anotimp are frumuseţea 
lui, iar clima nu se numără printre factorii limitativi de practicare a 
turismului în comunităţile rurale. 
 
Ce reprezintă comunitatea rurală? 

Noţiunea de comunitate vine din latinescul communitas, grup social 
în care toţi membrii sunt egali. În anii 1960, Turner descria comunitatea ca 
fiind un grup de oameni care împart un spaţiu comun [Beeton Sue, 2006, p. 
4].  

Sue Beeton defineşte comunitatea ca fiind o zonă poziţionată pe o 
vale, munte, bazin hidrografic, municipiu, oraş, comună, sat sau chiar ţară, 
iar comunitatea locală se referă la oraşe mici, comune, sate sau suburbii. 
Diferenţele dintre comunităţile regionale, urbane sau rurale constau în 
accesul la servicii, educaţie, calitatea mediului natural, elemente sociale, 
omogenitate sau eterogenitate socială. Multe comunităţi rurale se bazează 
pe legături ierarhice de tip familial dar, în general, reprezintă un amalgam 
de particularităţi ale mediului.  

Persoanele care trăiesc într-o comunitate au elemente caracteristice 
comune. Comunitatea evoluează, se schimbă, se dezvoltă continuu, la fel şi 
membrii ei. Fiecărei comunităţi rurale îi sunt caracteristice o serie de 
elemente specifice care o individualizează. Specificitatea, trăsătură 
dominantă de diferenţiere, este factor de atractivitate turistică. Din punct de 
vedere fizic, comunităţile rurale sunt relativ independente şi izolate 
economic. 

În cadrul comunităţilor rurale se manifestă cel mai vizibil sentimente 
de apartenenţă, conexiune emoţională, integrare, siguranţă şi sprijin în 
satisfacerea trebuinţelor membrilor. Interacţiunea dintre oameni este 
unitară, se manifestă coeziune socială, iar acest lucru se reflectă foarte bine 
în modul în care se munceşte (de cele mai multe ori în grup, oamenii 
oferindu-şi ajutorul unii altora), respectându-se reciproc. În comunităţile 
rurale membrii se cunosc, au încredere unii în alţii, se ajută, au aşteptări şi 
dorinţe comune, împărtăşesc valori şi obiective. 
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Caracteristicile principale sunt mai mult emoţionale decât fizice şi 
greu cuantificabile dar extrem de atractive pentru persoanele care nu le 
cunosc. 

Turismul presupune a vizita locuri şi oameni, iar din această cauză 
nu există în afara comunităţii. Orice schimbare în activitatea turistică 
atrage schimbări în interiorul comunităţii rurală (reciproca este şi ea 
valabilă). Plecând de la acest considerent, turismul se transpune în factor 
de progres sau regres al unei comunităţi în funcţie de modul în care este 
înţeleasă şi gestionată această activitate.  

Turismul este o activitate echivalată cu o întreagă industrie care se 
foloseşte de comunitate, de valorile ei, tangibile şi intangibile, pe care le 
prelucrează şi apoi le vinde, ceea ce îşi pune amprenta asupra localnicilor 
şi vieţii lor. 

 
Conceptul de ecoturism 

Conceptul de ecoturism este direct legat de cel de creştere şi 
dezvoltare sustenabilă, iar principiile sale au fost formulate în anul 1988 de 
World Trade Organization: gestiunea resurselor se face pentru a acoperii 
trebuinţele economice, sociale şi estetice concomitent cu păstrarea 
integrităţii culturale, a proceselor ecologice, diversităţii biologice şi 
sistemelor care susţin viaţa [***, Sustainable Development of Tourism, 
The World Tourism Organization, http://www.world-
tourism.org/sustainable/IYE/WTO-UNEP-Concept-Paper.htm].  

Industria turistică nu numai că a susţinut creşterea economică dar a 
primit recunoaştere globală ca sector important, prin filiera căruia sunt 
atrase venituri substanţiale la bugetul statului, cu implicaţii nu numai 
economice ci şi culturale şi de mediu. Cele din urmă nu sunt deloc 
constructive. Distrugerea mediului prin turism a obligat practic mai toate 
economiile să evalueze pagubele aduse ecosistemului şi să dezvolte 
activităţi bazate pe conservarea biodiversităţii.  

În anul 1991, International Ecotourism Society a definit conceptul de 
ecoturism ca fiind călătorii responsabile în zone naturale care nu 
afectează mediul şi viaţa localnicilor ... călătorii responsabile în locaţii 
naturale neafectate, cu scopul de a savura şi aprecia natura, de a participa 
la activităţi culturale care conservă ecosistemul şi au impact negativ redus 
şi implică activ populaţia locală ... toate formele de dezvoltare turistică, 
managemet şi operaţiunile care susţin integritatea socio-economică şi 
perenitatea resurselor naturale şi culturale [***, About Ecotourism, The 
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United Nations Environment Programme UNEP, 
http://www.unep.org/tourism/ecotourism/home.htm, pp. 41-42].  

The World Tourism Organization defineşte ecoturismul ca fiind o 
formă de turism practicată în zone naturale neafectate cu scopul de a 
admira şi a primi informaţii despre ele [***, Recommandations on 
Tourism. Statistics and Concepts, Definitions and Classifications for 
Tourism Statistics, World Tourism Organization, http://www.world-
tourism.org], presupune utilizarea optimă a resurselor şi mediului astfel 
încât biodiversitatea şi bogăţiile naturale să fie conservate, autenticitatea 
socio-culturală locală să fie respectată şi să furnizeze beneficii socio-
culturale [***, Sustainable Development of Tourism: Concepts and 
Definitions, World Trade Organization, http://world-trade.org] în special 
turiştilor a căror principal obiectiv este să obţină un grad ridicat de 
satisfacţie. Ecoturismul nu contribuie numai la conservarea bogăţiilor 
naturale şi culturale ci se focalizează prioritar pe comunităţile locale.  

Nu se pretează practicării ecoturismului zonele în care resursele 
naturale sunt intens exploatate, unde solul, aerul şi apa sunt intens poluate, 
unde pădurile sunt intens defrişate, unde în ecosistem trăiesc animale, 
plante sau păsări nespecifice acestuia, unde se practică intens vânătoarea, 
pescuitul, defrişarea sau activităţi ilegale. Categoric nu intră în categoria 
zonelor apte pentru ecoturism cele afectate de poluare şi activităţi 
economice intensive. Ecoturismul se sprijină pe biodiversitate (specii rare 
de animale, plante, păsări), pe areal cu densitate redusă a populaţiei, pe 
suprafeţe protejate cu elemente geo-fizice rare, cu parcuri şi monumente 
naturale. 

Analiza acestor definiţii ne determină să considerăm că noţiunea de 
ecoturism se referă doar la un anumit segment al activităţii turistice şi se 
bazează pe anumite principii. Cele mai puternice legături ale ecoturismului 
sunt cu mediul rural şi cel cultural. Ecoturismul este o activitate de nişă cu 
implicaţii pe întreaga piaţă turistică. 

Rezumând oarecum ceea ce am prezentat până acum, enumerăm 
câteva puncte forte ale activităţii ecoturistice aşa cum rezultă ele din 
argumentele teoretice: 

- conservă biodiversitatea; 
- susţine populaţia locală - dezvoltarea economico-socială a 

comunităţii rurale; 
- se bazează pe activităţi tradiţionale; 
- implică acţiuni responsabile din partea turiştilor, localnicilor şi 

industriei turistice; 
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- necesită consum redus de resurse neregenerabile; 
- implică populaţia locală căreia îi deschide noi oportunităţi; 
- imbunătăţeşte imaginea comunităţii locale şi contribuie la un plus 

de notorietate etc. 
Corect practicat, ecoturismul este componentă a turismului 

sustenabil, sursă de venituri, metodă de conservare a mediului şi culturii 
locale. Relaţia între principiile ecoturismului şi cele ale dezvoltării 
sustenabile sunt prezentate în figura nr. 1 

În anul 1999, la Santiago de Chile, statele membre WTO, au formulat 
o serie de obiective referitoare la ecoturism: 

- de a valorifica în totalitate potenţiala contribuţie a ecoturismului la 
dezvoltarea sustenabilă; 

- de a utiliza informaţiile, tehnicile de bune practici şi experienţele 
anterioare pentru a planifica, dezvolta, gestiona şi promova 
turismul de tip eco; 

- de a motiva oficialii guvernamentali, agenţii privaţi şi 
organizaţiile neguvernamentale de a se implica în activităţile de 
ecoturism cu scopul de a susţine dezvoltarea sustenabilă, de a 
conserva mediul, resursele naturale şi culturale; 

- de a găsi cele mai bune metode de responsabilizare a turiştilor, 
localnicilor şi, în general, a agenţilor economici implicaţi pentru a 
dezvolta un comportament responsabil. 

Prin ecoturism ţările în curs de dezvoltare au deschidere relativ mare. 
Termenul în sine este contestat deoarece este folosit, de multe ori, doar ca 
un instrument de marketing.  

Ecoturismul este o activitate, aşa cum deja am precizat bazată pe 
mediul natural şi pe virtuţile acestuia şi educativă pentru turişti şi localnici 
corect şi durabil gestionată. Gestionarea durabilă se referă la comunitate şi 
la mediul ambiant. Consecinţele se referă la produse, locuri de muncă, 
educaţie etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ecotourism like a means of economic growth and development for rural communities 

 63 

Figura nr. 1 
 

Relaţia între ecoturism şi turismul sustenebil 
 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Gutierrez Eileen, Lamoureux Kristin et all., 2005, Linking Communities. Tourism 
& Conservation, The George Washington University, p. 4 

 
În aparenţă, ecoturismul reprezintă un cumul de activităţi ieftine ce 

presupun conservarea naturii. În realitate, fondurile necesare 
managementului ariilor protejate, fondurile alocate localnicilor cu scopul 
de a nu afecta, prin propriile lor activităţi, mediul, fondurile necesare 
construirii unei infrastructuri adecvate însumat conduc la sume consistente 
ce demonstrează că ecoturismul este o activitate financiar costisitoare. 
Comunităţile locale trebuie să aibă o grijă deosebită pentru conservarea 
mediului, peisajului şi valorilor locale.  

Principiile ecoturismului Principiile dezvoltării 
sustenabile 

ECOTURISM 

Turism de aventură 
Turism bazat pe natură 

Agroturism 

Turism cultural ş 
religios 

Turism etic 

Turism educaţonal 

Alte forme de turism 
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Spre deosebire de alte forme de turism, creatoare de locuri de muncă, 
ecoturismul nu avantajează piaţa muncii, dimpotrivă. Păstrarea 
arhietipurilor ca principal obiectiv de dezvoltare regională elimină din 
categoria priorităţilor crearea de locuri de muncă, cele mai defavorizate 
fiind femeile. 

Capitalul social, în ambele aspecte, structural (reţele, reguli şi 
proceduri – ceea ce oamenii fac sau cum fac) şi cognitiv (norme, valori, 
atitudini, credinţe – percepţia reciprocităţii, încredere, ceea ce oamenii 
simt), de regulă este afectat ca urmare a dezvoltării turismului. Totuşi, 
turismul distruge capitalul social în măsura în care îl şi crează. Creşterea 
economică stimulează activitatea comunităţilor rurale şi evoluţia pe scara 
nevoilor lui Maslow. Odată cu evoluţia în ierarhia piramidei nevoilor şi cu 
progresul individual se consolidează capitalul social. Dacă se renunţă la 
valori, credinţe, obiceiuri, nu este exclus reversul, distrugerea capitalului 
social. În industria turistică există mai multe forme de turism considerate 
activităţi cu efecte pozitive asupra comunităţilor rurale printre care şi 
ecoturismul dacă nu este considerat o formă de turism de nişă. 

Ecoturismul în mediul rural modifică orientarea dinspre turişti spre 
comunitatea gazdă. Este factor de schimbare şi oferă, bine realizat, o 
perspectivă pozitivă asupra dezvoltării economico-sociale şi mediului. 
Trebuie să avem în vedere că ecoturismul este o activitate mult mai 
complexă decât pare după o analiză superficială. Impactul social al 
ecoturismului este prezentat în tabelul nr. 1. 

 
Tabelul nr. 1 

 
Impactul social al ecoturismului asupra comunităţilor rurale 

 

Dezvoltarea 
activităţii 
turistice 

- modifică structura internă a comunităţii rurale; 
- divide comunitatea rurală în două grupe 

distincte: localnici care interacţionează cu turiştii 
şi localnici care nu interacţionează cu turiştii; 

- caracteristici colonialiste; 
- crează sau nu, în funcţie de situaţie, locuri de 

muncă; 
- determină schimbări sociale; 
- determină populaţia locală să se perfecţioneze 

profesional prin creşterea gradului de educaţie; 
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- eforturi de îmbunătăţire a infrastructurii; 
- îmbunătăţirea calităţii vieţii; 
- schimbă mentalităţi; 
- acces la tehnologii şi elemente moderne. 
 

Impactul cultural 

- revitalizează artele, meşteşugurile, tradiţiile şi, în 
general, cultura locală; 

- există riscul aculturaţiei; 
- asumarea efectelor negative ale turismului de 

masă asupra culturii locale; 
- conservarea sau pierderea autenticităţii în funcţie 

capacitatea localnicilor de a-şi conserva valorile 
tradiţionale. 

Sursa: Beeton Sue, 2006, Community Development Through Tourism, Land Links Press, 
p. 18 

 
Efectele pozitive sau negative pe care ecoturismul le exercită asupra 

comunităţilor rurale (enumerate în tabelul nr. 1) depind, în foarte mare 
măsură, de înclinaţia spre schimbare a localnicilor, de capacitatea de 
adaptare la orice modificare ce survine în spaţiul lor şi de modul de punere 
în practică a măsurilor de dezvoltare prin ecoturism.  

Atitudinile şi credinţele populaţiei locale sunt afectate negativ uneori 
până la dispariţia lor totală. Riscul diluării culturii locale până la dispariţie 
este relativ mare. Tot negativ este afectat mediul înconjurător cu toate că 
ecoturismul implică eforturi de conservare a ecositemului. Cele mai mari 
pericole derivă din consecinţele ireversibile asupra mediului, culturii şi 
spiritului. Ecoturismul nu trebuie să pună o amprentă negativă asupra 
mediului natural, economic, cultural sau social al comunităţii rurale 
[Weaver Adam, 2005, p. 361]. 

 
Ecoturism şi cultură 

Am precizat deja că între turism şi cultură există o relaţie strânsă. 
Aşa cum este definit, turismul presupune deplasarea oamenilor (turiştilor) 
în alte spaţii decât cel cotidian cu scopul de a trăi experienţe diferite prin 
contactul cu alte culturi. Cultura oferă resurse materiale şi simbolice fiind 
unul din cei mai importanţi factori de atractivitate turistică, indiferent dacă 
ne referim la turismul intern sau internaţional, şi stă la baza dezvoltării 
acestui segment economic. Inovaţia, creativitatea şi diversitatea culturală 
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sunt necesare pentru oameni aşa cum biodiversitatea este necesară pentru 
natură [Robinson M., Picard D.(coord.), 2006, p. 16]. 

Ecoturismul, ca oricare altă formă de turism, susţine expansiunea şi 
diferenţierea culturală. Prin cultură, comunităţilor mici, de tip rural, li se 
conferă notorietate. Nu este greşit să afirmăm că tocmai cultura (clădiri, 
stiluri arhitectonice, monumente, muzee, lăcaşuri de cult, vestigii istorice, 
rezervaţii naturale, limbaj, activităţi specifice etc.) vinde produsele 
ecoturistice. În context turistic, sunt utilizate diferite dimensiuni culturale, 
în funcţie de modul în care sunt mobilizate în scopuri economice. 
Ecoturismul se bazează pe moştenirea culturală a comunităţii, adică spaţii 
naturale, mediul şi arta locală, peisaje, adică pe relaţia natură-cultură. 
Moştenirea culturală, aşa cum stipulează Declaraţia Universală a 
Diversităţii Culturale [UNESCO, 2001] reprezintă o moştenire comună a 
umanităţii conservată în beneficiul generaţiilor următoare, ceea ce prin 
ecoturism este posibil.  

Diversitatea ecoculturală este experienţa unică pe care o trăieşte orice 
vizitator şi factorul de bază în dezvoltarea turismului chiar dacă, aparent, 
este o resursă relativ limitată. Dezvoltarea presupune produse ecoinovative 
realizate prin proceduri care nu afectează nici mediul şi nici integritatea 
culturală dar prin care beneficiile economice, sociale şi de mediu sunt 
maximizate.  

Artele, geografia, istoria, ecologia, economia, divertismentul, religia, 
medicina arhitectura, literatura, muzica, gastronomia converg spre 
ecoturism la fel cum converg spre turism deoarece ecoturismul face uz de 
acestea într-o formă mult mai rarefiată, mai şlefuită. Promovarea zonelor 
ecoturistice se face prin cultură. De fiecare loc este legată o poveste, un 
eveniment istoric, cultural sau de altă natură.  

Ecoturismul este instrument de transmitere a schimburilor culturale 
şi de creare a unor experienţe personale. Nicio cultură nu există dacă nu 
interacţionează cu alte culturi şi în afara altor influenţe culturale. 
Ecoturismul înseamnă dialog intercultural, deci relaţia turismului cu 
mediul conturează o formă aparte a turismului sub forma lui eco care, la 
rându-i, se sprijină pe factorul cultural pentru a susţine creşterea şi 
dezvoltarea economico-socială a comunităţilor rurale şi nu numai. 
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Concluzii: 
În lucrarea de faţă am analizat o componentă a activităţii turistice 

despre care se vorbeşte din ce în ce mai mult, şi anume, ecoturismul - 
considerat o formă distinctă de turism cu toate că, meditând cu atenţie, 
realizăm că toate formele pe care le îmbracă activitatea turistică pot, la o 
adică, să primească prefixul eco.  

Ecoturismul în comunităţile rurale necesită investiţii, locuri de 
muncă, conservarea mediului, tradiţiilor şi culturii, dezvoltarea producţiei 
tradiţionale locale (în special industria manufacturieră locală: textile, 
artizanat, lemnările, artă populară), naşterea unei ,,poveşti” a locului, 
conceperea unor itinerarii în cadrul cărora să fie vizitate principalele 
puncte de atractivitate, formarea unor ghizi locali care să însoţească turiştii 
şi să le explice istoria fiecărui loc vizitat. Experienţa oricărui turist trebuie 
să fie dublată de informaţie. Fără informaţii suplimentare, oferite de 
persoane abilitate, finalitatea actului ecoturistic nu va fi completă. Turistul 
trebuie să părăsească orice loc vizitat doct şi nu semidoct, adică relaxat şi 
informat.  

Conceptul de ecoturism a apărut în anii 1970 pentru a evidenţia 
interacţiunea dintre turişti, resurse şi populaţia locală din regiunile vizitate. 
Atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare sustenabilă, de siguranţă 
ecologică şi de incluziune socială presupune integrarea, într-o anumită 
măsură, a ecoturismului în strategiile naţionale şi transnaţionale de 
dezvoltare. 

Ecoturismul, ca de altfel turismul în general, presupune: utilizarea 
complexă a resurselor naturale, culturale şi umane; presupune existenţa 
unei infrastructuri comunicaţionale, de transport, formarea unor reţele 
sociale, existenţa utilităţilor; presupune existenţa unei infrastructuri 
specifice: pensiuni, hoteluri, personal de primire, ghizi, personal calificat 
să ofere servicii agroalimentare, în special legate de gastronomia locală; 
existenţa unei infrastructuri recreative: activităţi culturale, activităţi de 
deconectare, activităţi sportive; promovare prin agenţii de turism, birouri 
informative etc. dar mai ales protejarea ecosistemului. 
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Abstract 
 Reduce existing regional imbalances, with emphasis on sustainable development, 
represent the main orientation established in Romania's regional development policy. Through 
the activities and services they provide, rural tourism are a complex indirect component of 
growth, which engage significant elements of interdependence between sustainable 
development and regional tourism. Assessment of regional disparities, by determining the 
territorial concentration of the rural touristic pensions in Romania aims to outline solutions 
revitalization and sustainable development of disadvantaged areas by introducing or 
increasing practice of rural tourism. Optimal planning of rural tourism can become an 
effective instrument of regional sustainable development and can have a positive impact on 
Romania's exit from economic crisis 
 
Keywords: rural touristic pensions, structural changes, the  territorial concentration, 
sustainable development 
 
Method and Methodology 
 The evaluation process of regional disparities begins with the presentation of 
territorial distribution of rural tourism pensions in Romania  made up of terms whose 
absolute values can be summed, and of the structural changes in weights or specific 
weights for each of the terms in total. 
 The peculiar characterization of the degree of uniformity or of deformity on 
distribution of rural touristic pensions in the eight regions (NUTS 2) can lead to 
conclusions on the measurement of regional disparities. The distribution particularity is 
expressed by territorial distribution coefficients applicable to data series from 2008 to 
2010. They are: Corrado Gini coefficient, Struck, and coefficient of cohesion energy 
information system. 
 
 
Introduction 
 An important variable in the analysis of rural tourism is rural 
touristic pension; the number of units makes positive or negative evolution 
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of this type of tourism in the territories. The oversized evaluation of 
touristic potential of the regions and incorrect forecasts of tourism demand 
can result in a large number of pensions and thus, creation an unfavorable 
economic situation for those entrepreneurs who will record an occupancy 
rate insufficient to ensure business profitability. On the other hand, there 
are areas saturated, the opening of accommodation would be absolutely 
irrational and economically unprofitable. In this context, the concentration 
of the hostels is a determinant of disparities between regions, which can 
create an overview of regional sustainable development of rural tourism. 
 
Assessment of regional disparities on the rural touristic pensions from 
Romania in the context of sustainable development 
 Structure of a regional economic space is highlighted by the 
classification and typology of regions. In this context, changes in rural 
tourism activities are determined by many factors acting directly or 
indirectly, such as population size and structure, tourism consumption 
pattern, trade and tourist links with other regions, the skill level of labor 
from tourism, etc. 
 An important place is occupied by inter-and intra-regions 
differences on the degree of economic and social development, the rural 
tourism development, fluctuations in the number of people and migration, 
opportunities that benefit local communities. 
 In order to homogenize territorial units for EU regional statistics, in 
2008, the Statistical Office of European Union (EUROSTAT) has 
developed and included in the REGIO database, Nomenclature of 
Territorial Units for Statistics (NUTS), which in our country has the 
following structure: NUTS 1 including 4 macro regions, NUTS 2 including 
8 regions and NUTS 3 including counties in each region.  
 The problem of assessing regional disparities in rural touristic 
pensions from Romania aims eight regions of the NUTS 2: North-West, 
Central, North-East, South-East, South-Muntenia, Bucharest-Ilfov and 
West South-West Oltenia. 
 Analysis of organization and planning of tourism rural from NUTS 
2 regions, through the rural touristic pensions in 2008-2010, begins with 
the presentation of their territorial distribution (Graph no. 1) and of 
structural changes in the total rural touristic pensions from Romania 
(Graph no. 2, 3, 4). 
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Graph no. 1 
 

Distribution of rural touristic pensions by regions from Romania 
 

 
 

Rural tourism offer, especially as natural and cultural potential is the 
advantage of regions Central , the Northwest and Northeast, in which  that 
most part of the rural touristic  pensions are concentrated. Trend both 
numerical, in absolute values, and legally structured, as a share in total 
rural touristic pensions from Romania (Graph no. 2, 3, 4), is as follows: 

 In Central region, the number of touristic pension decreases on 
average by 63 rural tourist accommodation structures on year since 
2008, from 613 units to 543 units (2009), reaching 487 units in 
2010; Structural, this evolution is represented by the variation in 
decline by 10 percentage points from 46% in 2008 to 36% in 2010; 

 The number of rural touristic pensions in North-West region 
recorded a slight increase from 225 units in 2008 to 256 units 
(2009) and 266 units in 2010, representing an average increase of 
about 21 structures of annual rural touristic;Into this region, 
structurally,  is manifested an increased by 3 percentage points in 
2010 compared to 2008 (from 17%, to 18%  in 2009, and then to 
20%); 

 An average increase of about 21 structures of rural touristic 
pensions is set annually in North-East region also, from 200 rural 
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touristic pensions in 2008, to 241 units in 2009 and to 229 units in 
2010;structurally, is manifested an increased  with only 2 
percentage points, from 15% in 2008 to 17% in 2009 and 2010; 

 Regions South and South-Eastern Muntenia register slight increase 
from 96 and 98 units in 2008 to 104 and 108 rural touristic 
pensions in 2010, while structurally, the growth is only 1 
percentage point from 7% (2008 and 2009) to 8% in 2010. 

 For the South-West Oltenia and West there are more significant 
increases from 47 and 59 units in 2008 to 60 respectively 93 rural 
touristic pensions in 2010, with developments oscillating 
percentage between 3% and 6% of rural touristic pensions. 

 How is natural for the Bucharest-Ilfov region located in the plains, 
with an insignificant rural tourism potential,  has been only 10 rural 
touristic pensions in 2008 and in 2009, respectively only 6 units in 
2010, that in all units, represents only 1% of the total. 

 Given the distribution of units and the structural changes recorded 
in the regions of Romania, we can say that the disparities are relatively 
small in the top three and the other four  regions, and significant on the 
first places and last place. The last place is disadvantaged by conditions 
which can satisfy only in a limited extent the practice of rural 
requirements. 
 

The structure of the rural tourist pensions on regions from Romania 
 
            2008 - Graph no. 2                  2009 – Graph no. 3                  2010 
– Graph no. 4 
 

   

 The evaluation of the level of intra and inter regional activity of 
rural tourism in the context of sustainable development can be evidenced 
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by determining the concentration territorial rural touristic pensions in 
2008-2010, using the following coefficients of territorial distribution: 

 Corrado Gini coefficient, ( GC ); 
 Struck coefficient  ( SC ); 
 the information energy  of cohesion system. 

 
 According to the regional boundaries in 2008 were used for 
statistical data for distribution of the rural touristic pensions, on which 
were determined territorial concentration ratios presented in table 1. 
 Determination of Corrado Gini coefficients involved using the 
square root of sum of squares of weights as coefficients of the 8 regions in 
their total. In each year of the period 2008 - 2010 result oscillates around 
0.5 which is quite close to 0.3536 which shows an increased tendency to 
uniformity of distribution of rural tourist pensions in Romania's regions. 
 

Table no. 1 
The values  of territorial concentration coefficient 

 

Corrado Gini 
coefficient Struck coefficient 

The information 
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2008 0,5199 0,4075 0,166 
2009 0,4769 0,3423 0,117 
2010 0,4643 0,3218 0,1035 
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 The results range from 0.4075 (2009) and 0.3218 (2010) confirms 
strong enough uniformity manifested at regional level. The tendency of 
uniformity that increases from one year to another, is reflected by 
decreasing values, that highlights  the process of creation of the  rural 
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touristic pensions in  less developed areas, process which fit within the 
regional sustainable development. 

High degree of uniformity can be confirmed and completed 
addressing the issue of regional distribution of the rural touristic pensions 
and in another aspect. If all rural tourist pensions is a system, then the 
regions are its states. In this context are determined the information energy 
of cohesion system to assess status (table no. 1). Values down to 0.166 in 
2008, 0.117 in 2009 and 0.1035 in 2010, are so close to 0 as the lower limit 
set for the coefficient of information energy of cohesion system, which 
stands out clearly uniform territorial distribution of rural tourist 
accommodation structures. 
 Uniformity of the territorial distribution of tourist accomodation 
structure is caused by several factors, which may be related to the tourism 
and to the economic development of the region as a whole: 

 tourism potential of the region and its level of exploitation; 
 specific practice of rural tourism in accordance with specific 

resources and sustainable development of each region; 
 socio-economic status of the region; 
 investments more or less significant applied rural tourism; 
 regional development policies. 

 Linking regional development of sustainable rural tourism with the 
local policy guidance , regional requires to: 

 reorganization of settlements in the context of sustainable 
development in view of limiting urban sprawl; 

 controlling interregional mobility through a better combination 
of travel with less polluting vehicles; 

 control infrastructure costs and environmental impact, so that 
less developed regions to benefit from investment profits 

 conservation of rural and cultural resource. 
 When determining a low degree of regional disparities and regional 
distribution uniformity of rural touristic pensions, it can shape a 
sustainable regional development trend so the rural tourism will not be 
greatly affected by the global economic crisis manifested in Romania. 
 
Conclusions: 
 Disparities between regions, on the number of rural tourist 
accommodation structures, are low in the top three regions (Central, 
Northwest, Northeast) and the next four regions (South East, South-
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Muntenia, South-West Oltenia, West ), and sharp only in the first three 
places, respectively at the end of the ranking (Bucharest - Ilfov). 
 However, the coefficients of territorial concentration led to 
highlight the trend of uniform territorial distribution of rural tourism in 
rural touristic pensions from Romania. 
 These results are quite encouraging for the future of rural tourism 
and sustainable regional development while the global economic crisis is 
not enough to profoundly influence the activity of this type of tourism. 
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Abstract 
 In the past decade, scientific research turned significantly to the regional 
development, with its main objective to reduce the imbalances between them. This context 
allowed a regional analysis of the structural interdependence of rural touristic pensions in 
Romania. The paper presents comparative regional structural trends between rural touristic 
pensions and tourist accommodation structures in Romania, and the regional structural 
changes for rural touristic pensions in Romania. The analysis is based on results of assessment 
methods of statistical data taken on four micro structure established by NUTS classification 
since 2008. 
 
Keywords: rural touristic pensions, structural changes, regional development, sustainable 
development. 
 
Method and Methodology 
 Structural analysis of territorial real interdependencies   concerning rural touristic 
pensions in Romania, involves the application of valuation methods including statistical 
calculation methods which include, first, Indicators of of structure.  The statistics used 
are from 2008 to 2010 (Statistical Yearbooks 2009-2011) because, from that year, 
Statistical Office of the European Union(EUROSTAT) has developed and included in the 
REGIO database, Nomeclature of Territorial Units for Statistics (NUTS ) in a form that 
allowed achieve the goal. 
 
Introduction 
 The current trend worldwide on sustainable regional development, 
the complexity of the tourism sector, restructuring and operation modes 
have resulted an increased of rural tourism activities. It acted as an 
integrated system that leads to efficiency of tourism with significant impact 
on economic growth and sustainable development in Romania. 
 The accommodation, through rural touristic pensions, the basic 
element in the work of this type of tourism and sustainable territorial 
development as a necessity of the XXI century, are key objectives which 
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argues choosing, in this paper, the structural analysis of regional 
interdependences. 
 
Comparative regional trends and structural changes between rural 
touristic pensions and tourist accommodation structures in Romania 
in terms of sustainable development 
 Awareness on environmental degradation with its implications for 
quality of life is essential in this century. Key issues concern the issue of 
sustainable regional development of rural tourism. This type of 
development includes the general trends in rural touristic pensions, which 
determine the supply of this type of tourism. 
 Demarcation of regions has been and remains a global delicate 
problem. Nomenclature of Territorial Units for Statistics in Romania, as a 
result of EU accession, includes three levels with the following structure: 
NUTS 1 including 4 macro regions, NUTS 2 including 8 regions and 
NUTS 3 including counties in each region (Table no. 1). 
 

Table no. 1 
Romania's territorial units according to NUTS 

 

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 
North-West Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, 

Satu Mare, Sălaj Macro 
region 1 Centre Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, 

Sibiu 
North-East Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, 

Vaslui Macro 
region 2 South East Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, 

Vrancea 
South -

Muntenia 
Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, Teleorman Macro 

region 3 București-Ilfov Bucureşti , Ilfov 
South-West 

Oltenia 
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea Macro 

region 4 West Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş 
Source: Regulation No 176/2008 of the European Parliament and of the Council 

 According to the regional boundaries were taken the data on the 
allocation of rural touristic pensions, which allowed a structural analysis 
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through which to highlight regional interdependencies. Establishing 
regional structural trends specific of rural tourism accommodations starts 
with the presentation of rural touristic pensions place in the total weights of 
accommodation, both at macro level and in Romania. 

Graph no. 1 
 

The share of rural touristic pensions in the total tourist 
accommodation  structures in Romania on the macro regions 
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 Chart. 1 shows that most rural touristic pensions (almost half of all 
units) are recorded at one macro region ( Macro region 1, regions North 
West and Central), their share in total tourist accommodation structures 
ranging from 45% (2008) to 41% (2010). 
 Overall, in Romania, the percents of rural touristic pensions in total 
tourist reception structures are quite low (from 28% in 2008 and 2009 and 
26% in 2010), which means that rural tourism has not yet a part very 
important in tourism activity. This result reflects the reduced influence of 
the sustainable development of tourism in our country, through the 
countryside tourism, with negative effect, in condition of Romania’s 
alignment to global requirements and removal of the current crisis. 
 Regional interdependences of rural touristic pensions are 
highlighted by setting their structures on macro regions in all these types of 
units in Romania. 
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Graph no. 2 
 

Macro structure of rural touristic pensions 
 

                       a  ‐  2008                                   b ‐  2009                              c ‐  2010 

 

 
 As previous analysis results, (Graph no. 2) show that more than half 
the rural touristic pensions in Romania are located in North-West and 
Centre. Weights down to 62% in 2008 to 56% in 2010 corresponding 
Macro region 1 shows, on the one hand, that the practical activity of rural 
tourism in the regions is intensely  and on the other hand, the effects of 
global crisis that led to the abolition of units which did not cope to 
competition. 
 Macro region 2 is characterized by quite significant weights in the 
total number of rural tourism in Romania, between 22% (2008) and 25% 
(2010). This weight gain manifested from one year to another is explained 
by efforts were made to the North-East and South-East regions to boost the 



Structural regional interdependence on the rural touristic pensions from Romania 

  83 

impact of rural tourism to regional economic growth and to contributing 
heavily to the development regional sustainable. 
 The low weights of rural touristic pensions are in Macro regions 3 
and 4, between 8% and 11%. They can be considered insignificant 
compared with the other Macro regions. This may be a concern which 
highlighting the small interest manifested in these macro regions, at the 
local, zonal or regional level for rural tourism. 
 According to NUTS 2, each macro region is divided into two 
regions, which allows a more detailed analysis of macro-structural change 
on rural tourism pensions in Romania occurs from year to year. Territorial 
distribution of rural touristic pensions from Macro region 1 is presented on 
the two component regions, so in 2008-2010 periods, in terms of structural 
(Graph no. 3) is as follows: 

 in Northwest region are assigned the fewest rural touristic pensions, 
their number representing 27% in 2008, 32% in 2009 and 35% of 
the total in 2010 from the Macro region 1; 

 the other rural touristic pensions frm Macro region 1 are located in 
Central region, their rates decreasing from 73% in 2008 to 68% in 
2009 and 65% in 2010; 

 
 

Graph no. 3 
 

The structure of the rural touristic pensions on regions components of 
Macro region 1 
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 Differences between the two regions in terms of units of 
accommodation can be evaluated as consequences of increasing concerns 
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planning and development of rural tourism activities in accordance with 
the exploitation of existing tourism resources, which is strong in the central 
region. 
  Analyzing the regional structure of rural touristic pensions,  components 
of  Macro  region 2 is noted, that in the entire period 2008-2010, the North-
East region had a significant weight in Macro region 1 (Graph no. 4) 
because of his special supply more specific, in relation to the South-East 
region, which has not done enough to promote the tourism market his 
supply. 
 

Graph no. 4 
 

The structure of the rural touristic pensions on regions components of 
Macro region 2 
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 Structural fluctuations are visible from one year to another. Thus, in 
2008, 68% of rural touristic pensions from Macro region 2 are units in the 
North-East region (the remaining 32% are in South-East region) in 2009, 
their corresponding weight is maximum of period, recording 72% (the 
minimum for South region being only 28%). Crisis manifested in Macro 
region 2 in 2010 led to significant changes in the number of rural touristic 
pensions by establishing and ending units, so that it's South East come 
back a few percent in addition to the previous year, reaching 31 % in 
detrimental of North-East region over which they will meet only 69%. 
 A comparative overview of the number of touristic pensions rural 
from South East, with the Bucharest-Ilfov, regions of Macro region 3,  is 
evidenced by the graph 5. 
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Graph no. 5 
 

The structure of the rural touristic pensions on regions components of 
Macro region 3 
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 The low potential of rural tourism in Bucharest Ilfov region 
explains insignificant weights down from 9% in 2008 to 5% in 2010. For 
the South Region in terms of rural tourist accommodation, seemingly, there 
is a transition to the economic crisis period without too much trouble, the 
weights recorded increased from year to year, from 91% (2009) to 95% 
(2010). 
 Graphical representation of rural touristic pension’s structure on the 
regions components of the Macro 4 shows the representation quite 
balanced of rural touristic pensions on the two regions: South-West Oltenia 
and West (Graph no. 6). 
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Graph no. 6 
 

The structure of the rural touristic pensions on regions components of 
Macro region 4 
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 The territorial distribution of rural tourism supply with emphasis on 
the natural heritage of the region West explains the slightly higher weights 
this kind of tourism, ranging from 52%  in 2009 to 61% in 2010 compared 
with 39% (2010) and 48% (2009) for the region South-West Oltenia. The 
plain, the natural potential available in most of a South-West Oltenia 
region, rural cultural potentially quite low, are significant barriers to 
tourism, so by default for the area, arguing weighting fixed in 48%. 
In assemblies, one can notice that almost every macro region has one 
region that accounts for a significantly higher proportion of 50%, which 
emphasizes the existence of relatively regional imbalances manifested in 
Romania. 
 
Conclusions 
 In the context of global economic crisis event which inevitably 
affected and Romania, the few rural touristic pensions reflect insignificant 
filing efforts on regional development and the inability manifested at local 
or regional area to promote rural tourism. 
 In comparison with results on structural changes made to rural 
touristic pensions, we can mention the need to develop scenarios for the 
revitalization and sustainable development of disadvantaged areas, to 
reduce regional imbalance which occurs in Romania. 
 The perspectives are based on the ease of the sustainable 
development of rural areas, given by the minimum investment that requires 
the planning or the recovery resources and the existing facilities, by 
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agricultural raw materials, by the environment in which are halt the 
activities of such kind of tourism, All of this can be done in the context 
implementation of environmental policy, environmental protection and 
conservation. 
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Abstract 

The paper deals with the notions of timelessness and community as well as their 
implications, i.e. one’s right place in the world and one’s integrity, respectively as far as 
rural life is concerned. 
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Introducere 

Lucrarea de faţă aparţine unei serii, în construcţie, de aproximări, 
din perspective diverse, asupra satului românesc, serie ce nu reprezintă 
decît o nouă insistenţă de a descumpăni, cel puţin, mila, dezolarea, prea 
adeseori dispreţul cu care se întîmpină, de obicei, ruralitatea. 
 Volumul căruia acest articol i se integrează are drept obiect de 
studiu turismul rural. Dar există cu adevărat un turism rural ? Poate că 
există judiciozitate academică în tratarea acestei experienţe – a călătoriei – 
drept un demers de strict interes economic şi social. Dar nu există şi 
îndreptăţire. ″The only journey is the one within.″, spunea Rainer Maria 
Rilke. Singura călătorie este cea lăuntrică. 

Satul este un univers în sine. Nu este un oraş embrionar, în 
aşteptarea mărinimiei unor politici bine întocmite ce-l vor salva de 
„ţărănie”. Şi, aparent paradoxal, unui turist, în sensul riguros al termenului, 
de ins ce se deplasează în afara propriului habitat din raţiuni recreaţionale 
sau de business, în acord cu definiţia1 Organizaţiei Mondiale a Turismului, 
acest orizont îi va rămîne străin. Pentru un practicant al unei mişcări 
lineare pe un traseu anume, cu revenire în punctul de plecare, pentru cel ce 
dă, altfel spus, o raită într-un spaţiu oarecare, motivat de curiozitate, plictis 
sau afaceri, satul se dovedeşte a fi neprimitor. Acesta însă e turistul – nu 

                                                 
1 ″The World Tourism Organization defines tourists as people ′traveling to and staying in 
places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, 
business and other purposes′.″, http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism 
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călătorul. A călători e „a peregrina”, „a se aşterne drumului”, „a drumui”, 
„a strănici”. Tinereţea e „călătoare”, soarele, asfinţind, „se călătoreşte”. 
Dinspre perindarea spre sacru, prin străbatere şi străinie, spre trecerea-
petrecere. De la turism – neimplicat şi zorit tur de orizont, la călătorie – 
drumuire trudnică întru lăuntru. 

De ce ar trece acest drum prin sat ? Doar aici se mai pot învăţa două 
lecţii fără de care nu aş fi decît un călător spre nicăieri. 
 
Argument 
 
Premisa I 

În eseul Christian Matters I, din volumul de eseuri God Laughs and 
Plays: Churchless Sermons in Response to the Preachments of the 
Fundamentalist Right, 2006, David James Duncan, romancier şi eseist 
American, nota (sublinierile îmi aparţin): 

″Our lack of community is intensely painful. A TV talk show is not 
community. A couple of hours in a church pew each Sabbath is not 
community. A multinational corporation is neither a human nor a 
community, and in the sweatshops, defiled agribusiness fields, genetic 
mutation labs, ecological dead zones, the inhumanity is showing. Without 
genuine spiritual community, life becomes a struggle so lonely and grim 
that even Hillary Clinton has admitted ′it takes a village′.″ 

„Lipsa noastră de comunitate este adînc dureroasă. Un talk shaw 
televizat nu înseamnă comunitate. Cîteva ore sîmbăta în strana bisericii nu 
înseamnă comunitate. O corporaţie multinaţională nu este nici fiinţă, nici 
comunitate, iar în atelierele ruşinii, în cîmpurile siluite de fermele 
industriale, în laboratoarele mutaţiilor genetice, în zonele ecologice moarte, 
aici apare inumanitatea. Fără o comunitate spirituală autentică viaţa 
devine o luptă atît de însingurată şi atît de crudă încît pînă şi Hillary 
Clinton recunoaşte că «este nevoie de un sat».” 

Duncan se referă la volumul publicat în 1996 de Hillary Clinton şi 
intitulat It Takes a Village: And Other Lessons Children Teach Us, în care 
autoarea susţine existenţa unui impact decisiv al mediului extra-familial 
asupra dezvoltării fiinţei. Titlul cărţii a fost inspirat de un proverb al 
populaţiei Igbo din Nigeria: ″Ora na azu nwa″, cu versiunea engleză ″It 
takes a village to raise a child″. Este nevoie de un sat sau, altfel spus, de o 
întreagă comunitate spre a creşte un copil. Responsabilitatea formării unui 
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individ nu revine doar părinţilor sau doar familiei extinse, ci societăţii 
întregi.2 

 
Premisa II 

Într-un discurs ţinut pe 26 aprilie 1989, cu ocazia deschiderii celei 
de-a doua ediţii a expoziţiei Build a Better Britain, găzduită de Business 
Design Centre, Islington, London, Prinţul Charles al Marii Britanii citează 
dintr-o scrisoare deschisă adresată lui Nicolae Ceauşescu (sublinierile îmi 
aparţin): 

″[…] above all, to build communities with a soul. This is what the 
letter says: 

′We call on you to stop the demolition of the country’s villages. 
Driving people from their ancestral settlements where they have a purpose, 
where they have houses built to meet the needs of life and labour, is a 
sacrilege. The peasant house is identified with the soul of its builder. By 
striking at the peasant house, by replacing it with a poky flat in a tower-
block, you strike not only at the soul of the people but also at the 
patrimony which belongs to all mankind.′″3 

„[…] mai presus de toate, să se construiască comunităţi cu suflet. 
Despre aceasta se vorbeşte în scisoare: 

«Vă cerem să opriţi demolarea satelor ţării. Izgonirea oamenilor din 
aşezările lor străvechi, unde au un rost, unde au cămine ridicate pe măsura 
vieţii şi a muncii lor, este un sacrilegiu. Casa ţăranului se identifică cu 
sufletul celui ce a construit-o. Lovind în casa ţărănească, substituindu-o cu 
un apartament strîmt de bloc, loviţi nu doar în sufletul poporului, ci şi într-
un patrimoniu ce aparţine întregii umanităţi.»” 
 
 

                                                 
2 In the Nigerian Igbo culture, the proverb ″Ora na azu nwa″ means it takes the 
community/village to raise a child. The Igbo people also name their children ″Nwa ora″ 
which means child of the community. 
Africa: in Lunyoro (Banyoro) there is a proverb that says ″Omwana takulila nju emoi″, 
whose literal translation is ″A child does not grow up only in a single home″. In Kihaya 
(Bahaya) there is a saying, ″Omwana taba womoi″, which translates as ″A child belongs 
not to one parent or home″. In Kijita (Wajita) there is a proverb which says ″Omwana ni 
wa bhone″, meaning regardless of a child’s biological parent(s) its upbringing belongs to 
the community., http://en.wikipedia.org/wiki/It_takes_a_village_to_raise_a_child 
3 http://www.princeofwales.gov.uk/speechesandarticles/a_speech_by_hrh_the_prince_ 
of_wales_at_the_opening_of_the_bu_677043539.html 
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Concluzie 
Din cele două premise, (1) este nevoie de o întreagă comunitate 

pentru a se forma un om; (2) tipul de „comunitate spirituală autentică”, 
acea „comunitate cu suflet”, se întîlneşte (şi) astăzi la ţară, rezultă 
concluzia: experienţa ruralităţii este vitală. 
 
Interludiu 

Îmi revin în memorie cîteva lucrări ale unor pictori celebri: Jules 
Breton, Recalling the Gleaners from the Field, The End of the Working 
Day, The Song of the Lark; Nicolae Grigorescu, Car cu boi, Fete lucrînd la 
poartă, Luminiş; Hubert von Herkomer, Our Village Nurse; Eastman 
Johnson, Man with a Scythe; Ştefan Luchian, Casa din Brebu, Case la 
ţară; Joos de Momper, Rural Landscape with a Pilgrim Kneeling before 
the Roadside; Camille Pissaro, Entrance to the Village of Voisins; Edward 
Willis Redfield, Cherry Blossoms; Pierre-Auguste Renoir, Entering the 
Village of Essoyes; Alfred Sisley, Sentier de la mi-côte, Louveciennes etc. 

Sensul acestui interludiu plastic este acela de a deştepta în 
conştiinţă memoria celor două dimensiuni fundamentale intrinseci acestui 
spaţiu: veşnicia-înveşnicire şi comunitatea-comuniune. Suspendarea 
timpului şi împărtăşirea. ″Timelessness″ şi ″community″. 
 
Timelessness 

Prinţul Charles al Marii Britanii, întrebat de ce iubeşte satul 
românesc şi care este, în opinia lui, esenţa acestei lumi, a răspuns: 
„Sentimentul veşniciei.”4 

″Timelessness″ este ceea ce face posibil sentimentul 
(autoreferenţial al) relativităţii  şi de aici dreapta situare în lume, în relaţia 
cu sine şi cu ceilalţi. Neîncrîncenarea, iertarea, iubirea, toate acestea sînt 
direct proporţionale cu aglomerarea de timp pe care îmi îngădui s-o conţin. 
Cu cît sînt mai dens temporal, cu atît orizontul spre şi dinspre care privesc 
este mai accesibil, adică mai aproape de pămînt. Cu atît mă zvîrcolesc şi 
mă strivesc mai tare. Cu cît timpul interior tinde spre infinit, cu atît sînt 
mai senin. Serenitatea nu face ura imposibilă – o face ridicolă. Copilul pe 
care întreaga comunitate îl creşte descoperă acest adevăr în mod empiric, 
prin experienţa pe care cei din jur i-o procură zi de zi. Nu didactic, nu 
discursiv, nu moralizator, ci epidermic, prin atingere nemijlocită. Ajunge 

                                                 
4 Lucian Blaga: „Eu cred că veşnicia s-a născut la sat.” 
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să înţeleagă, singur, ce înseamnă să nu faci rău din lipsa voinţei de a face 
rău. 

Aceasta este lecţia dreptei situări în lume prin trăirea, paradoxală, 
a sentimentului propriei nimicnicii simultan cu sentimentul condividerii, cu 
toţi şi toate laolaltă, a tuturor urnirilor cosmice, a tuturor rotirilor Căilor 
Lactee, veşnicind-înveşnicindu-te. 
 
Community 

„Lipsa noastră de comunitate” este lipsa noastră de 
comuniune/împărtăşire. ″Community″ este ceea ce face posibil sentimentul 
de orbitare, de apartenenţă şi, prin aceasta, un simţămînt de frumos şi bine. 
Nu doar existenţă în comun, cu inerenta ei rugină: toleranţa, ci credinţa în 
valori comune şi regăsirea întru aspiraţii comune. Sentimentul de 
apartenenţă există doar dacă mă pot recunoaşte cu tot ce conţin mai 
lăuntric şi mai bun în cei din jur. Educaţia primeşte atunci un sens nou, 
întrucît se debarasează de zgura predicaţiilor coercitiv-punitive – nu sînt 
presupus a mă pleca în faţa unor valori împărtăşite căci nu există obedienţă 
faţă de ceea ce mă defineşte deja. Valorile nu aparţin şi nu se însuşesc, 
precum bunurile, ci se anabolizează – există un metabolism psiho-mental şi 
el este, trebuie să fie, comun. Există, trebuie să existe, un singur flux vital. 
Comunitatea este cu adevărat responsabilă pentru fiecare membru în parte, 
pînă la fibră, pînă la celulă, întrucît altfel viaţa devine o „luptă însingurată 
şi crîncenă” în încercarea deznădăjduită a unui individ de a rezista pînă la 
capăt într-un mediu nu impropice, ci de-a dreptul abiotic, iar reuşita, prin 
singura soluţie posibilă: adaptarea la acel mediu, cere drept preţ mutaţii la 
nivel afectiv, moral, intelectual, spiritual şi, în final, chiar biologic. Cei 
rezistenţi, victorioşii, sînt de fapt invulnerabilii în faţa nefirescului, a 
nenaturalului, impermeabilii la bine şi la rău, dar nu din ingenuitate, ci din 
pricina absenţei acelei „cunoaşteri tacite”5 fără de care au urgent nevoie de 

                                                 
5 Spontaneitatea relaţiilor dintre oameni, practicile codificate în tradiţii. 
În Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy, University of Chicago 
Press, 1958, Michael Polanyi introduce noţiunea de ″tacit knowledge″. 
″Effective transfer of tacit knowledge generally requires extensive personal contact, 
regular interaction and trust. This kind of knowledge can only be revealed through 
practice in a particular context and transmitted through social networks. […] 
It consists of beliefs, ideals, values, schemata and mental models which are deeply 
ingrained in us and which we often take for granted. While difficult to articulate, this 
cognitive dimension of tacit knowledge shapes the way we perceive the world.″, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tacit_knowledge 
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un decalog, spre a se informa cum că nu se cuvine să mintă, să fure, să 
urască, să ucidă … 

Împărtăşirea inhibă apetenţa pentru zădărnici(r)e şi absurd. 
Niciodată nu eşti singur, niciodată prezenţa ta, nu relavanţa socială, deci nu 
ipostazierea, ci fiinţa ta, nu este superfluă, nici chiar atunci cînd tu însuţi 
nu mai crezi în tine: nu-i nimic, cred cei din jur. Orice ar fi, eşti de-al lor, 
eşti de neabandonat, aparţii ineluctabil unei lumi cu care relaţia îţi este atît 
de intimă şi atît de neevitat, încît dacă te-ar renega, lumea aceasta, în 
absenţa ta, şi-ar pierde rostul. 

Aceasta este lecţia integrităţii. Sînt integru şi mă păstrez integru 
(lat. integer întreg), aşadar un întreg, un tot cast, necorupt şi incoruptibil, 
doar dacă lumea mea, lumea în care am identitate şi sens, este ea însăşi 
integră, adică se recunoaşte drept un tot salubru şi coerent care, ştie prea 
bine, la fel de inevitabil mă conţine. Sînt răspunzător de integritatea mea în 
faţa celorlalţi doar pentru că infirmitatea mea ar contamina şi perverti 
ireversibil unitatea căreia îi aparţin. Însă atunci lumea pe care o mărturisesc 
a mea trebuie să mă mărturisească, la rîndu-i, drept al ei în mod deplin şi 
definitiv. 
 
It takes a village 

Cîndva, această gîndire şi această simţire erau de la sine posibile. Şi 
pentru a deveni din nou la fel de natural, la fel de fluent posibile, să 
reîncepem ucenicia de oameni drepţi şi buni – de data aceasta dintr-un sat. 
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Abstract 

The paper presents the typology of the turistic paltoral village from the mountain 
area of Sibiu County, indentified and based on criteria. Based on information provided by 
different institutions and a survey conducted in several rural pensions, it highlights the current 
state of use of traditional products obtained from sheep. Based on extensive documentation, we 
determined the number of sheep breeders in pastoral villages in Sibiu, the number held by 
them and the number of tourist with accommodation structures and craft workshops. 

 

Keywords: turistic paltoral village, traditional products, accommodation 
 
Method and Methodology 

Lucrarea se bazează pe studiu bibliografic, precum şi pe prelucrarea şi 
interpretarea unor date oferite de către  Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu, Direcţia 
pentru Agricultură a Judeţului Sibiu, Camera Agricolă a Judeţului Sibiu. De asemenea, 
documentarea s-a făcut şi prin desfăşurarea unei anchete sociologice în pensiuni 
agroturistice din satele pastorale ale judeţului Sibiu.  

Introducere 
Se ştie că satul românesc se confruntă în prezent cu o pronunţată 

tendinţă de depopulare, de aceea au fost alese comune în care această 
tendinţă se manifestă mai puţin, localităţile respective putând fi considerate 
adevărate “focare de multiplicare” pentru alte localităţi  din zona montană. 

Meseria de oier (cioban) este păstrată prin tradiţie, este agreată şi 
continuată şi de tânăra generaţie (Jina, Rod, Tilişca, Poiana Sibiului). 
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Satele pastorale au în moşia lor numeroase locuinţe temporare, colibe, 
grajduri, sălaşe situate în zone cu fâneţe. Particularităţile gospodăriilor 
trebuie puse în legătură cu specificul ocupaţiei tradiţionale, respectiv 
păstoritul. [Taftă Vasile, 2008] 

Caracterul pastoral al economiei tradiţionale a acestor sate se 
reflectă în structura aşezărilor, în componenţa şi organizarea gospodăriei, 
în proporţiile construcţiilor, organizarea gospodăriei din sat şi a colibelor 
din zona de fâneţe. [Stanciu Mirela, 1999] 

 
Posibilităţile de dezvoltare sustenabilă ale satelor pastorale prin 
intermediul agroturismului, în zona montană a Judeţului Sibiu 

Judeţul Sibiu este cunoscut pentru tradiţia în ceea ce priveşte 
creşterea ovinelor.  

Restructurarea gospodăriei ţărăneşti crescătoare de ovine din zona 
montată, este de mare actualitate. Valorificarea în context agroturistic a 
produselor obţinute de aceste exploataţii este la fel de importantă, mai ales 
dacă aceasta se face prin intermediul agroturismului. 

În lucrare se prezintă situaţia numărului de crescători de ovine din 
satele pastorale ale judeţului Sibiu, numărul de structuri turistice existent în 
aceste localităţi, meşteşugarii populari identificaţi în aceste localităţi şi 
starea actuală  a structurilor turistice identificate.  

Cu privire la numărul de crescători de ovine înregistraţi la nivelul 
anului 2011 în comunele din zona montană a judeţului Sibiu şi efectivele 
exploatate de aceştia, situaţia se prezintă astfel: 

Tabelul  nr. 1 
Situaţia privind numărul de crescători de ovine şi efectivele 

exploatate de aceştia în sate montane din judeţul Sibiu 
Comuna  Nr. crescători  Ovine exploatate  

(capete) 
Cârţişoara  16 2.180 
Gura Râului 24 4.408 
Poiana Sibiului  29 12.180 
Tilişca şi Rod 51 17.449 
Râu Sadului 32 5.506 
Răşinari  76 21.341 
Jina  96 28.336 
Sadu  38 6.497 
Sălişte  16 22.223 
Total  378 100.120 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Sibiu, 2012 
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Pentru aceleaşi localităţi ne-a interesat să aflăm situaţia practicării 
unor meşteşuguri. Astfel, au fost identificaţi  37 de meşteri populari.  

       Tabelul nr. 2  
Situaţia meşterilor populari identificaţi în sate din zona 

montană a judeţului Sibiu 
 

Nr. 
Crt 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

ADRESA MEŞTEŞUG ZONA 

1 Dancu Paraschiva Com. Tilişca, nr. 221, 
jud. Sibiu 

Ţesut Mărginimea 
Sibiului 

2 Petrea Doina Com. Tilişca, nr. 484 Ţesut Mărginimea 
Sibiului 

3 Străulea Maria Tilişca, nr. 393, tel 
554001, 0745/222128 

Ţesut, confecţionat 
costume populare 

Mărginimea 
Sibiului 

4 Schiau Maria Tilişca, nr. 360 Confecţionat 
costume populare 

Mărginimea 
Sibiului 

5 Schiau Dumitru Tilişca, nr. 360 Tâmplarie Mărginimea 
Sibiului 

6 Lal Paraschiva Tilişca, nr. 517 a Ţesut Mărginimea 
Sibiului 

7 Hampu Melania Tilişca, nr. 108 Cusut costume 
populare 

Mărginimea 
Sibiului 

8 Petrea Doina Tilişca, nr. 484 Ţesut Mărginimea 
Sibiului 

9 Domnar Ana Tilişca, nr. 409 Cusut costume 
populare 

Mărginimea 
Sibiului 

10 Duca Vasile  Tilişca, nr. 474 Sculptură în lemn Mărginimea 
Sibiului 

11 Lal Dumitru Tilişca, nr. 563 Fierar Mărginimea 
Sibiului 

12 Badea Mircea Tilişca, nr. 93 Fierar Mărginimea 
Sibiului 

13 Mihu Ioan Rod, nr. 371 Tâmplărie Mărginimea 
Sibiului 

14 Goşa Daniela Sălişte,jud. Sibiu Ţesut Mărginimea 
Sibiului 

15 Goşa Ioana Sălişte,jud. Sibiu Ţesut Mărginimea 
Sibiului 

16 Uscatu Marina Com. Fântânele, str. 
Bisericii, nr. 155 

Ţesut Mărginimea 
Sibiului 

17 Brândean Maria Com. Orlat, str. 
Morii, nr. 674, Tel 
571 478 

Pictură icoane Mărginimea 
Sibiului 

18 Ceaco Eugen Orlat, str. Mică, nr. 
469 

Pictură naivă Mărginimea 
Sibiului 
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19 Frunzete Vasile Răşinari Pictură naivă Mărginimea 
Sibiului 

20 Costachiou 
Valentin 

Orlat, str. Nouă, nr. 
867 

Sculptor lemn Mărginimea 
Sibiului 

21 Stioca Alina  Orlat, str. C, nr. 598 Pictură pe sticlă Mărginimea 
Sibiului 

22 Muntean Stana Răşinari Ţesut Mărginimea 
Sibiului 

23 Creţu Stăncuţa Răşinari Pictură pe sticlă Mărginimea 
Sibiului 

24 Naiţă Maria Răşinari Ţesut Mărginimea 
Sibiului 

25 Roajdă Călin Com. Jina, nr. 7, Tel 
214 056 

Pictură icoane Mărginimea 
Sibiului 

26 Oltean Aurora Com. Sibiel, str, 
Principală, nr. 325, 

Pictură icoane Mărginimea 
Sibiului 

27 Bâja Claudia (fiica 
lui Ciucă Maria)  

Com. Poiana Sibiului, 
str. Deal, nr. 308, Tel 
224 527 

Brodat Mărginimea 
Sibiului 

28 Ciucă Maria Com. Poiana Sibiului, 
str. Deal, nr. 308, Tel 
224 527 

Brodat, ţesut Mărginimea 
Sibiului 

29 Omotă Ana  Răşinari, str. Cetăţii, 
nr. 306, Tel 557 314 

Cojocărit Mărginimea 
Sibiului 

30 Dădârlat Ion Sălişte, Piaţa Junilor, 
nr. 1948 

Confecţionat pălării Mărginimea 
Sibiului 

31 Ilieş Radu Sălişte, str. 
Principală, nr. 43, 

Confecţionat pălării Mărginimea 
Sibiului 

32 Popa Nicolae Sălişte Lemnărie Mărginimea 
Sibiului 

33 Străulea Dumitru Sălişte Fierar Mărginimea 
Sibiului 

34 Voicu Ilie Gura Râului, str. 
Gărdurelelor, nr. 106, 
Tel 572 263 

Curelar Mărginimea 
Sibiului 

35 Murgu Maria Comuna Jina Confecţioner 
costume populare, 

cusut ii 

Mărginimea 
Sibiului 

36 Jinariu Maria Comuna Jina Cusut ii Mărginimea 
Sibiului 

37 Jurcă Paula  Orlat, str. 
Cristianului, nr. 6, Tel 
571 372 

Lemn pictat Mărginimea 
Sibiului 

Sursa: Centrul Judeţean Sibiu de creaţie artistică şi artizanală ”Cindrelul Junii Sibiului”, 
2010 
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Cu scopul de a cunoaşte situaţia actuală a structurilor turistice cu 
funcţiune de cazare din localităţile vizate, am extras date cu privire la 
numărul acestora şi la adresa acestora. Astfel, în satele pastorale din zona 
montană a judeţului Sibiu au fost identificate 136 de structuri turistice cu 
funcţiune de cazare, conform tabelului următor:  

Tabelul nr. 3 
Structuri turistice existente în satele pastorale din zona 

montană  
a judeţului Sibiu 

 
Localitatea Nr.pensiuni 

Sălişte 52 

Orlat 6 

Rod + Tilişca 3 

Jina 1 

Râu Sadului 3 

Sadu 7 

Gura Râului 23 

Răşinari 28 

Cârţişoara 13 

TOTAL: 136 

Sursa: date oferite de Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu, 2011 
 
În vara anului 2010 am desfăşurat un studiu în 46 din aceste 

pensiuni existente în zona montană a judeţului Sibiu, cu scopul de a obţine 
detalii legate de: tipul de structură turistică, gradul de confort, grad mediu 
de ocupare, durata sejurului, provenineţa turiştilor, serivicii prestate, etc. 
[Stanciu Mirela, 2010] 

Criteriile care au stat la baza identificării satelor pastorale din judeţul 
Sibiu au fost: să fie amplasate în zona montană, să fie comune cu populaţie 
numeroasă, peste media populaţiei din comunele montane la nivel de ţară 
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(Sălişte – 2862 loc., Poiana Sibiului – 2807 loc., Tilişca şi Rod – 1691 loc., 
Jina – 4099 loc., Râu Sadului – 736 loc., Sadu – 2561 loc., Gura Râului – 
3643 loc., Răşinari – 5468 loc., Cârţişoara – 1157 loc.); existenţa unor 
tradiţii culturale, comerciale şi economice legate de creşterea ovinelor; 
existenţa de crescători de ovine care deţin efective de ovine de min. 100 de 
capete/gospodărie;  economie tipic pastorală, reflectată în tipolgia aşezării 
şi tradiţii, datini, obiceiuri; port, tradiţii legate de anumite evenimente din 
viaţa familiei şi din îndeletnicirea de bază – pastorală, similare;  existenţa 
unei bune interacţiuni între om şi mediu, reflectată în componenţa de 
ansamblu a gospodăriei; existenţa de pensiuni agroturistice şi turistice 
rurale; existenţa unor ateliere meşteşugăreşti; existenţa unor obiective 
turistice care să reprezinte atracţii pentru turişti; tradiţie în valorificarea 
altor resurse pe care le oferă zona montană (lemn, apă, fructe de pădure, 
plante medicinale, etc.).  

 
Concluzii privind structurile turistice cu funcţiune de cazare 

investigate 
Din prelucrarea şi analiza celor 46 de chestionare completate pe 

teren, se desprind următoarele concluzii:  
• 70% din structurile turistice analizate fac parte din categoria 

pensiuni turistice rurale; 26 % sunt pensiuni agroturistice, respectiv 
proprietarii desfăşoară şi activităţi agricole; 2 % se încadrează la 
categoria vile şi 2 % la categoria hostel. 

• structurile turistice în care s-a desfăşurat ancheta sunt din judeţul 
Sibiu  (localităţile Sibiel, Sadu, Răşinari, Râul Sadului, Cârţişoara). 

• 65 % din structurile turistice analizate se încadrează la categoria 3 
stele, 26 % la 2 stele,4 % la 4 stele, 2 % la 5 stele şi 2 % la o stea. 

• capacitatea de cazare este în 48 % dintre acestea de până la 10 
locuri, în 26 % este cuprinsă între 11 – 20 de locuri, 13 % din 
structurile turistice au între 21 – 30 de locuri şi 13 % au mai mult 
de 30 de locuri. 

• gradul mediu de ocupare este de cca. 90 % în sezonul estival şi de 
circa 30 % în restul anului. 

• pensiunile agroturistice oferă servicii de alimentaţie exclusiv pentru 
turiştii cazaţi, cu excepţia localităţii Sibiel în care majoritatea 
pensiunilor organizează mese tradiţionale pentru turiştii care 
vizitează localitatea. 
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• doar în 38 % din structurile turistice analizate s-a întâlnit personal 
angajat şi calificat (recepţioner, cameriste, bucătar), în celelalte, 
activităţile fiind desfăşurate de către proprietar şi de membri 
familiei acestuia. 

• durata medie a sejurului este de 3-4 zile în cazul pensiunilor 
agroturistice şi de 2-3 zile în cazul celorlalte structuri turistice. 

• dintre amenajările specifice pentru petrecerea timpului liber 
amintim: spaţii de joacă pentru copii, piscine, servicii de masaj, 
saună, grădini amenajate, tenis de masă, tenis de câmp, echitaţie, 
pescuit, biliard, teren pentru practicarea sporturilor, închirieri de 
articole sportive, dartz, foişor, loc pentru grătar, plimbări cu trăsura 
sau sania, etc. 

• toate pensiunile turistice dispun de locuri de parcare a 
autoturismelor turistilor, 13 % dintre acestea fiind prevăzute şi cu 
rampă de acces pentru persoane cu handicap. 

• dintre serviciile suplimentare oferite clienţilor cu sau fără plată 
amintim: organizarea de banchete/mese festive (69 %), meniu 
dietetic (7 %), ghid turistic (20 %), comercializare de produse de 
igienă, obiecte de artizanat, etc. (5 %). 

• ca modalităţi de plată pentru serviciile prestate întâlnim: plata cu 
card (41 %), plata cu bilet la ordin, CEC sau ordin de plată (34 %), 
voucher (10 %). 

• tarifele practicate sunt de: 50 - 70 de lei pentru single, 70 – 100 de 
lei camera dublă, apartamente între 150 – 180 de lei şi camera 
matrimonială, 70 – 80 de lei. 

• cu privire la vârsta medie a turiştilor 66 % dintre aceştia au vârste 
cuprinse între 31 şi 50 de ani, 28 % au vârsta mai mică de 30 de ani 
şi 6 % au vârsta mai mare de 51 de ani. 

• în 90 % din cazuri, proprietarii, administratorii sau membrii 
familiei au urmat cursuri de igienă, de administrator de pensiune, 
sau de bucătar. 

• alimentele servite turiştilor provin în proporţie de 24 % din ceea ce 
produce gospodăria ţărănească, restul fiind cumpărate din reţeaua 
comercială. 

• în toate structurile turistice analizate la cererea clienţilor se 
organizează diferite evenimente (mese festive, zile onomastice, 
nunţi, botezuri, petreceri, primire tradiţională, revelioane, banchete, 
cursuri, team-building, etc ). 
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• 45 % din structurile turistice analizate lucrează ca independente, 21 
% sunt afiliate la Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi 
Cultural, 28 % sunt afiliate Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de 
Turism, 3 % sunt afiliate Asociaţiei Române pentru Cazare şi 
Turism Ecologic BAD & BREAKFAST, 3 % sunt afiliate 
Asociaţiei TOUROPERATORILOR din România,  10 % sunt 
afiliate Clubului Presei de Turism – FIJET România şi 21 % sunt 
afiliate unor Asociaţii de Turism Locale. Precizăm că 14 % dintre 
acestea sunt afiliate mai multor organizaţii de turism. 
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Abstract 

This study is intended as a reminder of the many possibilities of development in rural 
areas in Romania, being aware, however, that not all can be saved. In our study, abstract and 
personal at the same time, we will stop on a particular area, Cerna Valley from Caraş-Severin 
county, because chronic regional reactions and attitude of indifference in this area turned it 
into a confined space and less attractive to outside eyes. So I tried to mend this problem by 
using a very handy method for any entrepreneur or even for any person who wants to make 
acquaintance with the tourism market. The orientation of all activities of this plan will have a 
single purpose to fully comply with the tourist consumer requirements providing products and 
services of high quality and diversity. 

In addition to all these points in the activities timetable of the development I 
considered absolutely necessary to determine the resources area on the background and 
cultural landscape over which conforms to actually conduct any activities, present in chapter: 
”2. a. Analysis of the tourism offer”. As expected this project and all complementary tasks will 
behave as a bonding agent between the rmaterial resource (tourist potential of the area) and 
human resource (people), which is based on calculating the impact that may have on demand. 
Rigorous application of this idea includes a large number of contributors that their tasks 
qualitatively unique prospective to draw up sketches of exploiting tourism potential fully 
enhancing responsibility tracing such collective and individual direction in which it may act 
through a wide participation of the community in the process of implementation phases. 

The efficiency of this project, which was implemented to create favorable conditions 
for tourists willing to be adventurer, can be illustrated by the increase in tourist activity in the 
area which will integrate Cerna Valley natural feature technical-scientifical able to hold back 
its degradation. The established stages and what we want to present in this work it is necessary 
to change the presentation of the plan which decomposed in this work with particularly 
momentous efforts both to investment funds and plan technical solutions run will determine the 
development of tourist activity on the Cerna Valley 

 
Keywords: rural tourism, development, rural zone, tourist demand, Cerna Valley, 
vacation village 
 
Metodă şi metodologie 

Obiectivul acestei lucrări este de a propune o discuţie cu privire la punerea în 
aplicare a unei metodologii pentru dezvoltarea unor strategii asupra zonelor rurale 
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marginale, în România. Tema se va axa în mod special pe Zona Valea Cernei din judeţul 
Caraş-Severin deoarece acest articol porneşte practic de la cerinţa ce o reprezintă această 
zonă. Vom prezenta astfel situaţia actuală a României în ceea ce priveşte agroturismul, 
informaţii ce ne vor fi de folos la justificarea proiectului ce dorim să-l implementăm în 
zona mai sus menţionată.  

Pentru realizarea acestei analize a fost necesară o documentare detaliată, analiza 
statisticilor existente sprijinită de grafice şi reprezentări cartografice şi chiar discuţii cu 
instituţii implicate în administraţia acestui areal. Această analiză urmează cele trei etape 
ale cercetării: documentarea cu privire la tema aleasă, analiza şi interpretarea datelor 
pertinente şi elaborarea propriu-zisă a lucrării.  

Instrumentul cel mai important a fost documentarea asupra situaţiei actuale a Văii 
Cernei, care ne-a oferit informaţii extrem de importante, informaţii ce ne-au ajutat să 
avem o viziune în detaliu fără de care ne-ar fi fost imposibil să ne atingem obiectivul. 
Selecţia bibliografiei cu privire la tema studiată a fost relativ facilitată de existenţa cărţilor 
de interes teoretic, dar destul de dificilă dacă ţinem seama de lipsa studiilor recente 
aplicate la nivelul teritoriului analizat. Internetul a reprezentat, de asemenea, o bună sursă 
de noţiuni teoretice dezvoltate de profesori români şi străini, dar şi pentru investigaţiile 
empirice cu privire la cerere şi oferta pentru zona analizată. 

 
Introducere 

Mijlocul anilor 1970 a marcat începutul unei revitalizări a 
populaţiei rurale în ţările dezvoltate. Mult timp victime ale unui exod rural 
masiv, aceste teritorii se bucură acum de o creştere semnificativă a 
numărului de locuitori. Cu toate acestea, dinamica despre care tocmai am 
precizat nu este o experienţă omogenă şi în spaţiul rural românesc. 
Pierderile de populaţie sunt concentrate în special în zonele rurale izolate. 
Aceste pierderi ale populaţiei sunt însoţite de lipsa infrastructurii pe aceste 
teritorii, dificultăţi în ceea ce priveşte accesul la ocuparea unui loc de 
muncă, dar  şi un nivel scăzut de educaţie. Având în vedere această 
situaţie, se pune problema de elaborare ale unor posibile strategii de 
dezvoltare în aceste teritorii, care pot fi descrise ca marginale. Multe 
politici publice doresc să pună turismul în centrul planurilor strategice cu 
privire la dezvoltarea zonelor rurale marginale. Unele caracteristici ale 
teritoriilor rurale pot duce într-adevăr spre considerarea turismului ca o 
strategie posibilă de dezvoltare. Cu toate acestea, turismul este un sistem 
complex şi elaborarea unor astfel de strategii implică utilizarea de 
instrumente pentru a măsura impactul turismului. Totuşi, s-a menţionat de 
nenumărate ori că agroturismul este o soluţie, lucru dovedit de altfel în 
ţările dezvoltate. 

Pentru a înţelege mai uşor topicul acestui articol trebuie să 
înţelegem ce este de fapt agroturismul şi care este legătura lui cu zonele 
rurale. În primul rând, se constituie ca o formă a turismului rural, dar 
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putem spune că este de fapt o îmbinare a sectorului agricol şi a tot ce 
implică acesta: produse agricole, peisaje naturale, prezenţa de spirit a 
locuitorilor din zonele rurale exemplificată prin datinile şi obiceiurile 
străvechi ale acestora, aspecte legate de foclorul zonei, elemente originale 
de etnografie şi artizanat coroborate într-un plan de afaceri care are un 
singur scop: de a valorifica spaţiul  rural. Mulţi sunt cei care nu aprobă 
agroturismul ca fiind o prelungire a turismului rural susţinând ideea că este 
o formă de turism de sine stătoare deoarece in ciuda faptului că valorifică 
acelaşi spaţiul rural, acesta din urmă - agroturismul - vine cu o noutate şi 
anume introduce turistul în activitatea ţăranului, îi dă voie să participe, să 
devină o parte integrantă a gospodăriei şi nu doar un spectator. Demne de 
reţinut sunt caracteristicile de bază ale agroturismului care ne vor servi în 
prezentarea cazului nostru cât şi identificarea relativ uşoară a acelor zone 
rurale cu un potenţial de agro- turistificare. 

Pentru articolul de faţă vom încerca, după cum am mai menţionat, 
să prezentăm succint situaţia actuală a României în ceea ce priveşte acest 
tip de turism, prezentare ce ne va folosi drept apanaj pentru obiectivul 
nostru principal. Astfel, trecând de la general la particular, ne vom ”opri” 
pe Valea Cernei, încercând să dezvoltăm strategia pentru dezvoltarea 
turismului acestei zone astfel încât să fie scoasă din umbra în care s-a 
afundat în ultimul timp. 

 
Capacitatea de abordare la nivelul României 

Agroturismul poate salva regiunile rurale din Romania! O şansă 
pentru ţăranii români! Peste tot vezi articole din presa scrisă sau declaraţii 
la televiziuni care aclamă şi susţin această idee, transformand-o astfel în 
apanajul celor care vor să acopere situaţia nefastă în care se zbat zonele 
rurale din România. Dar merită totuşi să încercăm să vedem cum poate 
determina dezvoltarea agroturismului scoaterea din penumbră a unor zone 
rurale. În acelaşi timp trebuie să recunoaştem că reprezintă o sursă de 
venituri pentru zonele rurale făcând uz de tot ce este şi înseamnă rural şi 
totuşi toate acestea nu concordă cu realitatea din zilele noastre. 
Considerăm, aşa cum am mai menţionat, că o cale sigură spre aprofundarea 
aceastei idei este să probăm soluţia exemplificând un caz concret pe care îl 
vom detalia şi totodată vom folosi ca măsură prioritară dezvoltarea 
agroturismului. 

 Cert este că odată cu dorinţa de aderare şi demersurile necesare la 
care Romania a fost supusă s-a atras atenţia asupra succesului obţinut de 
statele europene precum Germania, Franţa, Danemarca, Austria, Norvegia, 
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Finlanda, Suedia, Irlanda, etc. care au apelat la această modalitate de 
resuscitare şi valorificare în acelaşi timp a regiunilor rurale, iar în prezent 
această formă de turism reprezintă o componentă principală a dezvoltării 
sustenabile a teritoriului. De aici a pornit totul şi asemeni acelor state 
Romania a început propaganda pentru această formă de turism plasată ca 
spaţiu de desfăşurare în zona rurală. Nu putem să vorbim despre 
dezvoltarea turismului rural fără a menţiona pe susţinătorul acestei forme 
de turism ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ DE TURISM RURAL, 
ECOLOGIC ŞI CULTURAL (ANTREC) – ROMANIA ce stimulează şi 
promovează încă din 1994 unirea liberă a persoanelor fizice şi juridice în 
scopul de a practica sau sprijini dezvoltarea organizată a turismului rural, 
ecologic şi cultural şi pentru îmbunătăţirea continuă a produsului turistic.1 

Dar, dacă în aceste ţări valorificarea regiunilor rurale s-a realizat cu 
un mare succes este datorită unei legislaţii bine pusă la punct şi a unor ani 
de experienţă în spate începând chiar din secolele XVI-XVII când se 
înregistrează primele forme de turism rural, în Romania agroturismul 
apărea ca o formă spontană şi dezorganizată până când a fost legiferat în 
anul 1994 prin Legea nr.145/1994 drept stimul pentru a scoate sectorul 
agricol din starea de „comă” în care se afla şi la care în prezent fiind 
adăugită cu numeroase Ordonanţe de Urgenţă şi cu o birocraţie greu de 
înţeles. Să luăm de exemplu activitatea economică reprezentată de turism 
cu toate formele ei pe care fiecare o ridică în slăvi întrucât ţara noastră 
dispune de un potenţial natural şi antropic deosebit de variat şi adevărat 
insuficient exploatat, dar acesta nu este de ajuns fără o infrastructură de 
transport care să permită accesibilitatea, servicii de cazare şi agrement 
diverse cât şi o bună pregătire a micului întreprinzător nu poate atrage o 
cerere foarte mare şi mai ales pe plan internaţional 

Privind retrospectiv nu putem să nu precizăm şi faptul că aderarea 
României la UE a reprezentat pentru mulţi un panaceu al tuturor 
problemelor cu care se confruntă astăzi, uitând de fapt că odată devenit 
membru comunitar, România a acceptat să îşi asume atât drepturile cât şi 
obligaţiile care revin fiecărui stat membru, iar draga noastră ţară în prezent 
trage în jos media europeană. Nu tu infrastructură de transport, nu tu 
servicii turistice de calitate ci doar vorbe şi pliante cosmetizate. Unii 

                                                            

1 
http://www.antrec.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=25&la
ng=en 
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motivează că ne-am relaxat şi am crezut că aderarea ne va rezolva 
problemele, iar alţii că nu ştim să ne prioritizăm paşii viitori şi aşa mai 
departe, fiecare aruncând vina dintr-o parte în alta. Trecând peste aceste 
critici generaliste revenim la tema articolului şi adăugăm că această formă 
de turism ce se desfăşura în mediul rural a început să inregistreze creşteri 
exemplificate prin numărul structurilor de cazare cât şi numărul locurilor 
de cazare la pensiunile turistice (conform www.insse şi Anuarul Statistic al 
Romaniei, 2005,2006,2007,2010). De aici putem deduce că acele programe 
de pre-aderare (PHARE, ISPA, SAPARD) la care s-au adăugat mai târziu 
şi fondurile structurale Fondul de Coeziune Socială şi Fondul European de 
Solidaritate care au venit în ajutorul micilor întreprinzători şi nu numai, pe 
care le-au luat cu asalt prin proiecte de dezvoltare regională.  Aceste 
fonduri care după integrare au fost substituite cu Programul Operaţional 
Regional finanţat prin unul dintre fondurile structurale ale Uniunii 
Europene - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) care 
continuă „misia” de a sprijini şi promova dezvoltarea durabilă a României 
atât la nivel local şi regional cât şi naţional.2 

În anii ce au urmat s-au construit foarte multe pensiuni turistice, 
case de vacanţă, ferme şi campinguri localizate în zone montane sau in 
apropierea unor obiective turistice fie naturale sau antropice. Această 
perioadă s-a dovedit benefică pentru dezvoltarea turismului rural şi implicit 
al agroturismului deoarece aceste structuri de primire construite erau 
amplasate în spaţii rurale sau în drumul spre anumite obiective turistice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

2  http://www.mdrl.ro/index.php?p=205 
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Figura nr. 1 

 
Distribuţia spaţială la nivel de judeţe a pensiunilor agroturistice 

Sursa: www.insse.ro 
 

Hărţile de mai sus ne sprijină în ideile formulate, prezentând cu 
precădere evoluţia pensiunilor agroturistice la nivelul României pe o serie 
de mai mulţi ani. Dacă analizăm astfel harta distribuţiei spaţiale a 
pensiunilor agroturistice la nivel de judeţe ale României observăm cu 
precădere prezenţa acestora în judeţele aflate în aria carpatică ceea ce este 
lesne de înţeles. În ceea ce priveşte existenţa datelor, sunt judeţe care nu au 
luate în evidenţă aceste date, lucru ce ar putea să ne arate poate şi lipsa de 
preocupare pe această latură. Între judeţe se remarcă pozitiv Harghita şi 
Braşov, care, în anul 2005, aveau 193 şi respectiv 155 de pensiuni 
agroturistice, dar şi judeţe ca Argeş, Prahova, Vâlcea, Gorj şi Tulcea, unde 
bineînţeles se remarcă Delta Dunării. Recunoaştem că este o analiză pur 
orientativă, având în vedere lipsa datelor, aşa cum am mai menţionat, 
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pentru unele judeţe. Luând în considerare judeţele care se evidenţiază net, 
Harghita şi Braşov, observăm o evoluţie încurajatoare în anul 2006, când 
numărul pensiunilor agroturistice este vizibil crescut, acelaşi lucru 
resimţindu-se şi în celelalte judeţe menţionate anterior. Un factor care a 
dus la creşterea numărului acestora? Bineinteles că trebuie să menţionăm 
faptul că românii preferă, din ce în ce mai mult, să işi petreacă 
weekendurile şi vacanţele la ţară, în pensiunile rurale, în detrimentul 
staţiunilor din ce în ce mai aglomerate, dar despre acest lucru voi mai 
menţiona în lucrarea de faţă la momentul oportun. Tocmai de aceea, foarte 
mulţi investitori locali, şi nu numai, şi-au deschis pensiuni turistice în zone 
pitoreşti, mulţi dintre aceştia folosindu-se, aşa cum am mai menţionat, de 
fondurile preaderare SAPARD sau PHARE. Se pare însă că, ulterior, în 
judeţele ce deţin întâietate s-a înregistrat o oarecare scădere a numărului 
acestor pensiuni agroturistice, cu precădere remarcându-se Harghita, care, 
într-o perioadă scurtă de timp a înregistrat o reducere cu un efectiv de 125 
pensiuni agroturistice, fiind astfel devansat de Braşov, care şi-a redus 
efectivul cu 23. Tot în acest timp creşte numărul pensiunilor de acest gen 
în celelalte judeţe menţionate anterior, lucru ce ne încurajeaza totuşi 
analiza. Datele pentru anul 2007 scot în evidenţă judeţul Maramureş cu un 
număr de 91 pensiuni agroturistice, lucru ce este lesne de înteles având în 
vedere specificul zonei. Recunoaştem că ar fi fost mult mai expresivă o 
analiză a acestui judeţ şi în perioada prea-derare, însă lipsa datelor 
reprezintă o barieră în acest sens. Spre deosebire de judeţele Braşov şi 
Harghita, acesta din urmp pare că a ştiut să valorifice oportunităţile ivite 
odată cu aderarea României la UE, numărul pensiunilor agroturistice 
realizând o oarecare creştere pentru anii postaderare.  

Datele din anul 2010, scot în evidenţă şi alte judeţe aflate în zone 
recunoscute la nivel naţional ca având un specific rural, pitoresc de 
admirat, ca de exemplu Suceava, Sibiu şi Caraş-Severin. La nivel naţional, 
numărul pensiunilor agroturistice a înregistrat o relativă creştere 
postaderare, lucru precizat şi anterior, anul 2010 devansând anul 2007 cu 
un efectiv semnificativ. Trebuie însă menţionat că, la o analiză generală, se 
observă anumite fluctuaţii în perioada postaderare, anul următor aderării 
venind cu un număr de 830, faţă de 773, câte erau în 2007, şi de 775 
înregistrate în 2010. Nu putem să nu facem referire şi la faptul că această 
formă de turism este deseori practicată la negru doar pentru a nu înregistra 
venituri impozabile ceea ce poate reprezenta un motiv pentru lipsa de date 
pentru unele zone cu potenţial pentru implementarea agroturismului sau 
acele pensiuni sau cabane au fost transformate în locuinţe stabile ieşind 
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astfel de pe piaţa agroturistică. O altă explicaţie poate fi şi în faptul că 
mulţi au sperat că vor obţine o anumită bunăstare financiară şi au migrat 
din zona urbană spre zonele rurale construindu-şi pensiuni agroturistice în 
afara arhitecturii locului, cabane,ferme, etc. şi au văzut că fără o pregătire 
şi o susţinere lucrurile nu sunt tocmai cum credeau fiind în final nevoiţi să 
apeleze la alte modalităţi pentru a supravieţui. 

Dacă ar fi să enumerăm aşadar zonele ţintă pentru această formă de 
turism s-ar evidenţia zona Bucovinei cu programul ”Wellness la ţară”, 
zona Maramureş, zona Iaşilor cu „Drumul Vinului pe meleagurile Iaşilor”,  
zona Braşovului şi Harghitei, zona Carpaţilor Meridionali, şi zona 
Carpaţilor Occidentali cu programul ”Drumeţii în Munţii Apuseni”.  
Importanţa acestor zone o confirmă şi cele peste 25 de firme ce desfăşoară 
activitate de tour operatori cu produse turistice rurale precum  „Branimex” 
şi „Ovidiu Tour” Bran (Braşov), „Trans Tour” Praid (Harghita), „Dublion” 
Câmpulung (Argeş), „Daruguş” Balavanyos (Covasna), „Montana Service” 
Vidra (Vrancea).3 ANTREC la rândul ei încearcă mereu să aducă în prim 
plan noi oferte de tipul „Vacanţe la ţară” pentru atragerea turiştilor asupra 
acestei forme de turism susţinând astfel întreprinzătorii prin cursuri de 
perfecţionare, programe etc.  

După cum era şi normal nu toate zonele rurale pot apela la 
agroturism pentru a se dezvolta şi în acest caz sunt implicate mai multe 
condiţii, cum ar fi: populaţie îmbătrânită, spaţii rurale monotone şi părăsite 
fără o calitate a peisajului natural, lipsa obiectivelor turistice prin apropiere 
sau pur şi simplu spaţii rurale transformate din punct de vedere 
arhitectural. Stabilind astfel şi condiţiile primordiale care stau la baza 
începerii unui proiect agroturistic nu putem decât să trecem direct la 
subiectul nostru de astăzi şi anume situaţia zonei Valea Cernei din judeţul 
Caraş-Severin. 

 
Studiul de caz -Zona Valea Cernei din judeţul Caraş Severin 

Ideea acestei lucrări a avut drept catalizator prestigiul de mult apus 
al staţiunii balneare Băile Herculane, care şi-a lăsat amprenta asupra 
acestui spaţiu reprezentat de Valea Cernei însuşindu-şi-l, când de fapt sunt 
prea bine cunoscute delimitările spaţiale şi atributele fiecăreia. De aceea a 
fost necesară elaborarea unui plan de lichidare a punctelor critice care 
limitează identificarea zonei Valea Cernei ca o destinaţie turistică de sine 
                                                            

3 http://biomontan.net/turism/agroturism/agroturismul-sau-turismul-rural/ 
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stătătoare capabilă să îşi găsească direcţiile principale de dezvoltare, 
formele de organizare şi cadrele corespunzătoare care să optimizeze prin 
caracteristicile specifice o activitate turistică efectivă orientată spre o 
dezvoltare durabilă. Astfel această idee izvorâtă dintr-o necesitate practică 
va da la o parte conul de umbră aruncat peste Valea Cernei printr-o muncă 
susţinută organizatorică care să ţină seama de relaţiile comunităţilor cu 
instituţiilor publice locale. 

 
a. Analiza ofertei turistice pe Valea Cernei 

Valea Cernei deţine numeroase elemente cu veleităţi turistice fiind 
o arie protejată a Parcului Naţional  Domogled-Valea Cernei. Trebuie 
menţionat şi faptul că se integrează în Regiunea turistică a Porţilor de Fier 
creându-se astfel o punte de legătură transfrontalieră cu multe avantaje de 
cooperare între judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj şi vecinul Serbia. 
Dacă ar fi să luăm  la pas Valea Cernei trebuie să începem de la Băile 
Herculane, staţiune balneară situată pe cursul inferior al Cernei, deoarece 
aceasta a reprezentat punctul de pornire pentru activitatea turistică 
sporadică din cuprinsul bazinului. De aici urcând spre nord pe cursul 
Cernei, de o parte şi de alta a Munţilor Cernei şi Munţilor Mehedinţi râul a 
creat impresionante forme de relief ce impresionează turistul, de la piscuri, 
chei şi izvoare până la avenuri şi peşteri. De aici urcând spre nord pe cursul 
Cernei, de o parte şi de alta a Munţilor Cernei şi Munţilor Mehedinţi râul a 
creat impresionante forme de relief, de la piscuri, chei şi izvoare până la 
avenuri şi peşteri. Toate acestea sunt răspândite bineînţeles în interiorul 
numeroaselor rezervaţii naturale şi ştiinţifice de pe cuprinsul Parcului 
Naţional Domogled-Valea Cernei. Alături de acestea găsim şi obiective 
antropice reprezentate prin construcţia lacurilor de acumulare cu un imens 
fond piscicol şi baraje hidrotehnice care au determinat o amplificare a 
activităţilor turistice în zonă. De asemenea această zonă se calchiază pe  
fostul traseu al drumului roman ce pleca din Orşova, în lungul văilor Timiş 
– Cerna, care a devenit astăzi şoseaua naţională de importanţă deosebită în 
asigurarea legăturilor sale cu vestul şi sudul ţării determinând o 
intensificare a activităţii umane, după cum ramura ce pleca din Tibiscum 
(Jupa) către Transilvania pe valea Bistrei,  care  în prezent  se constituie ca 
o arteră vitală în legăturile economice cu judeţul Hunedoara.  De-a lungul 
acestei artere găsim numeroase situri arheologice reprezentate de castre  şi 
aşezări romane rămase ca mărturie a unor vremuri demult apuse. Zona 
Văii Cernei  este nelipsită de manifestări culturale precum festivaluri, 
expoziţii şi serbări care ar putea bucura sufletul turiştilor.  Comunităţile 
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rurale localizate în această vale ar putea  exercita o puternică atracţie 
turistică prin datinile şi obiceiurile localnicilor dacă s-ar elabora un plan de 
investiţii care să valorifice această zonă.  

Cele mai frecvente forme de turism practicate sau posibil de 
practicat sunt turismul montan, agroturismul, ecoturismul, turismul 
cinegetic (pescuit şi vânătoare), turismul ştiinţific şi turismul de aventură. 
Aceste forme de turism se practică în areale protejate limitându-se şi 
ţinându-se sub control impactul antropic. Valorificarea turistică a ariilor 
protejate ţine cont de structura acesteia, de varietatea resurselor cât şi de 
obiectul spre care se direcţionează.4  

Construirea lacurilor de acumulare au dus la o diversificare a 
activităţilor de agrement şi au indus organizarea de numeroase acţiuni de 
protejare a fondului piscicol. Pe de altă parte marcarea traseelor turistice 
multiplică posibilităţile de a vizita toate obiectivele din Valea Cernei 
evitând totodată  punerea în pericol a turiştilor. Rutele turistice sunt 
numerotate, iar la intrarea în unele rute turistice se găsesc parcări unde se 
poate lăsa maşina în siguranţă. 
 
b. Activitatea turistică pe Valea Cernei - capacitatea de cazare  

Liantul principal al dezvoltării unei pieţe turistice este 
infrastructura turistică. De menţionat că  în ciuda creşterii numărului de 
unităţi de cazare  în ultimii zece ani cu aproximativ 25%, în special datorită 
apariţiei unor noi forme de cazare (pensiuni rurale, urbane şi agroturistice, 
hoteluri pentru tineret şi hosteluri) numărul locurilor de cazare pe toate 
tipurile de unităţi şi categorii, în ultimii zece ani, a scăzut cu aproape 7% 
datorită retrocedării imobilelor naţionalizate (în special vile turistice) şi 
schimbării destinaţiei unor structuri.5 

 
 
 
 
 

                                                            

4 Silviu Constantin- Fields trips in the Karst of Romania, Bucureşti, 2002. 
5 Anne M., ,,INS a conceput o „hartă turistică” pentru România”, Ziua Turistică, nr. 
361/2002, 
http://stiri.rol.ro/stiri/2005/11/_concediul_romanilor_pleaca_la_tara_sau_in_alta_tara.htm  
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Figura nr.2 
 

Capacitatea de cazare în Judeţul Caraş-Severin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: http://www.carasseverin.insse.ro/main.php 
 

După cum se poate vedea în figura nr. 2 predomină pensiunile 
turistice urbane şi rurale, pe locul doi se claseză ca număr hotelurile şi 
motelurile, mai există şi un aport important de campinguri şi unităţi de tip 
căsuţe precum şi vile turistice. Trebuie să precizăm că forma de turism 
fiind una de masă  ponderea hotelurilor şi motelurilor de 2-3 stele  este 
destul de mare.  

Figura nr. 3 
Capacitate de cazare în număr locuri 

Sursa:http://www.carasseverin.insse.ro/main.php 
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În privinţa numărului de locuri de cazare însumate acesta este 
destul de mare la nivel de judeţ ( Figura 3). Centralizarea acestora din anul 
2000 şi până în anul 2010 relevă un mers descendent al numărului de 
locuri cu urcuşuri şi coborâşuri de la an la an, cu precădere spre ultimii 3 
ani. Această situaţie este cu atât mai deosebită cu cât numărul locurilor de 
cazare folosite în prezent nu reprezintă decât 21,7 % din capacitatea totală. 
Pe fundalul acestei situaţii găsim ca explicaţie şi motivaţia turiştilor 
influenţată de calitatea şi diversitatea serviciilor insuficiente. Un alt 
indicator prin care se poate aprecia activitatea turistică la nivel general este 
numărul de turişti sosiţi în structurile de primire turistică, iar pe ansamblu 
această perioadă se caracterizează printr-o scădere a numărului de turişti 
sosiţi în judeţul Caraş-Severin. Această tendinţă descendentă poate avea 
foarte multe cauze de la degradarea fizică a structurilor de cazare din 
staţiunea Băile Herculane, limitarea structurilor de cazare numai în 
interiorul şi proximitatea staţiunii, lipsa locurilor de popas, închiderea sau 
retrocedarea acestora proprietarilor de drept care le-au schimbat 
funcţionalitatea6. 

Aplicarea riguroasă a mentalităţii de obţinere a unui profit fără a 
investi a dus la o scădere vertiginoasă a numărului de turişti în această 
zonă şi ca atare  posibilităţile de dezvoltare s-au pierdut în nepăsarea 
tuturor care ar mai fi putut împiedica această situaţie. Inclusiv staţiunea 
Băile Herculane, care s-a dezvoltat cu avânt la început datorită investiţiilor 
masive spre aceasta, a rămas doar cu faima de altădată şi trage după ea şi 
Valea Cernei. Pentru cel doritor de investiţie este necesară o coordonare 
spaţială a întregului teritoriu astfel încât să se evite degradări ale bazelor 
materiale şi în cele din urmă a activităţii turistice propriu-zise. 

Individualizând toată această situaţie putem conchide că  structurile 
de primire turistică înregistrate la Direcţia Judeţeană de Statistică de pe 
Valea Cernei se limitează în aria de influenţă a Staţiunii Băile Herculane, 
restul structurilor fiind de fapt locuinţe personale ale locuitorilor care 
habitează spaţiul Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei sau sunt 
reprezentate de cabane forestiere/pensiuni sau stâni. În privinţa  locurilor 
de campare sunt doar 2 la număr şi sunt situate în proximitatea cabanelor 
forestiere. 

                                                            

6 http://www.carpati-valea-cernei.com/104201.html 
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c. Contextul proiectului 
Sprijinindu-ne pe datele centralizate, mai sus prezentate, şi pe 

observaţiile empirice rezultate în urma discuţiilor cu autorităţile locale, 
putem considera că zona turistică Valea Cernei din judeţul Caraş-Severin 
se identifică ca o destinaţie turistică de sine stătătoare cu posibilităţi de 
dezvoltare încă destul de promiţătoare a acestei forme de turism numită 
agroturism. 

Observaţiile extrase din analiza prezentată susţin ideea proiectului, 
ce îl vom aborda în cele ce urmează, prin evidenţierea carenţelor în ceea ce 
priveşte capacitatea de cazare din Valea Cernei cât şi a serviciilor de 
alimentaţie publică. Trecând spre activităţile de agrement practicate în 
prezent pe Valea Cernei acestea sunt variate trebuie să recunoaştem, dar 
gama ar putea fi şi mai diversă deoarece potenţial există şi tot ce trebuie 
este să se investească mai mult în resursele umane şi materiale necesare în 
acest caz. Prin identificarea acelor elemente care dezvoltă o activitate 
turistică am putut vedea că potenţial natural cât şi antropic avem şi este de 
o mare valoare, de aceea s-a înfiinţat Parcul Naţional Domogled-Valea 
Cernei. Încadrarea acestei văi într-un areal protejat nu intervine cu 
activitatea turistică şi după cum este şi normal sunt importante restricţiile 
cu privire la limitarea impactului antropic, dar această regulă nu se aplică 
în tot arealul fiind astfel permisă valorificarea acestor resurse. Pe fundalul 
acestor concluzii menţionăm că este îngăduită construirea unor dotări 
turistice în aşa fel încât să nu depăşească nivelul suportabilităţii ecologice, 
să fie satisfăcute dorinţele şi nevoile turiştilor cât şi să se asigure un 
management în deplină concordanţă cu caracteristicile acestui areal. 

Rezultatele extrase reprezintă premisele implementării acestui 
proiect care vizează construirea unui sat de vacanţă de tip tabără să 
răspundă nevoilor turiştilor deoarece Valea Cernei deţine numeroase 
resurse naturale destul de valoroase şi importante la nivel internaţional, dar 
care sunt promovate la o scară inferioară. Pornind de la aceste concluzii am 
putut identifica problema cheie ca fiind de fapt imposibilitatea furnizării 
unei oferte turistice care să valorifice resursele naturale întâlnite în zona 
turistică Valea Cernei. Astfel un răspuns la această problemă l-am găsit în 
crearea unui sat de vacanţă tip tabără care să se calchieze nevoilor pieţei şi 
în acelaşi timp să aibă un impact economic pozitiv.  

Un important susţinător în acest caz este Asociaţia Valea Cernei 
(http://www.valeacernei.com/index.html) o organizaţie non-
guvernamentală, neafiliată politic sau religios, non-profit, de protecţie a 
mediului, înfiinţată în anul 2008 care asigură dezvoltarea de proiecte care 
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aduc beneficii reale mediului şi care sprijină activ ecologizarea spaţiilor 
naturale şi antropice, mediatizarea zonelor declarate arii protejate, 
atragerea tinerilor şi implicarea acestora în problemele privind mediul 
înconjurator, acţiunile de promovare a eco-turismului şi agroturismului în 
arealul geografic reprezentat de Valea Cernei, promovând astfel informarea 
şi educarea ecologică. 

Acest proiect ar putea fi finanţat prin Programul Operaţional 
Regional (POR), Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului, Domeniul major de intervenţie 5.2. - Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor 
naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice.  

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra activităţii turistice am 
apelat la o succintă analiză cu privire la structurile de primire turistică de 
pe Valea Cernei cât şi la activităţile de agrement practicate în această zonă, 
care ne-a oferit posibilitatea de a identifica problemele  cu care se 
confruntă acest areal de mare valoare naturală. Principala problemă care a 
condus la dorinţa de realizare a unui sat de vacanţă care să ofere servicii de 
calitate şi unice cât şi să asigure o activitate productivă într-o zonă turistică 
de mare calibru cum este Valea Cernei a fost insuficienţa infrastructurii de 
cazare care determină o activitate turistică haotică cu un profit scăzut şi un 
număr mic de turişti interesaţi de această zonă. Deşi are numeroase resurse 
naturale unice de o importanţă ştiinţifică recunoscute chiar şi pe plan 
internaţional această zonă este încă necunoscută de mulţi turişti din 
România. Trebuie să precizăm că Valea Cernei este propice pentru 
dezvoltarea a numeroase forme de turism datorită traversării unor structuri 
geologice diferite ca origine în urma căruia au rezultat multiple forme de 
relief pitoreşti care încă din păcate aşteaptă turiştii să le descopere. 

Cauzele care au generat această stare de fapt a lucrurilor sunt 
multiple şi trebuie să menţionnăm aici următoarele: limitarea zonei 
turistice doar în jurul Staţiunii Băile Herculane o lungă perioadă de timp a 
avut drept consecinţă  creşterea notorietăţii acesteia şi aruncarea Văii 
Cernei într-un con de umbră; numărul redus al proiectelor din domeniul 
turismului ce vizează în mod direct elementele de atracţie turistică din 
Valea Cernei; retrocedarea, după 1990, structurilor de primire turistică 
naţionalizate şi modificarea funcţiei de către proprietarii de drept; 
nediversificarea produsului turistic a determinat diminuarea activităţii 
turistice înregistrând mai mult pierderi decât profit; investiţiile scăzute de 
la Consiliul Judeţean spre acest areal care să coreleze progresul tehnico-
ştiinţific cu cerinţele pieţei; inconsistenţa planului de dezvoltare a 
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turismului în această zonă cu cel general economic, cu lucrările 
hidroameliorative şi de infrastructură; lipsa unor plăcuţe de informare (cu 
numele obiectivului, şi eventual o prezentare succintă a acestuia) în dreptul 
fiecărui obiectiv menite să atragă atenţia asupra importanţei acestora; slaba 
cooperare între reprezentanţii instituţiile culturale şi cei ai autorităţile 
locale privind crearea unor strategii de promovare a zonei în sine şi a 
obiectivelor turistice; slaba promovare a obiectivelor de interes turistic din 
Valea Cernei prin intermediul tuturor căilor mass-mediei; neimplicarea 
zonelor rurale din împrejurimi şi nevalorificarea resurselor naturale şi 
culturale; dar şi altele pe care nu le vom mai menţiona aici pentru a nu 
risca să ne pierdem în detalii. 

Menţinerea stării de laissez – faire în viitor ar putea determina 
apariţia următoarelor efecte: catalogarea zonei ca fiind o prelungire a 
staţiunii Băile Herculane şi nu o zonă turistică de sine statătoare Parcului 
Naţional Domogled, capabilă să susţină o activitate turistică productivă; 
reducerea numărului de turişti; echipamente turistice improprii şi 
valorificarea inferioară a fondului turistic actual şi potenţial. 

Toate aceste cauze şi efecte mai sus menţionate se răsfrâng în mod 
direct asupra  acestui areal protejat şi implicit asupra activităţii turistice la 
nivel judeţean. Slaba cooperare între administratorii parcului şi autorităţile 
locale, dublată de indiferenţa celor care au în subordine obiectivele 
turistice au dus pe de o parte la lipsa unor strategii de promovare a 
acestora. Acestea au fost ca un recul, ducând la diminuarea funcţiei 
turistice a zonei reprezentate de Valea Cernei. Prin implementarea 
proiectului se urmăreşte scoaterea din conul de umbră în care se află 
obiectivele din arealul protejat şi ridicarea calităţii serviciilor prin 
construirea acestui sat de vacanţă, astfel încât acestea să beneficieze de mai 
multă atenţie din partea instituţiilor în subordinea cărora se află cât şi din 
partea turiştilor prin asigurarea efectivă a localizării amplasamnetului exact 
în apropierea acestora. Într-un plan secund se situează nevoile turiştilor, 
care nu dispun de circuite turistice bine organizate pe Valea Cernei, dar 
nici de informaţii utile cu privire la obiectivele mai puţin cunoscute din 
perimetrul vizat. Astfel, acest proiect se adresează tuturor celor doritori de 
cunoaştere, de aventură, de relaxare în mijlocul naturii şi să nu uităm de 
serviciile de calitate. Beneficiarii direcţi sunt instituţiile care au în 
subordine această zonă a parcului având, astfel, posibilitatea de a-şi 
îmbunătăţi imaginea, dar şi de a ameliora colaborarea cu autorităţile locale 
şi naţionale (Consiliul Judeţean, Primărie, Ocoalele Silvice, ONG Valea 
Cernei) având totodată posibilitatea de a-şi crea o imagine turistică mai 
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bine conturată, mai clar evidenţiată la nivel local, regional şi chiar naţional 
în raport cu alte obiective din aceeaşi categorie, dar comunităţile omeneşti 
din vecinătate vor avea oportunitatea de a a-şi dezvolta servicii conexe 
activităţii turistice şi dintr-o altă perspectivă, locuitorii  care vor avea 
posibilitatea de a ocupa locurile de muncă create odată cu implementarea 
acestui proiect. Acest proiect are drept grup ţintă deocamdată turiştii cu 
vârste cuprinse între 18-45 ani.  

Originalitatea proiectului o găsim în faptul că ar fi singurul sat de 
vacanţă (Figura nr. 4) tip tabără din Valea Cernei având ca tematică 
importanţă istorică ce leagă aceasta zonă de strămoşii poporului român - 
dacii şi romanii. Un alt element inovator îl constituie circuitele propuse cât 
şi a activităţilor ce vor lua forma unei incursiuni în istorie, turiştii având, în 
acest fel, posibilitatea de a simţi trecutul. De asemenea, turiştii doritori de 
aventură şi noutate au posibilitatea să participe la numeroase activităţi de 
agrement în aer liber precum parapantă, rafting, trekking, zorbing-ul, 
echitaţie, escaladă, rapel, tiroliană, escaladă indoor, şi multe altele. O altă 
noutate ar mai fi paleta variată a tematicii acestui sat de vacanţă care se 
pliază pe cerinţele turiştilor schimbându-se de la an la an. Implementarea 
proiectului şi scoaterea la lumină a acestei zone ar putea să îi determine 
atât pe locuitori (să le dezvoltăm spiritul civic), cât şi pe cei în grija cărora 
se află aceste obiective să conştientizeze necesitatea prezervării şi 
promovării patrimoniului. 
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Figura nr. 4 
 

Schiţa satului de vacanţă „Pinul Negru” 
 

 
Mizând pe ideea generală a proiectului, în perioada ulterioară 

investiţiile în infrastructură generală cât şi cea conformă turismului vor 
creşte determinând o imagine turistică îmbunătăţită  a acestui areal. În plus, 
este un bun prilej pentru a creiona o imagine cât mai reprezentativă a 
rolului turismului în viaţa locuitorilor acestei zone, prin care dacă este 
folosit optim poate însemna bunăstare materială. Proiectul în discuţie se 
obligă să construiască pe aproximativ 5000 mp de teren achiziţionat . 

- 5 cabane cu 2 camere (pat dublu) pentru 4 persoane- (20 
mp*5) 

- 5 vile cu 2 camere parter ( pat dublu) plus mansarda (cu 4 
paturi de 1 persoană) pentru 8 persoane – (40mp*5) 

- Restaurant – 100 mp 
- Dispensar prim ajutor -  25 mp 
- Foişor – 30 mp 
- Piscină acoperită- 50mp 
- Hipodrom plus piste- 200mp 
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- 2 terenuri de fotbal-  400 mp 
- 2 terenuri de tenis/volei- 200mp 
- 2 terenuri de baschet-  150mp 
- Parcul – 600mp 
- Saună- 15mp 
- Scena de spectacole- 20mp 
- Parcare – 25 mp 
- Alei – 50mp 
În ceea ce priveşte punctele tari ale acestui proiect nu putem să nu 

amintim următoarele:  
- potenţial turistic natural şi antropic însemnat, care oferă 

posibilitatea de a corela cu cerinţele turiştilor din toate categoriile 
de vârstă; 

- numărul mare al obiectivelor naturale din proximitatea 
amplasamentului amplifică produsul turistic. 

- amplasarea unei baze materiale moderne care să asigure confortul 
maxim; 

- circuitele care pun în valoare frumuseţile locale şi activităţile de 
agrement multiple propuse; 

- poziţia geografică favorabilă pentru dezvoltarea unui turism 
cinegetic (pescuit) susţinut de un potenţial piscicol însemnat; 

- dezvoltarea unor firme furnizoare de servicii conexe domeniului 
turistic, în comunităţile locale vecine; 

- pune la dispoziţia turiştilor, nu numai o gamă variată de materiale 
informative, centre de informare turistică, cât şi posibilitatea 
integrării acestora într-un mediul natural de o mare valoare 
peisagistică. 
Bineînţeles că nu putem să trecem cu vederea punctele slabe ale 

acestui proiect şi menţionăm aici: riscul existenţei unui spirit antreprenorial 
scăzut, lipsa serviciilor de calitate şi folosirea inferioară a întregii capacităţi 
de cazare, resursele umane existente nu au întotdeauna pregătire în 
domeniul turismului, slaba cooperare între reprezentanţii instituţiilor care 
administrează parcul şi cei ai autorităţile locale, etc. Cu toate aceste puncte 
slabe, suntem totuşi încurajaţi de toate oportunităţile ce le implică acest 
proiect: creşterea numărului de investitori, valorificarea superioară a 
patrimoniului turistic, creşterea  numărului de locuri de muncă pentru 
tinerii din această zonă, atragerea specialiştilor locali (ghizi, antrenori de 
echitaţie, rafting, parapantă, etc.) în anticiparea diversificării, identificarea 
potenţialului turistic, delimitarea zonei turistice şi elaborarea liniilor 
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directoare de dezvoltare a numeroase forme de turism. Putem menţiona 
deasemenea scoaterea din anonimat a zonei turistice Valea Cernei şi 
identificarea acesteia ca una de sine stătătoare cu reale valenţe turistice ce 
poate reprezenta punctul de pornire al unei priorităţi naţionale de 
promovare a obiectivelor turistice, iar în ceea ce priveşte programele de 
vecinătate cu Serbia, acestea reprezintă o punte de legătură pentru a trage 
turişti străini prin nenumăratele târguri de turism realizate în afara graniţei. 
 
Concluzii 

Proiectul elaborat în această lucrare se constituie a fi posibilităţi de 
rezolvare a unor dezechilibre economice prin intermediul dezvoltării unei 
intense, dar organizate activităţi turistice. Totul a început de la o idee, 
tradusă în cazul de faţă într-o problemă care a fost identificată într-un 
spaţiu/areal în urma unei analize temeinice. Pentru realizarea acestei 
analize a fost necesară o documentare detaliată, sondări de opinii, analiza 
statisticilor existente şi chiar discuţii cu instituţii implicate în administraţia 
acestui areal. Toate instrumentele şi mijloacele la care am apelat au 
evidenţiat necesitatea formulării unui proiect care să ridice calitatea 
serviciilor prin implementarea unei baze de cazare moderne şi performante, 
să folosească întregul potenţial al arealului pentru activităţile de agrement 
şi să întâmpine cerinţele de mâine ale turiştilor. Am încercat să prezentăm 
impactul acestei probleme privită în ansamblul ei pentru identificarea 
cauzelor şi modalităţile de combatere posibilie prin acest proiect. Măsurile 
propuse au avut ca punct de plecare respectarea şi promovarea principiilor 
dezvoltării durabile (Programul Operaţional Regional- Axa 5.2), care 
prevăd în special o monitorizare cât mai atentă a protejării mediului, foarte 
importantă în această zonă analizată datorită existenţei Parcului Naţional 
Domogled-Cerna. 

Punerea sub reflector a problemei în jurul căreia a fost creat acest 
plan a evidenţiat un număr insuficient al structurilor de primire pe 
suprafaţa Văii Cernei, o precaritate a serviciilor turistice, slaba gestiune a 
veniturilor colectate la nivelul administraţiei locale, incompleta 
informatizare, nivelul scăzut de pregătire a personalului implicat direct în 
colectarea şi gestiunea fondurilor, sporadica colaborare între instituţiile cu 
putere de decizie în acest areal sunt fenomene care pricinuiesc desfăşurării 
unei activităţi turistice. De aceea modalitatea de salvgardare şi combatere a 
tuturor acestor cauze a fost întrezărită prin implementarea unui sat de 
vacanţă tip tabără cu o capacitate de cazare pentru 60 de persoane cu 
vârste cuprinse între 18-45 de ani unde vor găsi o ofertă care să le 
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anticipeze cerinţele si în acelaşi timp să întrunească toate condiţiile 
conforme cu spaţiul înconjurător. 

Noutatea este cerută pentru succesul proiectului, iar diversificarea 
şi amplificarea unei oferte, produs turistic, trebuie să pornească de la 
concepţia de mâine anticipată azi, fără a se pierde binenţeles specificul 
spaţiului. Amplasarea satului de vacanţă într-o zonă liniştită şi înconjurată 
de numeroase obiective turistice de mare valoare, creşte importanţa 
legăturii dintre progresul tehnico-ştiinţific şi problema protecţiei mediului 
înconjurător, efect anticipat totuşi prin adaptarea unei prognoze de 
dezvoltare pe etape care nu survine împotriva mediului ci face din mediul 
înconjurător un element esenţial.  

Acest proiect perfecţionează corelarea elementului natural cu cel 
economic prin implicarea comunităţii în actul turistic cât şi a instituţiilor 
care au în administraţie acest areal protejat în aşa fel încât să se asigure 
întroducerea în circuitul turistic a zonei Valea Cernei. Astfel se impune o 
colaborare şi mai strânsă a instituţiilor publice de la nivel de judeţ şi cele la 
nivel local pentru a elimina barierele care stau în calea dezvoltării 
activităţii turistice. Pentru a combate efemeritatea produsului turistic acest 
proiect se reinventează prin sesizările turiştilor şi asigurarea unor servicii 
personalizate cu activităţi de agrement variate. Proiectul în discuţie 
introduce localnicilor posibilitatea de a-şi găsi noi locuri de muncă şi 
implicit sesizează formarea de cadre cu profile noi de specialitate care 
determină perfecţionarea celor doritori şi înlocuirea treptată a personalului 
ineficace şi inoperant. 

Ca şi pentru orice situaţie şi în acest caz există o serie de riscuri 
precum reticenţa instituţiilor locale vis-a-vis de ideea proiectului, 
intârzierea obţinerii aprobării de la Primărie privind autorizaţia de 
construcţie, reticenţa localnicilor cu privire la proiect, lipsa de interes a 
turiştilor pentru oferta turistică promovată care presupun anumite masuri 
suplimentare anticipative pentru reuşita acestui proiect. 

Punerea în valoarea a acestei zone turistice va determina o creştere 
economică pentru comunitate cât şi la nivel judeţean şi va fi promovată 
prin toate mijloacele media la nivel naţional captând astfel atenţia asupra 
bogăţiei naturale întâlnite în acest spaţiu şi stabilirea unei oferte care să 
îndeplinească toate condiţiile pentru a cuprinde întregul areal. 

În acest cadru larg, proiectul prezentat se adaptează schimbărilor 
calitative cât şi cantitative din viaţa socială şi economică prin introducerea 
unei strategii optime de promovare şi desfăşurare a activităţii turistice care 
să echilibreze progresul tehnologic şi să impulsioneze construirea unei 
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destinaţii turistice atractive capabilă să susţină şi să satisfacă exigenţele 
turiştilor. 
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Abstract 

The touristic destinations are attractive due to the accessibility, the 
infrastructure, the accommodation capacity, their charm and most of all the adventures 
that you can find in these places. Let us be carried away by the mountains paths, by the 
waves of the sea, by the wind, to be comforted by the sunshine, tasting the traditional 
dishes, the local customs and traditions in any ecotourism destination.  
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Introducere 

O dată cu înţelegerea importanţei turimului pentru societatea 
contemporană, tot mai mulţi cercetători, din variate domenii (economişti, 
geografi, sociologi etc.) au căutat să analizeze acest fenomen, diferenţiind 
tipurile caracteristice şi formele sale de manifestare. Astfel, literatura de 
specialitate consemnează numeroase încercări de tipizare a turismului şi a 
desfăşurării activităţi turistice. Amintim, în acest sens, cercetători: Pose 
(1939), Hunziker şi Krapf (1941), Julg (1965), C.Swijewski şi D. Oancea 
(1977), A Susan (1980), I. Velcea şi Al.Ungureanu (1993), Pompei Cocean 
(1996), I. Muntele şi C.Iaţu (2003) etc. 

Poser a încercat o diferenţiere a tipurilor de turism în 5 categorii:  
1. de tratament; 
2. recreere de vară; 
3. sporturi de iarnă; 
4. recreere la distanţă scurtă; 
5. turism de tranzaţie. [Aurel Gherghilaş, 2008, p.56] 
I.Munteanu şi C.Iaţu au propus clasificarea turismului după 

următoarele criterii:  
1. criteriul temporal: week-end, sejur, tranzit, coazieră; 
2. criteriul localizării şi al motivaţiei: turismul litoral, turismul 

alpin, turismul lacustru, turismul fluvial, turismul citadin, turismul rural-
etnografic, turismul cultural, turismul frontarier; 
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3. criteriul agregativ: turismul solitar, turismul familiar, turismul de 
masă, turismul expediţionar, turismul cinegetic, pelerinajul, turismul 
cultural-sportiv; 

4.criteriul geografic: tipuri de turism specifice climaturlui temperat, 
polar sau trropical [Aurel Gherghilaş, 2008, p.57]. 

 
Turismul rural şi ecoturismul 

Turismul rural sau ecoturismul este o formă particulară care 
satisface atât nevoia de odihnă şi recreere, cât şi cea de agrement. Acest tip 
de turism cuprinde un număr de elemente constitutive, în centrul cărora se 
află comunitatea turistică rurală. Producţia turistică rurală rezultă dintr-un 
ansamblu de prestaţii de natură să răspundă nevoilor şi aşteptărilor 
vizitatorilor şi turiştilor în ceea ce priveşte : cazarea (în locuinţele sătenilor, 
la fermă sau în unităţi ale hotelurilor rurale, terenuri şi campinguri, sate de 
vacanţă etc.) şi alimentaţia (masa la săteni, hanuri rurale); activităţi de 
relaxare în natură (plimbări, vânătoare, pecuit, echitaţie, tenis, golf, nataţie, 
delta-planorism, schi fond etc.); animaţia locală cu caracter cultural 
(ecomuzee, tradiţii populare, itinerarii culturale, spirituale, situri şi 
monumente, vizite la ferme şi la întreprinderi artizanale (sărbători şi 
pelerinaje, spectacole folclorice); comoditatea sejurului la ţară (servicii în 
apropiere); informaţii turistice (oficii de turism, asociaţii şi agenţii locale) 
[Aurel Gherghilas, 2008, p.61]. 

În viziunea ecoturismului, spaţiul este privat sub o dublă ipostază:  
sub aspectul cantităţii, prin capacitatea de primire a teritoriului, şi sub 
aspect calitativ, prin valoarea turistică a acestuia. Pornind de la această 
interpretare, interesează schimbările produse asupra mediului înconjurător, 
atât prin practicarea turismului, cât şi prin dezvoltarea activităţii 
economico-sociale la nivelul fiecărei localităţii sau regiuni. 

Implicaţiile dezvoltării turismului asupra mediului înconjurător pot 
fi atât pozitive, cât şi negative. Cele pozitive sunt legate de îmbunătăţirea 
calităţii mediului, îmbogăţirea arhitecturală şi peisagistică, dezvoltarea 
economico-socială, echilibrarea dezvoltării teritoriale, creşterea veniturilor 
rezidenţilor, ample oportunităţi de muncă, contractul cu alte culturi şi 
multe altele. În general, turismul se constituie într-un factor de progres 
pentru toate localităţiile unde se dezvoltă. 

Efectele negative apar în condiţiile în care organizarea şi 
gestionarea turismului sunt necorespunzătoare interesului local al 
comunităţiilor şi autorităţilor publice sau depăşesc pragul de exploatare 
raţională. Ca urmare, în astfel de sitaţii se produc modificări ale 
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ecosistemelor turistice (faună, floră, apă, sol, morfologie, peisaj) şi 
accentuarea tuturor formelor de poluare. Privind mediul sociocultural, se 
constată pierderea identităţii şi tradiţiilor comunităţilor locale, dispariţia 
ocupaţiilor tradiţionale, subordonarea culturii locale obiectivelor industriei 
turistice, apariţia unor probleme de securitate socială etc. 

Analizând  turismul din punct de vedere al mediului înconjurător, 
putem delimita câteva faze: 

- o primă fază a fost aceea de selecţie a peisajelor majore, când se  
mergea în întâmpinarea cadrului natural; 

- a doua fază a fost aceea a amenajării fără a se ţine seama de 
mediul ambiant, când s-au construit clădiri şi instalaţii turistice 
impresionate în unele staţiuni, 

- a treia fază  corespunde triumfului de masă, avându-şi apogeul, 
în funcţie de ţară, în perioada 1970-1980. A fost faza când s-a 
trecut la urbanizarea aşezărilor turistice. Această perioadă a fost 
marcată de agresiunea brutală a turismului asupra naturii, prin 
construcţii masive de beton, uneori de o calitate arhitecturală 
îndoilnică, şi absenţa controlului asupra deşeurilor şi dejecţiilor; 

- în prezent, se desfăşoară intens a patra fază, când turismul 
începe să ţină cont într-o măsură crescândă de problemele 
mediului înconjurător. În această fază, se remarcă două 
elemente deosebite, ce se impun urmărite cu atenţie: 

a. calitatea mediului înconjurător; 
b. apapriţia unor practici turistice, sub forma turismului în natură. 
În aceste condiţii, natura şi creaţia umană devin pretexte pentru 

descoperire, pentru cunoaştere, precum iniţiere, educaţie, dar şi pentru 
performanţe sportive şi implicit, pentru o viaţă nouă. Raporturile dintre 
turism şi mediul înconjurător se impun a fi plasate sub semnul armoniei, în 
sensul protecţiei, conservării şi refacerii potenţialului turistic de care se 
dispune. Altfel, odată cu extinderea diverselor forme de degradare a 
mediului dispare, tot mai mult, contactul omului cu natura – principiul 
fundamental al ecoturismului.  

Toate acestea pot fi preîntâmpinate prin diferite acţiuni cum ar fi: 
- Asigurarea unui echilibru între cerinţele de protecţie a naturii şi 

programele de amenajări turistice, prin adoptarea unei legislaţii 
corespunzătoare şi respectarea ei de către factorii răspunzători. 

- Luarea în calcul a calităţii mediului ca un criteriu esenţial de 
definire a unui turism de calitate. Această operaţiune se loveşte 
însă de temporalitatea diferită a produsului turistic, a cărui 



Maria Carmen ANDRUŞCĂ 

 128 

rentabilitate se apreciază pe termen scurt şi mediu şi cerinţele de 
protecţie a mediului ce necesită planuri pe termen lung. 

- Pe lângă intervenţia administraţiei locale, în realizarea acestor 
obiective se impune participarea şi a agenţiilor de turism, prin 
gestionarea atentă a spaţiilor pe care le foloseşte fiecare, conform 
principiului: cine degradează natura suportă costurile refacerii ei. 

Dacă se au în vedere componentele fundamentale ale mediului 
înconjurător cum ar fi: solul, aerul, apa, care sunt agresate şi de alte 
activităţi decât cele legate direct de turism, mai pot fi adăugate şi alte 
observaţii. 

Solul, ca suport al oricărei activităţi, ridică, în etapa actuală, 
numeroase probleme. Pentru realizarea unor elemente de infrastructură de 
interes naţional şi local- reţelele de transport, amenajările turistice, 
parcările, staţiile de alimentare cu combustibil, etc – toate acestea şi multe 
alte investiţii care implică scoaterea unor suprafeţe importante din circuitul 
agricol şi forestier. Pe de altă parte, au loc eroziunea şi degradarea solului 
cu diferite substanţe provenite din deversări de deşeuri, pesticite, 
îngrăşaminte chimice, apa ploilor contaminate etc., care afectează calitatea 
peisajului, a apelor freatice, a oglinzilor de apă utilizate în balneoturism şi 
agrement [Ilie Niţă, Constantin Niţă, 2008, p.152-153]. 

Activităţile turistice grupate pe forme de turism sau luate 
independent pot conduce la reducerea calităţii aerului. Astfel, în zezonul 
turistic, când circulaţia turistică se află la cote maxime, se poate produce 
poluarea aerului prin gazele de eşapament produse de autoturismele 
turiştilor, numărul mare de autocare, frecvenţa ridicată a curselor de 
avioane de tip charter. 

Derularea activităţilor la nivelul structurilor de cazare şi alimentaţie 
publică presupune un consum de energie mai ridicat şi ca urmare există o 
poluare produsă de centralele termice care deservesc staţiunile turistice. În 
plus, lipsa unor amenajări adecvate privind depozitarea deşeurilor 
menajere, a gunoaielor, poate produce o poluare olfactivă a aerului din 
localităţile turistice. Faţă de activităţile industriale, cele turistice au un 
impact mai redus asupra alterării calităţii aerului. 

Poluarea apei, faţă de poluarea aerului, este mult mai persistentă 
deoarece foarte multe activităţii turistice nu se pot derula în lipsa unor 
resurse de apă, mai ales când este vorba de starea de igienă şi calitatea 
serviciilor turistice oferite. Consumul de apă calculat pentru fiecare turist 
este destul de ridicat, atât în structurile de cazare, cât şi în cele de 
alimentaţie publică, ca urmare înregistrându-se un volum mai mare de ape 
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uzate evacuate pe lângă cele provenite din partea localităţii urbane sau 
rurale. 

Poluarea apelor mai este produsă şi prin turismul neorganizat prin 
camparea în locuri situate pe malurile apelor, lacurilor sau în perimetrul 
apelor freatice cu caracter mineral, unde turiştii, prin gunoaiele lăsate, pot 
contribui la scăderea calităţii apelor de suprafaţă sau subterane. Cel mai 
recent exemplu îl constituie moartea puietului de peşte din păstrăvăria de la 
Slănic din vara anului 1999, ca urmare a intrării în bazinele piscicole a 
unor ape poluate de turişti prin gunoaiele depuse şi detergenţii folosiţi la 
spălarea maşinilor. Astfel de accidente  sunt numeroase şi putem reaminti 
de scurgerile accidentale de pe fluviul Dunărea din anii 2010 şi 2011, care 
au avut consecinţe nu mai puţin grave. 

În tratamentele balneare pe bază de substanţe chimice existente în 
aple minerale, nămoluri, diferite proceduri pe bază de plante medicinale, 
alte substanţe etc., utilizate la diferite proceduri medicale duc mai devreme 
sau mai târziu la eroziunea conductelor, aparatelor şi dotărilor medicale, iar 
prin evacuare conduc la poluare. Unele ambarcaţiuni turistice utilizate pe 
lacuri, ape curgătoare, spaţii deltaice, prin scurgeri de combustibil, uleiuri 
conduc la poluarea apelor. 

Comportamentul turiştilor de a arunca oriunde gunoaiele şi 
propriile dejecţii, cu deosebire în lacuri, ape curgătoare, ape marine, 
conduce la creşterea concentraţiei de bacili coliformi care pot fi vectorii de 
producere a unor afecţiuni. De asemenea, se impune utilizarea cât mai 
redusă a detergenţilor cu fosfaţi, a clorului, pentru albirea lenjeriei şi 
tuturor ţesăturilor folosite în structurile de cazare şi alimentaţie publică 
[Florina Bran, Tamara Simion, Puiu Nistoreanu, 2000, p.88]. 

Toate acestea şi multe altele duc la o poluare a vegetaţiei, ceea ce 
afectează direct farmecul peisajului – una dintre cele mai valoroase resurse 
ale potenţialului turistic. Speciile vegetale sunt tot mai valoaroase pentru 
păstrarea parametrilor de calitate ai mai multor componente ale mediului 
înconjurător. Pădurile deţin supremaţia prin faptul că reduc poluarea 
aerului, atenuează efectul de seră, având un rol recreativ şi de agrement 
recunoscut. Vegetaţia arboricoloră şi ierboasă naturală, prin diversitatea 
speciilor componente, aduce o mai mare varietate peisajelor naturale, 
sporind nota de atractivitate. 

Ori, amenajările turistice, prin practica defrişărilor, pot contribui la 
reducerea spaţiilor acoperite cu vegetaţie naturală, îndeosebi cu păduri. De 
asemenea, activităţile turistice pot determina, prin comportamentul 
turiştilor, degradarea vegetaţiei existente. Avem în vedere camparea 
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haotică a corturilor, parcarea directă pe iarbă, culegerea abuzivă de specii 
valoroase de plante medicinale şi fructe de pădure, circulaţia turistică 
necontrolată, îndeosebi la obiectivele aflate în afara traseelor marcate, şi 
alte obiceiuri distructive [Ilie Niţă Constantin Niţă, 2008, p.155]. 

O destinaţie turistică devine atractivă nu numai prin prisma calităţii 
serviciilor oferite, dar şi prin ambianţa estetico-ambientală, care se traduce 
prin personalizarea oricărei atracţii turistice prin arhitectură şi artă 
peisagistică. 

Pe plan mondial arhitectura se manifestă printr-un curent post 
modern, prin care arhitecţii au ales soluţii noi, unde funcţionalul să se 
armonizeze cu cerinţele esteticii. Acest curent se manifestă din punct de 
vedere conceptual prin pluralismul ideilor şi formelor de reprezentare. 

Prin intermediul mişcării post moderniste se încearcă de fapt o 
recuperare a valorilor culturale, să se reconsidere istoria arhitecturală ca un 
fel de repertoar, unde, prin tehncile noi, să se aducă o imagine de nou, prin 
care să se atragă mai mulţi turişti. Această se poate manifesta pe mai multe 
planuri: 

- utilizarea limbajului arhitectural din trecut, amalgamat în forme 
de expresii noi; 

- înţelegerea eclectismului actual din arhitectură şi atragerea 
acestuia în turism, pentru a îmbogăţi potenţialul turistic; 

- deschiderea mişcării avangardiste din arhitectură către 
investiţiile din industria turistică. 

Aceste deziderate vor conduce la sporirea atractivităţii şi a 
curiozităţii unor structuri turistice – hoteluri, restaurante, iar publicitatea va 
spori elementul de fascinaţie, prin prezentarea unei atmosfere speciale. 

Dacă în momentul dării în funcţiune, obiectivele turistice au fost 
dotate corespunzător din punct de vedere estetic, pe parcurs, prin renovări 
şi redotări nemafiind utilizaţi specialişti în decoraţiuni interioare, prostul 
gust a intervenit peste tot. Un rol important îl are proiectarea structurilor 
turistice de arhitecţi cu mare experienţă sau de firme specializate în 
proiectare de unităţi turistice pentru că aspectul exterior al oricărui hotel 
sau restaurant poate contribui la îmbogăţirea peisajului sau, din contră, la 
degradarea ambientală. 

Interioarele trebuie să beneficieze de un design deosebit, modern, 
luminos, atractiv, personalizat, care să confere o anume identitate 
decorativă şi ornamentală structurii turistice. Nu ar trebui să lipsească 
plantele cu caracter ornamental, micile amenajări estetice prin tablouri, 
desene grafice, vitralii, etc., care dau o notă aparte. 
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În plus, ţinuta necorespunzătoare a personalului, lipsa unor 
uniforme atrăgătoare, aspectul fizic anost al prestatorului constituie de 
asemenea factori de poluare estetică în turism [Florina Bran, Tamara 
Simion, Puiu Nistroreanu, 2000, p.90-94]. 

Funcţiile turismului în acord cu natura umană au în centru turistul. 
O primă abordare trebuie făcută despre comportamentul turistului faţă de 
sine însăşi, faţă de localnici şi faţă de valorile naturale şi culturale ale 
acestora. 

În timpul călătoriilor este important să nu-i deranjăm pe ceilalţi prin 
comportamnetul nostru şi nici să nu-i facem să-şi piardă timpul din cauza 
întârzierilor noastre. Localnici trebuie trataţi din perspectiva că sunt 
oameni şi nu obiecte. Nu trebuie să se profite de nivelul lor cultural sau de 
culoarea pielii. Atitudinea turistului faţă de localnici trebuie să fie una de 
toleranţă şi deschidere. Trebuie să acceptăm dieferenţele de rasă, cultură, 
educaţie şi religie. Din acest punct de vedere este foarte important să 
respectăm valorile care sunt importante pentru localnici, să respectăm ceea 
ce e sacru pentru ei.  

O altă problemă este aceea că ajungând în calitate de turişti, 
întâlnim oameni care muncesc, şi aceasta pentru ca noi să ne simţim bine. 
Trebuie să respectăm aceasta. Dar, în acelaşi timp, trebuie să nu uităm că 
majoritatea turiştilor cheltuiesc în vacanţă ma mulţi bani decât fac în mod 
normal acasă. 

Putem aborda funcţiile turismul şi din punct de vedere a atitudini 
localnicilor faţă de turişti care trebuie să fie una ospitalieră şi bunăvoitoare 
şi nu una de rea-voinţă sau chiar ostilă. Turistul are dreptul să fie informat 
şi să se bucure de diverse servicii turistice la preţuri rezonabile. 

Interesul localnicului este de a câştiga bani de pe urma turiştilor, de 
multe ori valorile culturale locale devenind comerciale, simple valori „de 
vânzare” sau sunt înlocuite cu falsuri, imitaţii, într-un cuvnt kitch. 

Turismul ar trebui să devină un element esenţial nu numai pe plan 
economic, ci şi pe plan cultural şi social, mai ales pentru dezvoltarea 
localităţilor, prin crearea de noi locuri de muncă; lărgeşte orizonturile de 
gândire ale localnicilor – devine o fereastră deschisă spre lume, un factor 
de educaţie, de formare a atitudinii de toleranţă, dar nu trebuie să devină un 
factor de relativism moral. 

Localnicii trebuie să ţină cont de valorile tradiţionale, să se 
împotrivească comercializării acestora, să aibă respect pentru ceea ce este 
sacru şi să aibă grijă de identitatea lor naţională şi culturală. Din rândul 
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localnicilor, în special cei tineri, nu trebuie să-i imite pe turişiti [Florina 
Bran, Tamara Simon, Puiu Nistoreanu, 2000, p.95-96]  

 
Concluzii 

Optimizarea raportului între turism şi mediul înconjurător 
reprezintă o problemă de prim ordin a turismului românesc, pentru 
rezolvarea căreia este nevoie să se implice toţi factorii decizionali. În 
primul rând, statul, prin politica sa de dezvoltare economică, prin 
elaborarea unor programe de dezvoltare durabilă, poate reduce exploatarea 
excesivă şi inadecvată a patrimoniului natural şi cultural. Prin pârghiile de 
ordin fiscal, prin reglementări juridice, statul este în măsură să 
impulsioneze preocuparea pentru protecţia mediului înconjurător. 

În al doilea rând, este necesar să crească responsabilitatea agenţilor 
din domeniul turismului faţă de componentele cadrului natural şi antropic 
pe care le exploatează în folosul lor. 

Deoarece factorii de degradare a mediului nu se limitează la 
forntierele ţării, se simte nevoia şi a unei colaborări internaţionale, pentru 
promovarea unui turism regenerator, cu valoare ecologică. Sub acest 
aspect, este îmbucurător faptul că, în cadrul Uniunii Europene, se prevede 
ca toate amenajările turistice să fie structurate, după un anumit cod, cu 
reglementări precise. 

Specialiştii în materie afirmă că dezvoltarea turistică, bine condusă, 
nu este traumatizantă pentru mediul înconjurător[Ilie Niţă, Constantin Niţă, 
2008, p.157]. 
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Metode şi mijloace de cercetare 

În această cercetare au fost folosite următoarele metode: studiul documentar; 
analiza teoretică; observaţia; documentarea practică şi culegerea materialului informativ; 
analiza statistică a datelor; studiul exploratoriu care presupune obţinerea de date cu 
ajutorul anchetei folosind ca instrument de colectare a datelor chestionarul aplicat 
turiştilor şi localnicilor din satul Roşia Montană (42 turişti); sinteza informaţiilor. 
Informaţiile au fost preluate şi prelucrate cu programul Excel. Documentarea teoretică a 
avut în vedere ceea ce se întâmplã în momentul de faţã cu Roşia Montană. Sursele 
documentare folosite în documentarea teoretică au fost: literatura de specialitate, reviste 
de specialitate, studii disponibile la: Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu” Iaşi, 
Biblioteca „Gh. Asachi” Iaşi, Biblioteca Facultăţii de Geografie si Geologie Iasi, Primăria 
satului Roşia Montană, Centrul de Informare Roşia Montană, Centrul Pro Dreptatea Roşia 
Montană etc. Pentru a realiza studiul de teren am recurs la ancheta prin chestionar 
utilizând un chestionar aplicat turiştilor din satul Roşia Montană. Chestionarul este  
compus din întrebări închise şi din întrebări deschise. 
 
Populaţia şi eşantionul 

Eşantionul proiectat este format din numărul total de clienţi turişti ai structurilor 
de primire din zona analizată aflate în funcţiune în perioada de referinţă, respectiv casele 
localnicilor şi Pensiunea Gruber. 

Eşantionul rezultat cuprinde un grup ţintă format din turiştii sosiţi în satul Roşia 
Montană: 42 turişti din perioada 9-12 august 2010. 

Prin cercetarea aleasă mi-am propus să analizez potenţialul turistic al zonei 
Roşia Montană şi impactul pe care îl are asupra turiştilor.  
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S-a elaborat un chestionar pentru turiştii din satul Roşia Montană, ale căror 
întrebări au vizat obiectivele generale ale cercetării.  
 
Consideratii privind eleborarea chestionarului aplicat turiştilor din satul Roşia 
Montană 

Conceperea chestionarului reprezintă o activitate de importanţă deosebită pentru 
derularea ulterioară a cercetării bazată pe o anchetă selectivă. 
Chestionarul aplicat turiştilor cuprinde 13 întrebări: 

Întrebarea 1, este formulată pentru a afla gradul de frecventare a zonei Roşia 
Montană. 

Întrebarea 2, este formulată pentru a afla forma de cazare utilizată de către turişti 
când vin în Roşia Montană. 

Întrebarea 3, vizează scopul pentru care turiştii vizitează această zonă. 
Întrebarea 4, urmăreşte identificarea surselor de informare folosite de către turişti 

pentru a afla informaţii despre zona vizitată. 
Întrebarea 5, solicită turiştilor să evalueze gradul de informare cu privire la 

obiectivele de interes turistic din Roşia Montană. 
Întrebarea 6, pune la dispoziţia turiştilor o scală prin care să-şi exprime părerea 

cu privire la serviciile oferite de către gazde (dotări, curăţenie, masă etc.). 
Întrebarea 7, este una deschisă prin care turiştilor li se solicită să dea informaţii 

cu privire la obiectivele turistice vizitate de către aceştia în Roşia Montană. 
Întrebarile 8 şi 9, sunt deschise şi ele vizează aspectele pozitive şi negative pe 

care turiştii le-au observat în zona Roşia Montană. 
Intrebarea 10, este formulată pentru a afla care este părerea generală a turiştilor 

despre Roşia Montană. 
Intrebarea 11, are drept scop aflarea părerii turiştilor cu privire la implementarea 

proiectul minier propus de RMGC. 
Intrebarea 12, solicită participanţilor să spună cum ar aduce ei plus valoare zonei 

în calitate de turişti, reprezentanţi ai autorităţilor de stat, localnici, investitori etc. 
Intrebarea 13, este formulată pentru a afla gradul de revenire a acestora în zonă.  

 
Introducere 

Lucrarea de faţă si-a propus să analizeze localitatea pentru a 
observa dacă Roşia Montană se poate dezvolta din punct de vedere turistic 
concretizată prin aplicarea unui chestionar turiştilor. 
 La baza cercetării au stat o serie de obiective printre care: obţinerea 
de date necesare prin realizarea unei anchete folosind ca instrument de 
colectare a datelor chestionarul aplicat turiştilor; analiza datelor obţinute 
pentru a observa care este perceţia acestora cu privire la anumite 
elemente/situaţii, şi în cele din urmă rezultatul final – respectiv, dacă zona 
se pretează sau nu la dezvoltarea din punct de vedere turistic.  
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Consideraţii teoretice privind conceptul de dezvoltare durabilă 
Dezvoltarea durabilă a fost definită de către mulţi specialişti, dar 

definiţia unanim acceptată a fost cea publicată în „Our Common Future”, 
cunoscută şi sub numele de Raportul Brundtland. Dezvoltarea durabilă este 
acea dezvoltare care necesită îndeplinirea nevoilor prezentului fără a 
compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. 
În structura sa intră două concepte, respectiv: conceptul de nevoi, în special 
nevoile celor care au venituri reduse, fiind necesară acordarea priorităţii în 
ceea ce priveşte această categorie socială. Un alt concept este acela de 
limitări  impuse de organizaţiile tehnologice şi sociale de stat, în ceea ce 
priveşte abilitatea mediului de a satisface nevoile prezente şi viitoare 
(http://www.iisd.org/sd/). 
 Toate definiţiile dezvoltării durabile propun să vedem  lumea ca un 
sistem în care spaţiile se conectează. Când privim întreg globul ca un 
sistem, ajungem să înţelegem că poluarea aerului din America de Nord 
ajunge să aibă efecte asupra calităţii aerului din Asia, şi că pesticidele 
împrăştiate în Argentina ar putea dăuna calitatea resurselor piscicole de pe 
coasta Australiei, putând asocia  aceste fenomene cu “efectul de domino”.  

În anii ’70, prin sustenabilitate se înţelegea o economie aflată în 
echilibru cu mediul ecologic. Ecologiştii au prezentat alternativa unei 
economii de stat stabile care să ia în considerare şi problemele legate de 
mediu. Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi structurat pe 3 
dimensiuni: sustenabilitatea mediului, sustenabilitate economică şi 
sustenabilitate socio-politică. 
 Se poate vorbi despre dezvoltare durabilă şi în România. Astfel, de-
a lungul anilor s-au emis mai multe proiecte care vizau acest subiect. 
Printre acestea se află şi programul “România 2020” propus de către 
Academia Română, în anul 1998,  pentru a oferi prognoze cât şi soluţii 
problemelor care vor apărea la nivelul ţării. Lucrarea care stă la baza 
acestui program propune analiza unor domenii precum “Populaţia şi 
caracteristicile sale”, “Resursele naturale şi protejarea mediului”, “Ştiinţă 
şi tehnologie”, “Economia” şi “Statul şi societatea civilă” (Malitza şi 
Georgescu, 1998, p.5). În anul 2008 a fost elaborată şi aprobată “Strategia 
Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-
2030”.  Această strategie avea în vedere situaţia sistemului socio-economic 
şi a capitalului natural al României, obiective ţintă şi modalităţi de acţiune, 
probleme şi preocupări specifice situaţiei din România (Academia Română, 
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Strategia natională pentru dezvoltarea durabilă a României”, Bucureşti, 
2008) etc. 
 În cele din urmă putem spune că sustenabilitatea apare ca o soluţie 
în rezolvarea conflictului dintre scopurile concurente, şi implică atingerea 
simultană a prosperităţii economice, calităţii mediului şi echităţii sociale. 
Procesul prin care se încearcă obţinerea sustenabilităţii este vital, dar doar 
pentru a ajunge la destinaţia dorită, respectiv caracteristicile unui sistem de 
viitor. Uniunea Europeană încearcă prin “Sustainable Development in a 
Diverse World” să integreze capacităţile multidisciplinare şi să interpreteze 
diversitatea culturulă ca un element cheie a unei noi strategii pentru 
dezvoltarea durabilă. 
 
Roşia Montană – potenţial turistic 

 

Potenţial turistic natural  
Potenţialul turistic natural al Roşiei se distinge prin: 

• masivele montane; 
• forme şi microforme de relief deosebite cum ar fi Piatra Corbului şi Piatra 

Despicată;  
• frumuseţea pădurilor de foioase, conifere şi pajiştile naturale; 
• existenţa unor cursuri de apă precum Roşia şi pâraiele care se varsă în acest 

râu. 
Relief 

La nivelul întregii comune se distinge relieful vulcanic, cu 
predominanţă în părţile de nord, sud şi est, în masivele Colţău, Brădătel, 
Rotunda, Curmătura, Cetate, Cârnic. În apropierea văilor şi pâraielor se 
disting formaţiuni sedimentare care au dat naştere unui relief sub formă de 
coline. În partea de nord avem înălţimile cele mai mari, distingându-se un 
relief muntos cu masive montane precum: Cârnic, Cârnicel şi Cetate. Pe 
lângă zona montană se distinge şi o zonă depresionară. Altitudinile coboară 
sub 1000 de m dinspre Piatra Albă spre Gura Roşiei, până la înălţimea de 
550 m. 
Hidrografia 
 Printre cursurile de apă de pe teritoriul comunei se numără Valea 
Roşiei (8,5 km lungime), Valea Seliştei (5,5 km lungime), Valea Cornei 
(6,5 km lungime) şi Valea Vârtopului (5,5 km lungime). Lacurile din zonă 
sunt alimentate de către aceste cursuri de apă. Sunt prezente numeroase 
izvoare active la contactul dintre rocile sedimentare cu rocile masive 
compacte. 
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Clima 
 Clima este una temperat-continentală cu o temperatură medie 
multianuală de 6°C. Iarna durează de la 5 până la 6 luni, din noiembrie 
până în aprilie, iar vara între 2 şi 3 luni. Anotimpurile de primăvară şi 
toamnă sunt în general reci. Valoarea medie a temperaturii pe timp de iarnă 
este de -5,5°C, iar pe timp de vară 16-17°C. Media multianuală a 
precpitaţiilor se ridică la o cantitate de 1200 mm/mp, cantitatea cea mai 
mare înregistrându-se în anotimpul de primăvară. 
Vegetaţia şi fauna 
 Pe teritoriul comunei găsim păduri de brad, fag montan, carpen, 
amestec de răşinoase cu fag etc.In lungul văilor întâlnim specii de copaci 
precum salcia, plopul, arinul, mesteacăn, fag etc. Vegetaţia este săracă pe 
masivele Cetate şi Cârnic datorită acidităţii solului. 
Dintre animale răpitoare întâlnim vulpea, lupul, dihorul, nevăstuica, capra 
sălbatică etc.Printre păsări găsim şoimul, uliul şoricar, ciocănitoare, găina 
de mesteacăn şi alun  etc.In ceea ce priveşte fauna ihtiologică, aceasta este 
una săracă. 
 
Potenţial turistic antropic 

În ceea ce priveşte potenţialul turistic antropic, se poate spune că  
Roşia Montană are potenţial din acest punct de vedere. La acest capitol, satul 
se remarcă prin prezenţa a numeroase clădiri istorice, centrul său istoric, 
monumentele funerare de la Tău Găuri actualmente în proces de restaurare, 
aşezări ale coloniştilor iliri ce datează din sec. II şi III e.n. De asemenea, s-au 
identificat 4 zone sacre romane în cadrul căruia s-au găsit 40 de altare votive, 
necropole de incinerare romane la Jig, Tarina etc., galerii romane, medievale şi 
moderne din interiorul masivelor Cetate, Jig, Orlea etc., numeroase lacuri 
artificiale, mausoleul roman (RMGC, Amintirile României sunt şi ale noastre, 
Noiembrie 2009, pg 2-3). Pot fi vizitate numeroase biserici ce reprezintă 
diferite confesiuni religioase, fiind atestate documentar în secolele XVII-XVIII 
(Asociaţia Alburnus Maior, Vizitaţi Roşia Montană!). 

Printre instituţii se numără Muzeul Mineritului şi Muzeul Aurul 
Apusenilor, iar printre evenimentele cultural-artistice se regăsesc Ceremonia 
de repornire a şteampurilor, o sărbătoare care celebrează repornirea 
şteampurilor odată cu dezgheţul apelor, Deschiderea Islazului ce sărbătoreşte 
redeschiderea păşunatului în zona de islaz a satului, Festivalul Mărie, dragă 
Mărie, Ziua Minerului, Ceremonia de Oprire a Steampurilor etc.  
(http://www.primariarosiamontana.ro/index.php?tip=2&subtip=63&lang=1). 
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Aspecte cu privire la Proiectul Roşia Montană propus de Roşia 
Montană Gold Corporation 

Acearstă comună este situată în apropierea unor însemnate 
zăcăminte de aur, argint şi cupru, exploatate încă de pe vremea dacilor 
(Consiliul local Roşia Montană „Planul strategic de dezvoltare socio-
economice a comunei Roşia Montană 2008-2013”, Ianuarie 2008, pg.  9). 
În 1746 s-a deschis cea mai mare galerie, iar în anul 1948 minele de aur au 
trecut în proprietatea Statului Român, luând fiinţă întreprinderea minieră 
Roşia Montană  (RMGC, „Plan Urbanistic zonal – Roşia Montană”, 
Proiect Alba SA, 2003, pg. 9).  Actualul proiect este susţinut de SC Roşia 
Montană Gold Corporation SA (RMGC), ocupând din suprafaţa comunei 
Roşia Montană 25 %.  

Societatea a obţinut concesiunea unui teren de aproximativ 4282 ha 
în zona Roşia Montană. Proiectul presupune închiderea actualei exploatări 
a societăţii Minvest SA Deva, şi deschiderea unei noi exploatări, care se 
presupune a fi cea mai mare din Europa. Acesta are în vedere nivelarea a 
patru munţi şi extragerea minereurilor cu ajutorul cianurilor. Se estimează 
resurse de aur în jur de 300 tone şi resurse de argint în jur de 1600 tone 
(Haiduc, I., “Proiectul Roşia Montană între riscuri şi beneficii”, pg.1). 
 
Impactul asupra mediului şi responsabilitatea socială 

Exploatarea la suprafaţă produce o degradare importantă a mediului 
natural şi aduce un prejudiciu esteticii reale a peisajului, lăsând enorme 
cratere şi depozite masive de  material steril, asemenea exploatării de la 
Roşia Poieni. Poluarea aerului, apei şi solului cauzate de tehnicile de 
exploatare şi a transportului de imense cantităţi de minerale şi reziduri 
solide de către camioane de mare tonaj (150 tone) nu pot fi ignorate. 
Distrugerea peisajului montan Apuseni anulează totuşi potenţialul turistic 
şi elimină perspectiva unei dezvoltări durabile turistice în zona Roşia 
Montană. O zonă poluată nu va atrage nici un fel de investiţii. Exploziile 
care au loc în utilizarea tehnologiei cu dinamită (de 5 ori pe săptămână) 
prezintă riscuri, provocând vibraţii şi riscuri seismice, având efecte 
negative asupra vecinătăţii exploatării. De asemenea, într-o exploatare la 
suprafaţă, trebuie, pentru a extrage aceeaşi cantitate de aur ca într-o mină 
subterană, să se scoată de 50 de ori mai mult pământ. În cazul Roşiei 
Montane am putea extrage minereurile din galeriile miniere, aşa cum 
făceau şi romanii, dovadă fiind galeriile romane actuale rămase. Totuşi, 
acest lucru presupune un risc pentru zona construită şi siguranţa 
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locuitorilor în caz de prăbuşire. În plus, acest lucru presupune riscuri şi 
pentru muncitori – de exemplu, accidentul din 15 noiembrie 2008, într-o 
mină din Petrila. În acelaşi timp, am putea utiliza rezidurile pentru a umple 
galeriile şi pentru a evita acumularea deşeurilor exploatării. Ar avea un 
impact negativ asupra peisajului natural şi ar contribui la accelerarea 
fenomenului de drenaj acid. 

Din cauza faptului că haldele de steril nu vor fi acoperite, acest 
lucru provocând poluarea apei şi aerului, generând ape acide care afectează 
apele de suprafaţă şi subterane. De asemenea, barajul se va realiza din 
sterilul de la carieră, acest material având un conţinut ridicat de sulf, 
existând posibilitatea să genereze acid în structura barajului (Răgălie şi 
Manea, 2003, p.4). .Apele uzate care conţin cianuri rămân pe termen lung, 
prezentând pericol pentru poluarea zonei, pentru floră şi faună, pentru 
oameni şi sănătate. Cele patru puţuri miniere pot duce la pericole precum: 
modificarea terenului până la stadiul de a nu mai putea fi refolosit, 
colectarea de ape acide şi scurgeri accidentale, comunicare între puţuri şi 
galeriile romane cu pericol de inundare, alunecări posibile de teren. 

 
Fig.1. Exploatare minieră părăsita din Roşia Montană – Cariera 

Cetate 
Sursa: Parasca Alexandra Georgiana, August 2010 

 
Cele 5 bazine de colectare a apelor prezintă riscuri pentru mediul 

înconjurător, putând produce poluarea apelor prin scurgeri acide, inundarea 
puţurilor de mină şi a galeriilor, accesul animalelor sălbatice, fragilizarea 
pe termen lung a barajului iazului de decantare (Bran, P., Bran, F., Roşca, 
Gh., “Dimensiunea economica a impactului de mediu : studiu de caz Rosia 
Montana” Cap. 3 Impactul exploatării minereurilor aurifere asupra 
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mediului înconjurător, pg. 12). RMGC susţine că “nu există riscuri care să 
nu poată fi controlate”, şi că cianura nu prezintă pericol pentru oameni, 
animale, păsări şi nici pentru “marea majoritate a plantelor şi animalelor 
din mediul acvatic”. Merg pe premise că orice substanţă poluantă care a 
fost absorbită într-un organism va fi eliminată sau oxidată de căre 
respectivele organisme, ele revenindu-şi complet într-o anumită perioadă 
de timp. Pentru a reduce probabilitatea apariţiei unei deversări vor folosi 
piatră solidă folosită pentru construcţii, panta taluzului este redusă, vor 
aplica un deversor pentru situaţii de urgenţă care asigură o descărcare 
controlată şi un sistem de monitorizare şi detecţie a celor mai mici 
modificări în comportamentul barajului pe timpul construcţiei, exploatării 
şi postînchiderii (Bran, P., Bran, F., Roşca, Gh., “Dimensiunea economica 
a impactului de mediu : studiu de caz Rosia Montana” Cap. 3 Impactul 
exploatării minereurilor aurifere asupra mediului înconjurător, pg. 12). 

În urma acestui proiect se vor despăduri 255 ha de pădure. 
Totuşi, toate acestea nu prezintă o garanţie a faptului că zona nu va 

fi expusă unui dezastru ecologic, existând oricând riscul ca după exploatare 
situaţia să fie una catastrofală, cu efecte distrugătoare incalculabile astăzi. 
 
Implicaţii economice şi sociale ale dezvoltării turismului 

În urma unui studiu elaborat de INCDT  (Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare în Turism), Model de Dezvoltare Turistică a zonei 
miniere Zlatna – Bucium – Roşia Montană – Baia de Arieş, implicaţiile 
economice în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului în Roşia Montană 
constau în: 
 Amenajarea de pensiuni agroturistice în clădirile existente, pentu 100 

locuri cazare şi 200 de locuri de alimentaţie implică o invesţiţie de 400 
000 euro; 

 Recomandarea unui tarif mediu de cazare în pensiuni de 9 euro în 
primul an, iar până în anul 5 acesta să crească pană la 10 euro; 
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Tabelul 1 
Estimarea veniturilor pentru pensiuni agroturistice pe 5 ani în Roşia 

Montană 
 

Anul Gradul mediu de 
ocupare (%) 

Nr. De locuri 
vândute 

Tarif mediu/zi 
(EUR) 

Total venituri 
pensiuni 
(EUR) 

I 46 16.790 9 151.110 
II 47 17.294 9 160.313 
III 49 17.813 10 170.076 
IV 50 18.347 10 180.433 
V 52 18.897 10 191.422 

Sursa: Strategie alternativă pentru o dezvoltare durabilă în Roşia Montană, 
August 2007 
 

Reabilitarea drumului dintre Centrul istoric şi Tăul Mare din Roşia 
Montană pe o distantă de 5 km, pentru dezvoltarea turistică, se ridică la un 
cost de 1.075.000 euro; 

Costurile totale în ceea ce priveşte acest model propus de INCDT 
sunt de ordinul a 16,7 milioane euro, având în vedere includerea de 
hoteluri, pensiuni, instalaţii de schi, drumuri noi şi un muzeu, ele fiind 
necesare pentru a încuraja dezvoltarea turismului în zonă (Consiliul Local 
al Comunei Roşia Montană, Roşia Montana Commune Strategic Social-
Economic Development Plan 2008-2013, Ianuarie-Iulie 2008, pg. 24). 

Investiţii la nivelul localităţii ar mai putea viza şi: 
 Ghizi locali care să-şi însuşească informaţii culturale cât şi 

tehnice pe care să le transmită turiştilor; 
 Centru de informare turistică; 
 Servicii de agrement şi recreere; 
 Programe de promovare turistică a zonei etc. 

 
Promovarea turismului ca metodă de dezvoltare durabilă 

Zona avută în vedere conservă numeroase vestigii arheologice de 
mare interes ştiinţific, unice în Europa şi poate chiar în lumea întreagă, aşa 
cum arată studiile parţiale ale unor cercetări făcute de români şi francezi, 
finanţate de societatea RMGC în urma obţinerii rezultatelor cercetărilor 
arheologice. Exploatarea zăcământului de aur ar putea conduce la 
distrugerea permanentă şi o pierdere irecuperabilă a unei zone de turism 
cultural, putând fi o potenţială soluţie economică, viabilă pe termen lung. 
Este bine cunoscut faptul că numeroase ţări apreciază atracţiile turistice şi 
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culturale care îi fac să se reîntoarcă de fiecare dată (Egipt, Grecia, Italia 
etc.). Distrugerea acestor vestigii arheologice ar fi o crimă culturală. 
Dealul Cetăţii este poate cea mai importantă zonă istorică din această 
regiune. Aici găsim galerii şi puţuri miniere ale minelor romane antice. În 
anul 1854 au fost găsite 25 de tăbliţe, fiind datate 6 ianuarie 131 d.c., unde 
este menţionată denumirea de Alburnus Maior (actuala “Roşia Montană”). 
Aceste tăbliţe sunt expuse în Muzeul Mineritului din Roşia Montană. În 
acelaşi loc a fost fortăreaţa Alburnus Maior, fiind primul punct de protecţie 
a satului şi a exploatării miniere de aur. Arheologii au găsit numeroase 
unelte şi inscripţii în latină şi greacă. Majoritatea acestor vestigii miniere se 
află în Muzeul Mineritului. Drept consecinţă, guvernul şi autorităţile locale 
trebuie să găsească o soluţie cu scopul de a dezvolta un turism cultural 
durabil în aceasta regiune. Este necesar de a găsi un plan precis pentru a 
promova regiunea la nivel naţional şi internaţional.  În întreaga lume, acest 
tip de “exploatare turistică” este deja posibilă prin reconversia siturilor 
industriale şi promovarea unui turism durabil. Sunt destule exemple de 
exploatări miniere care au fost convertite în muzee miniere. Un prim 
exemplu ar fi mina carboniferă Barthell din Kentucky, SUA, unde se pot 
vizita fostele galerii şi se pot face activităţi educative. Un alt exemplu este 
National Coal Mining Museum din Marea Britanie 
(http://www.ncm.org.uk/displaypage.asp?id=65) care a pus în valoare 
exploatarea minieră prin amenajarea galeriilor, a unui muzeu, o bibliotecă 
şi un spaţiu rezervat pentru expoziţiile din muzeu (sunt 3 expoziţii pe an) şi 
o linie de tren pentru a vizita situl. 
 În cazul nostru, putem găsi mai multe variante pentru promovarea 
turismului cultural în această regiune, deoarece, cum apreciam şi mai 
devreme, există un mare interes pentru a dezvolta aceste situri ca nişte 
puncte de atracţie turistică la nivel european. Propunerile ar fi: 

• Organizarea unor excursii cu ghizi în siturile miniere; 
• Organizarea unui circuit cu mocăniţa pe vechile linii feroviare 

înguste; 
• Construirea/reabilitarea (Muzeul Mineritului) unui muzeu care 

să cuprindă toate utilajele de exploatare, echipamente, 
roci/minereuri etc. 

• Organizarea unui Festival al Minerilor în fiecare an într-o 
exploatare la suprafaţă (Roşia Poieni, Cetate) care să implice o 
paradă a echipamentelor, o prezentare a vechilor tehnici de 
exploatare, piese de teatru educative etc. 
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• Dezvoltarea agroturismului. 
În prezent, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional a lansat o 

procedură pentru ca zona Roşia Montană să fie înscrisă pe Lista 
Patrimoniului Mondial UNESCO. Dacă acest lucru se întâmplă există mari 
şanse ca zona să se dezvolte din punct de vedere turistic şi să atragă un 
mare număr de turişti. Din păcate, acest proiect ideal de a transforma o 
zonă industrială într-o zonă turistică la nivel european nu este deloc 
simplu. Situaţia actuală din punct de vedere ecologic este destul de precară, 
statul român trebuind să investească 2 milioane de dolari pentru a 
ecologiza regiunea, şi apoi pentru construirea infrastructurii necesare. De 
asemenea, este fundamental de a avea un capital uman specializat pentru 
reuşita proiectului. 
 
Percepţia turiştilor asupra turismului şi asupra impactului pe care îl 
are implementarea  proiectului minier propus de RMGC în localitatea 
Roşia Montană 

După câte se observă, majoritatea turiştilor au frecventat această zonă 
pentru prima dată, aceştia fiind într-o proporţie de 32, în timp ce 8 turişti au 
răspuns că sunt aici pentru prima dată, doar 2 dintre ei susţinând că vin aici de 
mai multe ori pe an. 
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 Cea mai utilizată formă de cazare solicitată de către turişti este cea 
la localnici, un număr de 32 de persoane susţinând acest fapt, pe când un 
număr de 10 persoane susţin că preferă cazarea la pesiune, singura 
pensiune existentă în zonă fiind Pensiunea Grüber.  

 
Figura nr. 3 
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În perioada în care s-a aplicat chestionarul, 18 dintre turiştii 
chestionaţi au răspuns că principalul motiv pentru care se află în satul 
Roşia Montană este pentru că participă la un workshop care implică 
instruirea în vederea practicării meseriei de actor, cât şi susţinerea unor 
piese de teatru pentru localnici. 9 turişti au menţionat că au preferat această 
zonă doar pentru relaxare, în timp ce doar 2 persoane au susţinut că 
peisajul a fost factorul determinant în a alege această zonă. Alţi 6 turişti au 
ales în a face voluntariat pentru promovarea turismului în Roşia Montană 
pe parcursul evenimentului Fân Fest.  
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Figura nr. 4 
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În ceea ce priveşte sursele de informare răspunsurile nu au fost atât 

de variate la cum ne aşteptam, cei mai mulţi dintre ei, respectiv 28 turişti, 
susţinând că  principala sursă de informare au fost prietenii, ceea ce relevă 
faptul că zona nu este atât de promovată precum ne-am dori, existând o 
clară dezinformare în ceea ce priveşte obiectivele turistice prezente aici. 
Un alt răspuns frecvent a fost acela că au aflat despre această zonă în urma 
spoturilor TV în care se promovează proiectul minier Roşia Montană, în 
timp ce alţii sunt de părere că ceea ce le-a trezit curiozitatea cu privire la 
zona a fost documentarul “Noul Eldorado”, rămânând impresionaţi de 
situaţia actuală, determinându-i pe aceştia să viziteze zona cât timp nu este 
exploatată. În schimb, nici un turist nu a ales ca sursă de informare: centru 
de informare turistică, autorităţi locale sau agenţie de turism, ceea ce 
denotă faptul că zona duce o lipsă totală de promovare turistică la nivel 
naţional, regional şi chiar local. 
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Figura nr. 5 
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Turiştii, într-un număr de 14, susţin că sunt foarte mulţumiţi de 
gradul de informare, în timp ce alţi 14 turişti sunt de părere că gradul de 
informare este satisfăcător, putându-se observa o oarecare neconcordanţă 
în ceea ce priveşte gradul de mulţumire. 10 turişti sunt de părere că gradul 
de informare este nesatisfăcător, neexistând un program clar şi bine definit 
în ceea ce priveşte promovarea obiectivelor turistice din zonă. 

Figura nr. 6 
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Cât despre gradul de mulţumire în ceea ce priveşte serviciile oferite 
de “unităţile de cazare”, turiştii chestionaţi au răspuns într-un număr de 32 
de persoane că sunt mulţumiţi de servicii, având la dispoziţie toate 
utilităţile necesare, apă caldă, acces la bucătărie, curăţenie, activităţi 
organizate de gazde etc. 8 turişti susţin că au fost foarte mulţumiţi de 
serviciile oferite, în timp ce alţi 2 susţin că au fost nemulţumiţi. 

Figura nr.7 
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Din figura 8 reiese că cel mai vizitat obiectiv turistic este 
„Muzeul Mineritului”, fiind de asemenea impresionaţi de galeriile 
romane, de cea medievală „Cătălina – Monuleşti” şi de lucrările miniere. 
Un alt element considerat de aceştia obiectiv turistic sunt clădirile vechi, 
existând la nivelul zonei 35 de case considerate monument istoric. Un 
obiectiv turistic de mare importanţă în această zonă, remarcat şi de către 
turişti sunt tăurile, acestea fiind lacuri artificiale folosite în trecut pentru 
separarea aurului de restul minereului. În opinia turiştilor, cel mai 
impresionant este Tăul Mare, amenajat în anul 1908, urmat de Tăul 
Brazi. De asemenea, printre obiectivele turistice preferate de turişti se 
numără bisericile din zonă, existând la nivelul satului o biserică catolică, 
greco-catolică, reformată, unitariană etc. Un alt element de interes îl 
reprezintă Cariera Cetate, deschisă în 1970 şi închisă în anul 2006. 
Printre obiectivele vizitate de turişti se mai numără şi Centrul de 
informare şi Centrul ProDreptatea care se ocupă cu informarea turiştilor 
cu privire la proiectul minier propus de Roşia Montană Gold 
Corporation, punând la dispoziţia lor o macheta a proiectului, materiale 
informative şi o colecţie de obiecte locale de uz personal (hurdoi, ponter, 
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doniţă, ciocan de copturit, lampă cu oglindă etc.), obiecte miniere (cască, 
bocanci, saitroc, troc pentru încărcat minereu etc) etc. 

Figura nr.8 
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După cum se observă în figura 9, turiştii au fost impresionaţi în 

cea mai mare măsura de istoria locului şi de clădirile vechi, urmate la 
mică distantă de peisaj. Un turist străin este de părere că Roşia 
Montană este “ un loc incredibil, frumos şi unic, care impresionează 
nu numai prin aspect, ci şi prin poveştile locului. Să păstram această 
zonă o comoară vie, să nu o lăsăm să devină doar un capitol din cartea 
de istorie.” 
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Figura nr.9 
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Un număr de 23 de turişti au preferat să nu comenteze în ceea ce 

priveşte elementele care le-au displăcut, în timp ce restul turiştilor 
chestionaţi consideră că există la nivelul satului anumite elemente negative 
precum discriminarea etnică, situaţia actuală creată de compania Roşia 
Montană Gold Corporationa care le dă senzaţia de un mare discomfort. Se 
constată astfel că ospitalitatea, comunicarea cu localnicii, sentimentul de 
integrare într-un spaţiu care nu-i aparţine, aspectul estetic al locului, 
confortul psihic, devin esenţiale pentru turism şi pentru promovarea zonei 
din punct de vedere turistic. 

Figura nr.10 
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Se poate constata din figura 11 că majoritatea turiştilor s-au abţinut 
în a preciza elemente definitorii cu privire la satul Roşia Montană, iar cei 
care au preferat să dea un răspuns au luat în calcul o serie de aspecte 
pozitive, cât şi negative. Astfel că, printe aspectele pozitive se numără o 
“istorie specială şi un prezent special”, “potenţial turistic”, “unicitatea prin 
minele romane, faptul că este prima localitate atestată documentar din 
România”, “o investiţie de viitor” etc., iar ca aspecte negative aceştia 
constată că “există o dispută între cele 2 tabere greşit interpretată de 
localnici care sunt mai degrabă manipulaţi”, “febra aurului”, 
“incertitudine”, “o lume care dispare de la o zi la alta” etc. 

Figura nr.11 
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Majoritatea turiştilor consideră că un punct slab al zonei îl 

reprezintă transportul, până în satul Roşia Montană nu există un mijloc de 
transport, turiştii având ca modalitate de a ajunge în zonă mersul pe jos pe 
o distantă de 7 km din Gura Roşiei, autostopul, sau maşina personală dacă 
aceasta există. Aceştia sunt de părere că este necesar un mijloc de transport 
care să le faciliteze accesul către satul Roşia Montană. O altă problemă pe 
care au întâmpinat-o şi pe care o consideră esenţială este cazarea, în sat 
existând doar o pensiune, un singur localnic care le oferă zonă de camping, 
ultima modalitate de cazare constituind-o casele localnicilor, astfel că, 
aceştia sunt de părere că s-ar putea investi în unităţi de cazare. De 
asemenea, la nivelul satului există un singur magazin alimentar care nu 
face faţă cererii turiştilor, gama de alimente fiind destul de redusă. 
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Figura nr.12 
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Turiştii îşi doresc într-o proporţie de 80% să revină în satul Roşia 
Montană, ceea ce atestă faptul că zona are o clară atractivitate din punct de 
vedere turistic, chiar dacă elementele esenţiale lipsesc parţial sau în 
totalitate, precum: unităţi de cazare, mijloc de transport, trasee turistice 
marcate, activităţi şi evenimente, localuri şi restaurante etc. Toate acestea 
denotă faptul că dacă s-ar investi în amenajarea turistică a zonei 
atractivitatea faţă de aceasta ar creşte, iar zona ar fi mult mai frecventată de 
către turişti. Doar 10% din cei chestionaţi au menţionat că poate ar mai 
vizita zona, iar 5% că nu ar mai vizita. 
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Figura nr.13 
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În cele din urmă ajungem la concluzia generală, în ceea ce priveşte 

percepţia turiştilor, că zona prezintă potenţial turistic datorită istoriei pe 
care o are în spate, îmbinării dintre obiectivele turistice naturale şi 
antropice, oamenilor primitori şi dispuşi să faciliteze turiştilor o serie de 
servicii, toate acestea necesitând un efort susţinut, având nevoie de sprijin 
şi din partea autorităţilor locale, regionale şi naţionale pentru a dezvolta 
zona din punct de vedere turistic. 
 
Concluzii 

Lucrarea de faţă şi-a propus să analizeze localitatea pentru a 
observa dacă Roşia Montană se poate dezvolta din punct de vedere turistic, 
concretizată prin analiza principalelor obiective existente în localitate, iar 
apoi prin aplicarea unui chestionar turiştilor. De asemenea, s-a avut în 
vedere impactul pe care îl are în momentul de faţă Roşia Montană la nivel 
local, regional şi naţional, şi elaborarea  unor strategii care să implice o 
dezvoltare durabilă. 

În ceea ce priveste dezvoltarea durabilă, am analizat care ar fi 
impactul proiectului minier propus de RMGC asupra mediului şi dacă îşi 
asumă responsabilitatea socială. În urma analizei, constatăm că exploatarea 
ar duce la distrugerea peisajului montan, exploziile ar provoca riscuri, 
provocând vibraţii şi riscuri seismice, poluarea apei şi a aerului generând 
ape acide, despădurirea a 225 ha de pădure etc. Ca metodă alternativă 
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mineritului, ar fi de recomandat promovarea turismului în zonă care 
implică clar o dezvoltare durabilă, fără implicaţii care ar afecta mediul. 
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Abstract 
Rural tourism in the context of sustainable development aims to emphasize not 

only the natural environment, but also the cultural features of a place. While the customs 
and traditions are intangible elements that are often revitalized through tourism, the 
architectural and urbanism elements are much more sensitive to recent developments in 
the field of tourism (e.g. oversized accommodation and catering structures). The Danube 
Delta is a particular region of Romania, and of Europe too, and has been enlisted on the 
World Heritage List (UNESCO), especially due to its biodiversity and many other unique 
natural features, but it is also well-known for its continuous multiethnic community over 
the centuries. The architecture from this region is also quite representative for its natural 
and historical context, and it is a consequence of the harmony between man and nature, 
qualities that give it a remarkable cultural value. At this point, it is important to 
emphasize the contribution that the charm of local architecture brings to the attractions 
and to the tourism potential of the region. Some significant case studies of settlements 
from the Danube Delta are used as examples to show some contradictory aspects that 
occur in the relation between tourism development and its impact on the traditional 
architecture. Using a simple method of coparision between vernacular and contemporary 
architecture, it is obvious how globalization of architecture brings the modernist style at a 
turning point, where the crisis of authenticity sets an alarm signal for the future 
developments that should try to identify the ‘correct’ path to follow. In conclusion, it is 
important to provide some relevant solutions and recommendations, meant not only to aid 
the rural tourism of Romania, especially in the Danube Delta, but also to preserve the 
traditional features of its architecture, in order to be able to transmit it to future 
generations too. 

 
Keywords: rural tourism, Danube Delta, architecture, authenticity, modernism, 
traditionalism 
 
Metodologie 

Având în vedere că imaginea arhitecturală presupune în primul rând perceperea 
sa vizuală, comparaţia a două imagini între ele poate spune multe despre asemănările şi 
diferenţele existente. Astfel, punând în oglindă atât imagini ale arhitecturii vernaculare din 
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Delta Dunării, cât şi imagini ale arhitecturii contemporane din aceste locuri, se poate 
observa o evoluţie, o involuţie sau o conservare a arhitecturii locale. Intenţia acestei 
comparaţii este de a stabili care este direcţia dominantă în procesul architectural al zonei, 
având ca scop final tragerea unui semnal de alarmă în cazul unei deprecieri a arhitecturii 
locale.  

 
Introducere 

Decalajul faţă de restul ţărilor Uniunii Europene, adesea subliniat 
ca un dezavantaj pentru România, este în cazul de faţă un avantaj, 
raportarea localnicilor la un stil de viaţă tradiţional creând un context în 
care acesta se conservă şi se transmite generaţiilor viitoare. Astfel, 
teritoriul rural românesc este încă presărat cu elemente autentice şi 
tradiţionale, iar ţăranul trebuie să fie responsabil şi motivat pentru 
conservarea obiceiurilor şi tradiţiilor, pe fundalul unui cadru natural 
adecvat. În condiţiile în care posibilitatea de a obţine venituri suplimentare 
şi o bunăstare generală este de dorit mai ales în zonele rurale, una dintre 
principalele surse de dezvoltare în aceste regiuni este turismul rural – una 
din modalităţile eficiente de creştere a veniturilor locuitorilor şi în acelaşi 
timp o activitate care, dacă este practicată în mod echilibrat, valorifică şi 
perpetuează resursele care stau la baza sa. [Ilieş, 2008, p. 140] 

 
Turismul rural. 

Ca reacţie împotriva turismului convenţional de masă, turismul 
rural are anumite trăsături definitorii, printre care: este o experienţă 
orientată, locaţiile sunt slab populate, are loc predominant în mediul 
natural, se combină cu evenimente locale şi sezonalitatea, şi se bazează pe 
păstrarea culturii, a patrimoniului local şi a tradiţiilor rurale. Cu alte 
cuvinte, nişa turismului rural se concentrează pe viaţa din comunităţile 
rurale, evidenţiindu-le şi valorificându-le arta, cultura şi patrimoniul, iar 
comunitatea locală are beneficii din punct de vedere economic şi social, în 
interacţiunea cu localnicii fiind îmbogăţită şi experienţa turistului. 
[Pakurar, 2008, p. 777]  

Deşi turismul rural are multe faţete şi poate interfera cu agro-
turismul, turismul cultural şi religios, turismul în natură, turismul de 
aventură sau ecoturismul, este în esenţă o activitate care are loc în zonele 
rurale – în sate, şi se bazează pe atractivitatea acestor zone. În cadrul 
turismului rural se vizitează peisaje naturale şi culturale specifice zonei 
respective, se experimentează şi se trăieşte un stil de viaţă local, se poate 
participa la activităţi rurale tradiţionale, se poate aprofunda cultura rurală 



The Danube Delta architecture in the context of sustainable development 

 159 

locală, se oferă cazare modestă în locuinţe cu o arhitectură tradiţională, se 
savurează gastronomia locală etc. Astfel, se poate observa că turismul 
rural, în tot ceea ce presupune, face trimiteri constante la anumite zone sau 
anumite locuri, implicând o anumită delimitare spaţială a ariei de 
desfăşurare. Din aceste motive, în termeni generali, nu se poate vorbi de 
turism rural decât la un nivel microzonal, având în vedere condiţiile şi 
stilurile de viaţă diferite ale comunităţilor locale, dictate de poziţia 
geografică, climă şi istorie. 

 
Elemente de turism rural în Delta Dunării. 

Delta Dunării a avut dintotdeauna un rol economic, politic şi 
strategic, atât prin bogăţiile naturale şi clima văratică, cât mai ales prin 
poziţia sa geografică, atrăgând prezenţa omului în zonele de formare a 
grindurilor. Drumurile maritime şi fluviale au permis răspândirea 
produselor negustoreşti în cele mai îndepărtate centre ale lumii, astfel că 
unele locaţii au avut un potenţial deosebit pentru dezvoltare (ex. Sulina). 
[Meiţă, 2010, p. 31-32] Astăzi, în Delta Dunării, există de fapt un singur 
oraş – Sulina, restul aşezărilor având un caracter preponderent rural. În 
contextul modernizărilor, situaţia locurilor de muncă este nefavorabilă, 
favorizând migrarea populaţiei spre alte zone, iar practicarea agriculturii nu 
este posibilă. Pescuitul rămâne singura activitate milenară dominantă 
pentru asigurarea unui trai foarte modest, iar datorită accesibilităţii reduse 
în zonă - preponderent pe apă, pieţele de desfacere sunt direcţionate mai 
ales spre exterior (ex. Tulcea). Şi nu în ultimul rând, prin statutul includerii 
în lista Patrimoniului Mondial (UNESCO), Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării este un exemplu remarcabil al simbiozei între om şi natură – fapt 
care este cel mai lesne de înţeles prin observarea arhitecturii deltaice, o 
arhitectură a materialelor locale care a servit omului din cele mai vechi 
timpuri.  

În perioada 2001-2009, Delta Dunării a avut realmente o dinamică 
deosebită, practic dublându-se o serie de indicatori ai activităţii de turism 
din zonă. [Bucurescu, 2011, p. 38-44] În acest context, dezvoltarea 
turismului în zona este soluţia cea mai potrivită pentru o dezvoltare 
durabilă, folosind resursele existente: atât peisajele naturale, incluzând 
floră şi faună specifice şi de o mare raritate, cât şi peisajele culturale, 
incluzând arhitectura tradiţională şi monumente istorice deosebit de 
atractive, tradiţii şi obiceiuri cu caracter multi-etnic, gastronomie, dialecte 
şi mod de viaţă etc. Dacă unele dintre aceste resurse sunt protejate şi bine 
puse în valoare, nu acelaşi lucru se întâmplă cu arhitectura locală – o 
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arhitectură vernaculară cu un pitoresc remarcabil şi o deosebită valoare 
estetică. Evoluţia tehnologică a pătruns însă rapid în toate domeniile de 
activitate, astfel încât valoarea folosirii materialelor locale a scăzut 
considerabil, alterând calitatea arhitecturală a construcţiilor. 

În continuare, vor fi semnalate acele rezolvări arhitecturale la nivel 
general care agresează şi generează distorsiuni în ansamblul aşezărilor 
rurale, acest demers avându-şi argumentaţia în următoarele: în primul rând, 
vizitatorii practicanţi de turism rural sunt interesaţi mai ales de o cazare în 
spaţii ‘tradiţionale’ (adică o arhitectură care să respecte tradiţia comunităţii 
legată de modul de construcţie în general), şi, nu în ultimul rând, 
majoritatea construcţiilor care s-au ridicat într-un mod exploziv după ‘91 
sunt mai ales cele corespunzătoare unei infrastructuri turistice. Din aceste 
motive, nu vor fi analizate numai construcţii destinate turiştilor, ci 
intervenţii de arhitectură nouă în contextul arhitecturii tradiţionale din 
Delta Dunării – proces care deja a generat un curent de evoluţie,  ale cărui 
valenţe superficiale sunt preluate şi perpetuate din neştiinţă mai departe. 
 
Arhitectura vernaculară – elemente specifice în Delta Dunării. 

Vernacularul desemnează o trăsătură care este proprie unei ţări sau 
unei regiuni [DEX]. Calitatea de a fi vernacular este diferită de aceea de 
apartenenţă la un stil architectural, care ţine de perioade istorice - se naşte, 
evoluează, apoi decade (ex. goticul timpuriu, de apogeu, târziu), şi poate fi 
întâlnit în mai multe ţări sau regiuni eminamente diferite. Ca urmare, se 
poate spune că există un stil vernacular, dar nu în sensul de stil arhitectural 
al unei anumite regiuni, ci în sensul unui mod de viaţă specific, cu toate 
implicaţiile aferente. Mai mult decât atât, vernacularul poate co-exista cu 
un stil architectural, împrumutându-se elemente din ambele sensuri (ex. 
neoromânescul combină elemente regionale din brâncovenesc cu elemente 
generale din art nouveau). 

Arhitectura vernaculară este expresia fundamentală a culturii unei 
comunităţi, a relaţiilor sale cu teritoriul, dar în acelaşi timp şi expresia 
diversităţii culturale a lumii. Construcţia vernaculară este modul tradiţional 
şi natural în care comunităţile se adăpostesc, fiind un proces care include 
schimbări necesare şi adaptări continue ca răspuns la nevoile sociale şi ale 
mediului. Arhitectura vernaculară răspunde în primul rând nevoilor unui 
grup de familii, se bazează pe folosirea materialelor naturale şi semi-
industriale, nu se construieşte după planurile unor proiectanţi, ci este 
construită de meşterii locali, are loc cu participarea directă a utilizatorilor 
şi este adaptată mediului, având volume determinate de tehnicile artizanale 
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de punere în operă a materialelor. Principii generale de recunoaştere a 
vernacularului pot fi recunoscute prin: [Charta pentru patrimoniu 
vernacular construit, 1999] 

- un mod de construcţie împărtăşit de comunitate. 
- un caracter local sau regional recognoscibil răspunzând mediului 

înconjurător. 
- coerenţa de stil, formă şi aparenţă. 
- experienţa tradiţională în compoziţie şi construcţie, care este 

transmisă informal (prin viu grai, din generaţie în generaţie). 
- un răspuns eficient la necesităţi funcţionale, sociale şi ale mediului. 
- aplicarea eficientă a sistemelor şi meseriilor tradiţionale de 

construcţie. 
În contextul celor mai sus enunţate, arhitectura tradiţională din 

Delta Dunării se înscrie în cele câteva principii fundamentale pentru 
arhitectura vernaculară, având o continuitate pe parcursul timpului, fără să 
fi influenţat caracteristicile eco-sistemelor. Există însă şi câteva elemente 
care contribuie mai ales la imaginea estetică a acestor construţii – primul 
impact asupra turistului la faţa locului.   
- materiale de construcţie: diversitatea materialelor locale folosite în 

construcţii, care conferă o notă specifică arhitecturii locale tradiţionale.  
- pereţi din ciamur (lut amestecat cu paie, ierburi fibroase, câlţi sau 

pleavă, aşezat în straturi de 20-25 cm), chirpici (calupuri de ciamur 
pus în forme şi apoi uscat, având cu dimensiuni aproximative de 
10x20x40cm), paiantă, mai rar şi abia mai târziu cărămizi şi 
amestec de chirpici cu cărămidă arsă, pe fundaţie de piatră. 

- fundaţii pe piloţi din lemn bătuţi şi piatră (fundaţie locală sau 
continuă) cu mortar de var sau cimenturi şi lianţi. 

- tavanele din grinzi de lemn peste care se bat scânduri şi se aşterne 
un strat de ciamur, iar pe dedesubt o căptuşeală de trestie cu 
drişcuială de ciamur. 

- şarpantele sunt din lemn, cu învelitorile din stuf în proporţie de 
80%, mai puţin ţiglă sau olane.  

- tencuieli pe bază de var alb. 
- tâmplăria golurilor (ferestre şi uşi) este exclusiv din lemn. 
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- la garduri se foloseşte stuf sau piatră de tip moloane, care se poate 
vărui. 

 

   
 
Fig. 1,2,3 – case cu arhitectură vernaculară la Sfântu Gheorghe 
 

- planimetria: modul de organizare şi inter-relaţionare al încăperilor 
între ele. 

- de obicei forme simple, rectangulare sau pe bază de o combinaţie 
de dreptunghiuri. 

- prispa este, de regulă, pe latura lungă a casei, ca un spaţiu de 
tranziţie între interior şi exterior, contribuind şi la creearea unui 
spaţiu umbrit al casei. 

- distribuţia interioară a încăperilor stânga-dreapta dintr-un hol de 
distribuţie, în acesta făcându-se acces direct din prispă. 

- spaţiu util pentru depozitare în podul caselor (datorită pantei mari 
pe care o necesită învelitorile cu stuf). 

- volumetria: modul de combinare şi armonizare a spaţiilor tri-
dimensionale. 

- volumul corespunzător spaţiului locuit este simplu, în accord şi cu 
simplitatea planimetrică şi cea corespunzătoare acoperişului. 

- acoperişurile sunt rezolvate cu minimum două ape, paralele cu 
direcţia lungă a casei, de regulă spre stradă, rezolvate prin folosirea 
timpanelor, de preferinţă decorate cu elemente tradiţionale.  

- înălţimea este în general pe parter sau cel mult parter şi un etaj (în 
corelaţie cu rezistenţa materialelor locale). 

- cromatica:  
- de regulă tencuială de var alb în proporţie de minim 80% (mai rar 

gri sau albastru).  
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- tâmplărie la uşi şi ferestre vopsită în albastru, verde sau gri – culori 
tradiţionale, în funcţie de specificul fiecărei localităţi, atât la pereţi, 
cât şi la tâmplării şi elemente decorative. 

- culorile sunt obţinute pe bază de pigmenţi naturali. 
- motive decorative:  

- localizare cu precădere la elementele din lemn (cu aspect natural 
sau vopsit conform cromaticii tradiţionale): prispe, acoperişuri şi în 
decoraţia acestora (traforuri, timpane, streaşini, coamă) sau la 
tâmplăria golurilor. 

- inspiraţie din formele lumii înconjurătoare - stilizarea siluetei unui 
peşte folosită foarte des în vârful timpanului (pe faţadele laterale 
ale caselor), motive în solzi de peşte într-un rând sau în mai multe 
rânduri succesive etc. 

- ferestre în două canaturi cu arce aplatizate la partea superioară a 
tâmplăriei. 

 

   
 

Fig. 4, 5, 6 – case cu arhitectură vernaculară la Sfântu Gheorghe 
 
Problematica arhitecturii actuale în Delta Dunării: tradiţionalism vs. 
modernism  

Supravieţuirea tradiţiei vernacularului din Delta Dunării este 
periclitată prin forţele de omogenizare economică, culturală şi 
arhitecturală. Până la începutul secolului XX, intervenţia omului asupra 
Deltei a fost minimală, dacă nu chiar inexistentă, natura fiind respectată 
printr-o atitudine conservativă şi prin modul tradiţional de utilizare al 
resurselor, dar şi datorită numărului redus de locuitori. Prima intervenţie cu 
efecte negative a fost amenajarea canalului de navigaţie Sulina, apoi alte 
canale au fost tăiate pentru creşterea productivităţii pescăriilor. În anii ’50-
’70 se exploatează stuful, ridicându-se diguri şi tăindu-se canale noi, şi se 
distrug coloniile de păsări (au loc cele mai intense transformări din istoria 
Deltei). În anii ’80 s-a mai încercat recuperarea terenurilor agricole şi s-au 
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construit noi diguri creându-se alte efecte negative. [Meiţă, 2010, p. 32] 
După 1991, anul intrării Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în patrimoniul 
UNESCO, zona începe să fie foarte căutată de către turişti, începând să se 
construiască mult în vederea asigurării unei infra-structuri turistice 
minimale.  

Din păcate, experimentele promovate şi implementate de către 
ANTREC şi structurile ministeriale implicate în turismul românesc (prin 
intermediul unor programe europene -SAPARD), au contribuit mai puţin la 
conservarea patrimoniului autentic, ducând la pierderea autenticitatii şi un 
kitsch arhitectural - generat în principiu de lipsa de cunoştiinţe şi de lipsa 
unui cadru instituţional optim pentru protecţia resurselor valoroase. [Ilieş, 
2008, p. 143] În comparaţie cu trăsăturile valoroase care caracterizează 
arhitectura vernaculară din Delta Dunării, noile tendinţe se manifestă 
uneori chiar şi prin totală opoziţie, în ceea ce priveşte: 
- materiale de construcţie: folosirea materialelor străine duce la 

alterarea vizuală a construcţiilor şi la distrugerea simbiozei omului cu 
natura (ex. termopane, balustrade din inox, tablă ondulată la 
acoperişuri, caplamale de lemn cu specific montan etc) - materialele 
locale sunt într-adevar nişte materiale perisabile, fără rezistenţă 
îndelungată în timp (ex. acoperişurile de stuf trebuie refăcute la un 
interval regulat de timp pentru a rezista şi pentru a-şi îndeplini 
funcţionalitatea - asemănător templelor japoneze), dar folosirea unor 
materiale nespecifice zonei, materiale care sunt exprimate şi la exterior, 
ajung treptat să îndepărteze de fapt omul de legătura sa cu materialele 
locale, şi deci cu natura (o trăsătură specifică vieţii în Deltă, o valoare 
şi o resursă de fapt pentru turismul rural). 
 

   
 

Fig. 7: Sfântu Gheorghe - casă renovată cu tablă lindab roşie, cu arhitectură 
vernaculară iniţială. 
Fig. 8: Braţul Uzlina – faţadă aparentă cu lemn, invocând un specific montan inadecvat 
Deltei. 
Fig. 9: Debarcader Murighiol - raporturi şi proporţii nefavorabile între plin şi gol în 
cadrul unei faţade iniţial tradiţionale (inserţia unei uşi de garaj moderne). 
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- planimetria: forme şi rezolvări complicate, elemente de aparent 
modernism (ex. forme curbe, scări exterioare sofisticate, terase 
acoperite adosate volumului principal - în contrast cu prispa 
tradiţională înglobata în acesta etc), străine de soluţiile simple ale 
arhitecturii tradiţionale strict funcţionale. 
 

   
 

Fig. 10, 11, 12: Sfântu Gheorghe, respectiv satul Cardon şi Murighiol: construcţii noi 
cu forme şi volume complicate, nespecifice, ieşite din scara locului (ex. foişoare 
circulare, terase adosate casei în locul prispelor traditionale, balustrade albastre şi 
elemente de şarpantă marcate în faţadă în stil fachwerk). 
 

- volumetria: volume supra-dimensionate (chiar dacă cu o plastică 
arhitecturală aparent tradiţională) şi înălţime necontrolată a 
construcţiilor în raport cu contextul înconjurător - folosirea noilor 
materiale conduce de fapt la forme voluminoase (prin simplul fapt că 
sunt mai rezistente şi permit mai mult), ieşite din scara locului şi din 
peisaj, determinând automat volumetrii nespecifice şi agresive. 
 

   
Fig. 13, 14, 15: Braţul Sfântu Gheorghe, respectiv Uzlina: construcţii noi cu forme şi 
volume complicate, nespecifice, ieşite din scara locului (ex. foişoare circulare, faţadă 
placaj lemn în specific montan). 
 

- cromatica: zugrăveli în culori ţipătoare, ne-naturale, care nu sunt 
specifice culorilor arhitecturii tradiţionale deltaice – creează distorsiuni 
şi o agresivitate la nivelul plasticii arhitecturale, contraste nefavorabile 
şi o imagine revoltătoare. 
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Fig. 16, 17:  Sfântu Gheorghe - case renovate în culori netradiţionale, cu arhitectură 
vernaculară iniţială. 
Fig. 18: Braţul Sulina - construcţie nouă cu culori ţipătoare şi nespecifice pentru pergola 
frontală. 
 

- motive decorative: eliminarea totală a motivelor decorative specifice 
arhitecturii locale privează de fapt noua arhitectură de câteva elemente 
emblematice care acţionau ca o formă de recunoaştere a vernacularului 
deltaic (ex. decoraţiile plecând de la forma stilizată a unui peşte foarte 
des întâlnite pe timpanul caselor). 

 

   
 
Fig. 19, 20, 21: Satul Cardon, respectiv braţul Sulina şi Uzlina – locuinţe noi cu 
volumetrii masive, ignorând motivele decorative locale, care de altfel nici nu se preteză la 
asemenea volume. 
 

Toate aceste intervenţii necontrolate asupra peisajului architectural 
actual din Delta Dunării conduc mai ales spre o agresiune vizuală şi 
estetică a zonei, cu impact şi asupra tuturor ecosistemelor - proces într-un 
puternic contrast cu resursele valoroase care au determinat nominalizarea 
sa în lista UNESCO. [Meiţă, 2010, p. 31] Astfel, arhitectura nouă conferă 
unei zone preponderent rurale trăsături specifice unor zone urbane, când de 
fapt una din condiţiile turismului rural este tocmai valoarea modului de viaţă 
rural. De asemenea, din punct de vedere arhitectural, orice transfer al unor 
elemente tradiţionale, din zona de origine a acestora în zone cu 
caracteristici etnografice diferite (importul de elemente alohtone), duce 
treptat la uniformizarea şi globalizarea excesivă a culturii şi pierderea 
autenticităţii şi a identităţii culturale a unei zone, prezenţa lor făcând 
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referire la o altă zonă mai degrabă decât la un stil arhitectural. [Ilieş, 2008, 
p. 147-148] Deci, este un mare semnal de alarmă: se pierd în cazul acesta 
exact resursele valoroase pentru care oamenii practică turismul rural.  

 

Concluzii: soluţii şi recomandări – arhitectura modernă cu elemente 
tradiţionale.  
 Dezvoltarea durabilă are în prim plan îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă ale comunităţilor umane, aceasta însă în limitele suportate de 
ecosistemele înconjurătoare. Totuşi, având în vedere ca schimbările sunt 
inevitabile, se doreşte ca acestea să respecte identitatea culturală a 
comunităţii – valorile culturale şi caracterul tradiţional.  
 Ca recomandări generale, în primul rând trebuie ţinut cont de faptul 
că vernacularul foarte rar este reprezentat prin structuri singulare, astfel că 
cea mai bună conservare este întreţinerea şi protecţia la nivel global a 
ansamblurilor şi aşezărilor cu caracter reprezentativ, cât şi susţinerea 
legislativă a unui astfel de demers. În acelaşi timp, patrimoniul vernacular 
construit este parte integrantă a peisajului cultural şi nu cuprinde doar 
formele şi materialele clădirilor, structurilor şi spaţiilor, dar şi modul în 
care acestea sunt folosite şi înţelese, precum şi tradiţiile şi asociaţiile 
intangibile pe care le incorporeză (ex. funcţiuni nespecifice precum 
hoteluri de mari dimensiuni). [Charta pentru patrimoniu vernacular 
construit, 1999] Având în vedere însă că primul impact asupra turiştilor 
care vizitează o zonă rurală este dat de imaginea locului, considerentele 
arhitecturale sunt printre cele mai importante în acest sens. În contextul 
problematicii actuale a arhitecturii deltaice, soluţionările inadecvate sunt 
foarte agresive şi creează în acelaşi timp şi un precedent, care ar trebui 
totuşi să nu fie repetat. 
 Câteva propuneri de proiecte special lucrate pentru zona Deltei 
Dunării de către grupul de arhitecţi de la Igloo Media (caiet proiecte 
www.iglooarchitecture.ro) vor arăta o serie de trăsături proprii arhitecturii 
deltaice, care pot fi prelucrate şi reinterpretate într-un limbaj modern, 
asigurând exigenţele necesare unui trai contemporan, fără a afecta 
substratul de fond şi valoarea acestei arhitecturi seculare: 

- încadrare în contextul înconjurator, respectarea şi menţinerea 
integrităţii amplasamentului, a relaţiei cu peisajul fizic şi cultural şi 
a structurilor între ele - din punct de vedere arhitectural şi 
urbanistic: material, formal, volumetric, proporţii, cromatic.  

- detalii care fac trimiteri la arhitectura tradiţională a zonei, dar care 
sunt reinterpretate şi care se subordonează întregului ansamblu 
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(realizat în primul rând conform trăsăturilor arhitecturii deltaice 
mai sus menţionate):  
- supra-înălţarea casei pe piloţi (un soclu liber, dar protejat 

vederii dinspre stradă), astfel încât se face trimitere la locuinţele 
lacustre. 

- creearea unei suprafeţe vitrate la nivelul demisolului (rezolvare 
specifică arhitecturii moderne încă de la începutul secolului 
XX), prin îngroparea acestui nivel faţă de cota străzii-terenului 
şi amenajarea cu terase în zona din spatele lotului, fără vedere 
directă dinspre stradă.  

- scoaterea în consolă a zonei de prispă, pe latura lungă sau de 
preferat doar ca un accent sugerat pe latura scurtă a acesteia 
(consola fiind un element tipic modernismului, din momentul în 
care tehnologiile şi materialele de construcţie permit asemenea 
realizări).  

- elementele de detaliu, chiar dacă reinterpretate într-un limbaj 
modern, să asigure continuitatea sistemelor tradiţionale de construcţie şi a 
tradiţiei meşteşugăreşti (ex. să fie folosite aceleaşi îmbinari tradiţionale la 
şarpanta de lemn a acoperişului, chiar daca s-au inventat între timp şi 
tehnologii mai performante şi chiar mai ieftine). 

- folosirea motivelor decorative de inspiraţie locală ca un sigiliu al 
zonei, personalizandu-se astfel o arhitectură neutră în spiritul locului. 
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Abstract 
  Increased  world  wide concern for protecting our home ambient and common 
ground. Thus was born the science of ecology independent, designed to study the 
implications damage our environment and provide solutions to protect it. 

More and more consumers are tourists who share ecological and environmental 
values are in green products and services meet the requirements that exceed the 
expectations of materials: a healthier life, high quality, spirituality, respect for nature, 
which gives us certain goods and services free.  

In Romania, the European Union and other countries to take actions designed to 
shape environmental attitudes and skills of the individual, focusing on respectful 
admiration, consideration be given to environmental friendliness. In this equation: 
individual + environment should be a partnership. Benefits will be for people or 
ecological tourist. 

 
Key words: ecology, environmental   marketing, environment, pollution, waste, recycling. 

 
Metodă  şi  metodologie 
 Cercetarea se bazează pe literatura de specialitate internă şi internaţională, vizite 
în locuri turistice din diferite ţări, observaţii directe ale activităţii unor firme economice şi 
de turism care poluau mediul prin activitatea lor, studiul legislaţiei Uniunii Europene în 
privinţa protecţiei mediului. Motivaţia: Am observant că unele zone extrem de frumoase 
erau poluate de turişti sau de persoane care venise tocmai pentru a admira aceste locuri. 
Acest lucru aduce grave prejudicii mediului în care trăim şi trebuie combătute printr-un 
comportament ecologic adecvat. 
 
Introducere 

 
În întreaga lume a crescut preocuparea pentru protejarea mediului 

ambiant şi a casei noastre comune Pământul. Aşa a luat naştere ştiinţa de 
sine stătătoare ecologia, menită să studieze implicaţiile deteriorării 
mediului în care trăim şi să ofere soluţii de protejare a acestuia. 
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 Tot mai mulţi consumatori devin turişti ecologici care împărtăşesc 
valorile ecologice şi găsesc în produsele şi serviciile ecologice satisfacerea 
unor cerinţe ce depăşesc aşteptările materiale: o viaţă  mai sănătoasă, o 
calitate înaltă, spiritualitate, respect faţă de natură, care ne oferă gratuit 
anumite bunuri şi servicii. 
 În România, Uniunea Europeană şi în alte ţări se întreprind acţiuni 
cu rolul de a forma atitudine şi competenţă ecologică la nivelul individului, 
focalizate pe respectul, admiraţia, consideraţia şi prietenia care trebuie 
acordată mediului. În acestă ecuaţie: individ + mediu trebuie să existe un 
parteneriat. Avantajele vor fi atât pentru oameni cât şi pentru turistul 
ecologic. 
 
Rezultate şi discuţii 

Turismul a devenit o ramură a economiei naţionale în multe ţări. În 
România el se dezvoltă continuu , în anul 2011 a crescut cu 17% faţă de 
anul 2010. Fluxul global turistc era în anul l989 de 350 miliarde de turişti 
şi a continuat să crească cotinuu.În anul 1999, un studiu consemna că 
numărul turiştilor s-a dublat, ajungând la 657 milioane de turişti în afara 
graniţelor naţionale, care au cheltuit circa 455 miliarde de dolari [Raportul 
Organizaţiei Mondiale a Turismului]. 

Studiile de prognoză arată că în anul 2020, vor fi 1,5 miliarde de 
călătorii turistice internaţionale iar Europa Centrală şi de Est va depăşi 
volumul serviciilor turistice din Europa Occidentală. În acest sens şi 
România face masive investiţii strategice în turism, concentrate îndeosebi 
în Valea Proahovei şi Poiana Braşov, pe litoralul Mării Negre şi în Delta 
Dunării. deasemenea, se estimează că în anul 2050 China va deţine 15% 
din turismul mondial. 

Dezvoltarea afacerilor în turism va depinde de calitatea mediului 
natural ca o prioritate pentru managerii şi marketerii firmei de turism. 
Uneori, ei dispun „gratuit” de unele avantaje naturale: frumuseţea locului, 
bogăţia (ape termale, zăpadă tot anul, râuri,brazi,etc) pe care le vând „la 
pachet”  în cadrul ofertelor turistice, fără a fi în proprietatea lor.  

Profitând de aceste avantaje, managerii firmelor de turism nu 
manifestă preocupări suficiente pentru protejarea lor, deşi ele oferă 
turistului ecologic, bucurie, relaxare, sănătate,etc. Constucţii hoteliere 
„urâte” au apărut în zonele montane şi pe litoral iar rezultatele negative 
sunt „urăţirea mediului prin aspectul lor arhitectural neadecvat mediului”, 
mormane de deşeuri menajere aruncate la întâmplare în ochiul turistului, 
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poluarea  prin automobilele parcate sub geamurile camerelor din hotel, 
distrugerea florei şi faunei a bancurilor de peşti, etc.. 

Celebrul oceanograf Yves Cousteau 1987, în lucrarea sa La Mer 
Clesse afirma: „...dacă astăzi Afrodita s-ar naşte din nou din valuri ar fi 
plină de furuncule. Deci, într-un comportament neecologic, turistul însuşi 
devine poluator. 

Evoluţia turismului în România a urmat traseul clasic, plecând de la 
exploatarea frumuseţilor naturale, dezvoltarea aglomerărilor urbane turistice, 
turismul de masă şi în prezent dezvoltarea turismului ecologic sustenabil. 

Managementul ecologic al firmelor de turism trebuie să aibă o 
abordare integrată: 

• identificarea modului prin care firma poate aduce prin activitatea 
sa daune mediului; 

• cunoaşterea activităţilor care poluează; 
• fixarea responsabilităţilor de eliminare a poluării, plecând de la 

faza de concepţie până la reutilizarea deşeurilor rezultate din 
terminarea ciclului de viaţă al produsului; 

Managerul firmei de turism trebuie să cuprindă factorul ecologic în toată 
activitatea, integrând armonios obţinerea profitului şi cel al prezervării mediului, 
axate strategic pe o dezvoltare sustenabilă. Conform Raportului Brunthland al 
Naţiunilor Unite dezvoltarea sustenabilă este aceea care răspunde cererii prezente, 
fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface necesităţile. 

Dezvoltarea ecologică sustenabilă se bazează pe: 
• principiul creşterii economice raţionale a firmei de turism; 
• prin adaptarea strategiilor sustenabile pe termen lung; 
• limitarea dezvoltării activităţilor care afectează negativ mediul 

natural; 
• folosirea raţională a resurselor naturale ale zonei care se 

confruntă cu fenomenul epuizării. 
În realizarea acestor obiective, ştiinţa ecologică trebuie să ofere 

soluţii pentru: 
• încadrarea rapidă a mediului în circuitul resurselor economice; 
• stabilirea unei relaţii de etichetare privind costul accesului la 

resursele economice între ţările dezvoltate şi cele în curs de 
dezvoltare; 

• dezvoltarea unor strategii pe termen lung privind problematica 
ecologică. 
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Figura nr.1. Fluxurile de producţie care produc  poluare  prin  integrarea  

mediului în circuitul productiv a firmelor de turism 
 

Nerespectarea măsurilor ecologice trebuie tratate de către 
autorităţile locale prin măsuri ca: impozite „verzi” şi aplicarea principiului 
că „poluatorul plăteşte”. 

Pentru a-şi promova cu succes produsele şi serviciile ecologice, 
firmele de turism trebuie să folosească un marketing ecologic. Teoria 
economică abordează conceptul de marketing ecologic focalizat pe trei 
direcţii: 

• conceptul dezvoltării sustenabile a firmei de turism 
ecologic; 

• inovare şi creativitate, produse şi tehnologii ecologice; 
• rolul statului în context ecologic. 

Dar aici avem un paradox: 
• rolul marketingului clasic este de stimulare a consumului şi 

a creşterii economice pe termen scurt, principii care 
contravin dezvoltării sustenabile care prevede folosirea 
raţională a resurselor; 

• marketingul ecologic trebuie să găsească un echilibru între 
misiunea de bază a marketingului  în cadrul firmei, privit ca 
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ştiinţă economică şi obiectivele ecologice de sine stătătoare 
cu orientare către mediu: 

Inovarea şi creativitatea, constituie  noi domenii de afaceri conexe 
pentru ecologie, cu noi oportunităţi, cum ar fi industria de reciclare a 
deşeurilor, echipamente depoluante, noi tipuri de ambalaje, etichetare, noi 
metode de promovare folosite de marketing, etc. 

Diferenţa dată de economia de scară practicată îndeosebi de SUA şi cea 
bazată pe inovaţia continuă practicată de Japonia  (timp de raspuns rapid-Quick 
Time Response - QTR) a condus la un grad mai mare de inovare în firmele 
japoneze. Statisticile arată că la un produs nou introdus de firmele 
americane, cele Japoneze introduceau 22 de produse noi. 

Tabelul nr.1 
Diferenţa dintre economia de scară şi cea bazată pe inovaţie 

 
Nr.crt Parametri Strategia 

americană 
Strategia 
Japoneză 

1 Volumul 
producţiei 
mil.buc/an 

10 3,5 

2 Personal productiv 
(nr) 

107  50,0 

     3 Personal 
administrativ 

135     7,0 

4 Total personal 
 

242    57,0 

  5 Total produse 
 

   11     38,0 

 6 Productivitate 
anuală(nr.buc.) 

   43.100 61.406,0 

 7 Cost unitar 
comparabil 
(dolari) 

   100        49,0 

Sursa:  Jaikumar,R.,Post-industrial Manufacturing, Harvard Business Reviev,1986. 
 
Rezultă clar avantajele economiei Japoniei bazate pe inovaţie, care 

în domeniul ecologic are un câmp vast de cercetare. În final trebuie  să 
schimbe comportamentul consumatorilor din turism. 

Factorii menţionaţi până în prezent au determinat apariţia 
consumatorului sau turistului ecologic, caracterizat printr-un 
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comportament de cumpărare şi consum, orientat către economisire şi 
reciclare, cu consecinţe zero de deteriorare a mediului ambiant. 

Caracterizarea generală a turistului ecologic ia în considerare 
aspecte legate de: 

• educaţia academică de nivel înalt; 
• clasa socială din care face parte; 
• percepţia relaţiei dintre individualism şi colectivism; 
• distanţa care se află faţă de puterea de decizie; 
• relaţia dintre incertitudine – risc (I/R) din cadrul firmei de 

turism. 
Relaţia I/R exprimă tendinţa generală a indivizilor de a accepta 

să se conformeze sau nu din punct de vedere ecologic faţă de norme şi 
prescripţii, regulamente şi legi ale statului, în scopul de a se simţi în 
siguranţa faţă de riscul ecologic. 

Un I/R mare, cazul prezent acum în România (2012) determină 
salariaţii care lucrează în structurile statului ca siguranţa să le fie 
asigurate  de stat , prin luarea unor măsuri de prevenire finanţate din 
bugetul statului, o valoare mică  a indicelui I/R , ce reflectă tendinţa 
indivizilor  de a accepta nesiguranţa şi riscul  ca pe nişte fenomene  
obişnuite, conducându-i spre inovare şi creativitate, în cazul firmelor de 
turism axate pe ecologie . 

Din studii rezultă că societatea americană are un indice I/R redus 
(sub 50) reflectând tendinţa americanilor de a-şi asuma riscurile în 
afacerile lor. La polul opus, japonezii au un indice I/R mare (peste 80), 
ei fiind angajaţi pe viaţă la firme care asigură protecţie împotriva 
riscurilor, inclusiv a celor ecologice (cazul avariei unei centrale 
nucleare) unde costul măsurilor de combatere a riscurilor de natură 
poluantă se finanţează de către firmă dar se recuperează prin valoarea 
mai mare a proceselor ecologice. 

 



Tourism marketing management companyecological role 

  175 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Austria 55%
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Finlanda 50%
Franța 95%
Grecia 80%
Irlanda 55%
Italia 90%

Olanda  60%
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Spania 79%
Suedia 45%
M.B. 65%
SUA 45%

Japonia 87%
Germania 65%

 
Sursa: Dumitru,C., Management şi Marketing ecologic, o abordare strategică, 2004. 

                 Figura nr.2. Indicele I/R în ţări din Uniunea Europeană, Japonia şi 
SUA. 

Indicele I/R mare indică o societate bazată pe valori individualiste, 
cum este cazul României  iar un indice I/R mic caracterizează o societate 
bazată pe valori colective (de cooperare), unde inovarea este permanentă, 
prin asumarea riscului. 

Dar, un turist ecologic poate fi definit şi după următoarele criterii: 
• venit, ocupaţie profesională, educaţie universitară, clasa 

socială de care aparţine; 
• regiunea de unde vine, mărimea oraşului, climatul, 

obiceiurile zonei,etc.; 
• personalitatea, motivaţia, stilul de viaţă, valori personale, 

spiritualitate, aşteptări; 
• beneficii pe care le aşteapă, loialitatea faţă de ecologie şi 

marca aleasă, calitatea vieţii şi disponibilitate la preţ. 
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Turistul ecologic este un creator de „frumos” pentru natură. El 
respinge acţiunea de poluare sub orice formă s-ar manifesta şi optează 
pentru reintroducerea în circuitul economic prin reciclarea deşeurilor. 

Conform definiţiei adoptate de Uniunea Europeană, deşeurile sunt 
considerate orice rezidiu fie dintr-un proces de producţie, fie unul de 
transformare sau de utilizare, orice substanţe, materiale, produse sau bunuri 
mobile abandonate sau pe care posesorul îl destinează abandonării. 

Sectorul de turism  ocupă un loc prioritar în cadrul celui de „Al V-
lea program de mediu al Uniunii Europene cu patru direcţii principale de 
acţiune: 

• îmbunătăţirea planificării, dezvoltării şi managementului 
ecologic în turism; 

• dezvoltarea sustenabilă a turismului (ecologioc); 
• schimbarea radicală a atitudinii turistului (transformarea lor 

în turişti ecologici); 
• finanţarea programelor de management turistic îndeosebi 

pentru tehnologii de „curăţire şi purificare”, marketing 
ecologic, asistenţă tehnică în eco-turism şi în campaniile de 
informare a turiştilor în problematica protecţiei mediului, 
formarea unui comportament ecologic. 

Managementul societăţilor de turism trebuie focalizat în viitor în 
direcţia unei dezvoltări sustenabile a activităţii de turism după principiul 
elaborat de secretariatul pentru turism al Uniunii Europene – „Secretary of 
State for Employment’s Tourism Task Force” şi care în esenţă constau în: 

• necesitatea ca şi generaţiile viitoare să se bucure de 
frumuseţea mediului natural care nu trebuie puse în pericol 
prin exploatarea neraţională; 

• turismul trebuie considerat ca o activitate pozitivă ce trebuie 
să se bucure de mediul ambiant, afacerea în sine şi 
comunitatea socială privită ca un sistem; 

• în orice loc trebuie respectată armonia între turist, mediu şi 
locaţia gazdă; 

• managementul „turism-mediu”, trebuie să aibă o viziune pe 
termen lung sustenabilă, fără a afecta „calităţile zonei  
turistice; 

• managementul schimbării trebuie să respecte aceste 
principii printr-o colaborare între industria turismului, 
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autorităţile locale, agenţii de mediu, de control şi audit, 
organizaţiile neguvernamentale,etc. 

Introducerea unei reţele hoteliere ecologice – „Realis du Silance” 
[Magazin Săptămânal-Turism, nr.3.200] care în traducere înseamnă 
„Reţeaua liniştii”, reţea hotelieră înfiinţată în 1986, ca reacţie la cererea 
clienţilor cu preferinţe naturiste şi ecologice. După doi ani de activitate 
firma cuprindea: 149 hoteluri în Franţa; 49 hoteluri în Germania; 36 
hoteluri în Elveţia; 17 hoteluri în Austria; 16 hoteluri în Olanda şi Belgia; 9 
hoteluri în Italia; 6 hoteluri în Spania, 2 hoteluri în Irlanda şi Anglia; 1 
hotel în Austria şi Ungaria. 

Obiectivul afacerii turistice: „revenirea la natură”. 
Filosofia afacerii: lipsa oricărei poluării. 
Principii: 

• amplasarea hotelului în afara zonelor urbane fără a dispune 
de parcări în apropiere, accesul fiind pietonal sau cu maşini 
electrice; 
• hotelurile sunt construcţii vechi- hanuri,conace, castele cu 
arhitectura locului; 
• oferta turistică este strict tradiţională; 
• serviciile sunt personalizate pentru clienţi; 
• rezervările la hotel sunt de tip unic. 

Nu trebuie să tragem concluzia că turismul ecologic elimină 
inovaţia tehnologică şi renunţă la facilităţile elementare ale civilizaţiei 
moderne (iluminat, apă curentă, fosă septică,etc.). 

Turismul rural este tendinţa turismului ecologic şi a preferinţelor 
naturiste.  

Turismul rural poate dezvolta „sate turistice” care să respecte 
principiile ecologice precum: 

• construcţiile să fie realizate din materiale nepoluante 
specifice locului; 

• să utilizeze iluminatul natural; 
• încălzirea să fie asigurată de energia solară, geotermală,etc; 
• aparatura electro-casnică să evite poluarea electromagnetică 

din interiorul camerelor; 
• instalaţiile de reciclare a apei menajere să se facă folosind 

fose septice ecologice; 
• lipsa parcărilor lângă clădirea turistică şi a surselor de 

poluare sonoră; 
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• plantaţii verzi pe faţade şi acoperişuri (clădiri verzi); 
• vegetaţie naturală în jurul clădirii turistice. 

Acestea sunt doar câteva dintre aspectele care îl vor determina 
pe turist să se reîntoarcă cu adevărat la natura cu care a fost în conflict 
de mii de ani. 

 
Concluzii 

• Problemele ecologice capătă o importanţă tot mai mare în 
contextul economic actual înfluenţând modul de a face afaceri şi 
cel de viaţă al individului, inclusiv al turistului; 

• Atitudinea şi comportamentul ecologic va deveni un mod de 
viaţă în viitor, bazat pe respect faţă de natură, de folosirea 
raţională a resurselor şi de grija pentru generaţiile viitoare; 

• Firmele de turism în general şi nu numai, vor trebui să-şi rezolve 
exigenţele economice (productivitate, eficienţă, profitabilitate) 
simultan cu exigenţele impuse de cerinţele ecologice care sunt 
legate de protecţia mediului, de calitatea vieţii şi conservarea 
resurselor limitate ale terei; 

• Societatea civilă, puterea publică, idivizii, consumatorii, exercită 
o presiune tot mai mare asupra firmelor de a respecta natura şi a 
nu o exploata peste limita necesară; 

• Trebuie combinată (teoretic şi practic) creşterea necontrolată a 
consumului care contravine principului ecologic al dezvoltării 
sustenabile; 

• Firmele sunt obligate să facă investiţii pentru ecologizarea 
tehnologiilor, a produselor şi serviciilor în inovare şi creativitate 
pentru ca acestea să nu dăuneze mediului ambiant, conduc la 
scăderea competitivităţii, deoarece se regăsesc prin calităţi noi 
ale produselor şi serviciilor care cresc calitatea vieţii clientului 
pentru care este dispus să plătească; 

• Tocmai acest aparent conflict economie - ecologie constitue 
noua provocare a secolului XXI-lea pentru firmele de turism 
ecologice care doresc să fie competitive pe o piaţă globalizată 
pentru a face faţă schimbărilor provocate de ameninţările 
viitorului. Specialiştii sunt chemaţi să rezolve acest conflict; 

• Responsabilităţile ecologice ţin de zona managementului dar şi 
de zona marketingului ecologic, responsabilitatea socială a 
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firmei reprezintă un obiectiv strategic al firmelor ca rezultat al 
unei provocări directe; 

• Conceptele de management şi marketing ecologic trebuie să aibă 
o abordare integrată; 

• Turiştii sunt tot mai informaţi şi sofisticaţi în aşteptări, trecând 
de la necesităţile de bază la cele de calitate a vieţii şi implicit a 
mediului în care trăiesc; 

• Fiecare firmă, fiecare individ, societatea în ansamblul ei, trebuie 
să aibă un rol activ în îmbunătăţirea calităţii vieţii legată implicit 
de mediul ambiant, după principiul „Toate se leagă de toate”. 
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Abstract 

The aim of the study is to estimate tourists’ willingness to pay to recreate in Calimani 
National Park when the vehicle payment is an increase in travel costs. The contingent 
valuation technique was used to estimate the willingness to pay per trip. Data were collected 
using an in-person survey conducted during summer 2011 on tourists while visiting the park. 
The random-effects probit model was used for estimation. The results reveal the benefits 
tourists gain after visiting the areas, expressed in monetary terms. This type of information can 
be further used by park managers and other stakeholders in developing efficient management 
actions related to tourism. 
 
Key words: willingness to pay, tourists’ benefits, Calimani National Park, contingent 
valuation 
 
Method and Methodology 

The contingent valuation method is utilized to reveal the benefits tourists gain 
after visiting Calimani national park. The contingent valuation method is known as being 
the most popular stated preference method used to estimate values of non-market goods 
(Champ et al., 2003). Many researches have been conducted to estimate tourists’ 
willingness to pay to take trips in protected areas (Boxal et al, 2003, Lee et al., 2007, 
Rollins et al., 2008). Respondents face hypothetical markets in which they have the 
opportunity to decide whether to “buy” or not the good that is offered. The method 
addresses special attention to the design of the questionnaire, and more specific to the 
choice of the valuation question formats and to the bid design.  

In this study, respondents have faced three single bounded dichotomous choice 
questions. The respondents were asked if they would be willing to pay more with three 
different specified levels of increases in travel costs to take a trip in the park. The panel 
consists of three observations per each respondent, where the bid amounts change among 
the set of three observations and the other variables remain the same.  

The random effects probit model is used for estimation because it allows for 
correlation between multiple responses of the same individual (Loomis, 1997). The 
general expression for the random effects model is given by Greene (2003). The 
individual willingness to pay (WTP) was computed after the procedure used by Rollins et 
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al. (2008), for each observation i from the data using the data and the estimated 
coefficients: 

⎟
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⎛
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where α is the intercept, WTPβ  the estimated coefficient for travel costs and 
X⋅β  the vector of cross products of remaining coefficients and independent variables.  

 
Introduction 

Many researches worldwide focused on revealing the economic 
values of national parks for management purpose. It has been proven that 
efficient management actions happen only if decisions are taken based on 
relevant and real information. A decision on planning and management 
taken without accurate information about the economic value of the 
protected areas may lead to revenue loses, to inefficient management 
strategies and to possible irreversible environment damages [Lockwood et 
al., 2006]. The International Union for Conservation of Nature strongly 
recommends the use of economic values as key information for a 
sustainable management of the area [IUCN, 1998].  

At this point, it should be noted that there is a lack of information 
about the economic values of the Romanian national parks. Previously, a 
non-market valuation study was conducted to estimate tourists’ willingness 
to pay to visit five Romanian parks; however, Calimani National Park was 
not among them [Dumitras, 2008]. This paper intends to reveal the benefits 
tourists gain after visiting Calimani National Park, expressed in terms of 
the willingness to pay welfare measure. This information can be used by 
the park managers and other stakeholders in developing efficient 
management strategies that respond also to the demand for tourism in the 
area. 

 
Assessing tourists’ benefits from visiting Călimani National Park 

Data were collected during the summer of 2011. Tourists older than 
18 years were approached during their visit in Calimani National Park and 
asked to complete a questionnaire. A total of 92 tourists have participated 
to this study, of which 54 tourists took short trips and 38 tourists took long 
trips. Short trips are defined as trips up to 3 days long, while long trips are 
defined as trips longer than 3 days. It is assumed that short trips are mostly 
taken during weekend, as it was also confirmed by the respondents during 
informal discussions. 
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Calimani National Park covers 24,041 hectares and lies on four 
counties: Suceava, Mures, Harghita and Bistrita. The park is famous for the 
interesting shapes of the massive rocks like the 12 Apostles and the Red 
Stones. A rich variety of wild plants and animals may be found. The most 
common recreation activities are hiking (6 trails), climbing and mountain 
biking. The number of tourists visiting the park is estimated around 1000; 
however, the process of monitoring is difficult since no entrance fee is 
required. 

The analysis of the socio-demographic data revealed that the 
tourists visiting this area are in general young people (50% of the 
respondents have less than 40 years) and high educated (more than 75% 
have at least college degree). It was also noticed that 52.17% of the visitors 
are for the first time in the area and 58.70% are weekend tourists. The main 
accommodation facility chosen are guesthouses (84.78%). This is not 
surprising, because the neighborhood of the park is represented by the rural 
area and in these areas the main accommodation facilities are represented 
by the guesthouses. 

The random-effects probit model was estimated to determine the 
willingness to pay for trips when the vehicle payment is represented by 
three different levels of increases in travel costs. The variables included in 
the model are presented in Table no. 1, along with the corresponded 
statistics. 

Table no. 1 
Description of variables included in the model 

Variable Description Mean ± St. 
dev. 

Willing to 
pay 

1 = ‘Yes’ response, 0 = ‘No’ response 0.40 ± 0.49 

Bid amount 1 Range from 3.20 to 30 RON  12.99 ± 7.06 
Bid amount 2 Range from 8 to 75 RON  32.48 ± 17.66 
Bid amount 3 Range from 16 to 150 RON  64.97 ± 35.31 
Income Income per household member (RON) 929.55 ± 

578.59 
Age Respondent’s age (years) 37.50 ± 12.27 
Gender 1 = male and 0 = female 0.48 ± 0.50 
Education 1=less than 9 grades, 2=high school, 3=college or 

university, 4=graduate school 
3.09 ± 0.75 

Note: September 2011 Exchange rate 1 EURO=4.2309 RON 
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Estimation results are presented in Table no.2. The first model was 
estimated for all respondents, regardless the length of stay. The probability 
of a ‘Yes’ response decreases as travel costs increase, meaning that 
respondents are willing to pay more to visit the park. Income variable has a 
positive influence on the decision, whereas age and education have a 
negative influence. This means that, tourists with higher income are willing 
to pay more, while older and higher educated tourists are willing to pay 
less. Gender was not statistically significant neither at 10% level, thus it 
was excluded from the model.  

Following, respondents were split upon their length of stay. One 
model was estimated for tourists taking short trips and another model for 
tourists taking long trips. The estimated coefficients are statistically 
significant and with the same signs, excepting for age which is not 
significant in the case of the long trips visitors and thus, was excluded from 
the final model. 

 
Table no. 1 

Estimation results 
 

All visitors Short trips visitors Long trips visitors Dep. Variable: 
Yes/No response Coefficient (Std. 

error) 
Coefficient (Std. 

error) 
Coefficient (Std. 

error) 
Bid amount -0.1116 

(0.0544)** 
-0.1768 
(0.0788)** 

-0.3259 
(0.1441)** 

Income  0.0044 
(0.0021)** 

 0.0085 
(0.0037)** 

 0.0065 
(0.0024)*** 

Age -0.1363 
(0.0695)** 

-0.4137 
(0.1605)*** 

 

Education -1.8229 (0.9536)* -3.2238 (1.6837)* -4.0943 
(2.0424)** 

Constant  9.3518 
(4.5355)** 

22.2532 
(9.3439)** 

13.7794 (8.1889)* 

No. of 
observations 

276 162 114 

No. of groups 92 54 38 
Rho 0.7622 0.9692 0.9695 
Log-likelihood -107.8977 -55.7062 -44.5105 
% correct 
predictions 

80.43% 82.72% 78.95% 

Levels of significance are indicated as: ***=1%, **=5%, *=10% 
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The estimated coefficients from all three models were used to 
calculate the willingness to pay per trips taken in Calimani National Park 
(Table no. 2). The WTP was calculated per trip and per day. As expected, 
there is a difference between the two groups of visitors, long trip visitors 
being willing to pay more than short trip visitors if the WTP is calculated 
for the whole trip. However, in terms of the WTP per day the situation is 
reverse. The visitors taking short trips are willing to pay, on average, more 
with 4.17 RON per day. The short trips seem to be more appreciated by 
visitors.  

Table no. 2 
Welfare measure All visitors Short trips visitors Long trips visitors 
WTP per trip 
(RON) 

24.58 23.95 30.41 

WTP per day 
(RON) 

6.79 9.82 5.65 

Note: September 2011 Exchange rate 1 EURO=4.2309 RON 

 
Figure no. 1. Willingness to pay per trip by the lenght of the stay 

 
The welfare measures are also graphically represented in Figure no. 

1, where the median WTP can be found at the 0.5 probability of saying 
“Yes” to the levels of increase in travel costs. After a level of 40 RON 
increase in travel costs, tourists are not interested in visiting the park, 
regardless the length of stay. 

 
Conclusions 

There is no doubt that recreation opportunities provided by the park 
administration continuously attract tourists, half of respondents visiting the 
park for the first time. This study emphasizes the value of natural resources 
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in the mind of tourists. The estimated models and the calculated 
willingness to pay values indicate that tourists gain benefits after visiting 
the park and are willing to pay more up to 40RON per trip to visit it again. 
The local bodies, and not only, should concentrate their efforts in order to 
promote the area and to attract new visitors. These actions require a good 
marketing plan and sustainable strategies.  
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Abstract 

Romanian tourismcan be a development engine of romanian economy in the 
current context of global economic and financial crisis. This goal can only be achieved 
through a good management which will lead all proposed programs at national level to 
their completion in terms of efficiency and effectiveness. 

In this sense, the public internal audit at the level of central and local 
administrations is an opportunity for continuous management improvement by switching 
from the control function to counseling function. 
 
Keywords: internal audit, tourism, corporate governance 

 
Metodă şi metodologie 

Metodele de cercetare sunt de tip descriptiv, iar instrumentele folosite sunt 
specifice cercetării fundamentate. Aceste metode şi instrumente ajută la prezentarea 
aspectelor conceptuale şi operaţionale cu scopul de a defini şi analiza elementele specifice 
auditului public intern şi impactul lui la dezvoltarea industriei turismului românesc. 
 
Introducere 

Dezvoltarea reală a turismului ar putea diminua impactul pe care 
criza economică şi financiară mondială îl are asupra României. Astfel, 
turismul poate absorbi forţa de muncă disponibilizată din alte sectoare 
economice, iar dinamizarea acestui sector poate genera venituri 
suplimentare pentru comunităţile locale. 

Pe termen lung, acest lucru înseamnă diminuarea dezechilibrelor 
dintre regiuni prin stimularea competitivităţii şi revitalizarea zonelor 
defavorizate precum şi asigurarea unei creşteri economice durabile prin 
valorificarea potenţialului local şi regional. Aceste obiective corespund în 
totalitate cu strategiile europene de dezvoltare şi pot fi îndeplinite printr-o 
serie de programe derulate la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului în conformitate cu Master Planul pentru Dezvoltarea 
Turismului Naţional 2007-2026.Acest plan reprezintă politica care include 
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diferite planuri şi strategii, descrise în aşa fel încât să optimizeze 
contribuţia acestui sector la economia naţională. 

Realizarea programelor propuse la nivel naţional se poate 
împlininumai printr-un management performant. În acest sens, auditul 
public intern la nivelul administraţiei centrale şi a celei locale este o 
posibilitate de perfecţionare continuă a acestui management prin trecerea 
de la funcţia de control la cea de consiliere.Rapoartele de audit intern vor fi 
cărţi de vizită pentru minister, urmânda fi analizate de reprezentanţii 
Comisiei europene şi a Curţii de conturi. 

Calitatea rapoartelor de audit are o importanţă deosebită şi ea 
depinde de competenţa şi profesionalismul auditorilor interni, de relaţia 
acestora cu managementul general, managementul nivelurilor structurale şi 
executanţii. 

 
Prezentarea datelor culese şi analiza rezultatelor cercetării 

Turismulzilelornoastrepoate fi caracterizatca un fenomen social-
economic cu caracter de masă, care cuprinde realaţiile ce au loc în societate 
în interiorul fiecărui stat şi în circuitul valorilor materiale şi spirituale 
dintre state, în procesul utilizării timpului liber al populaţiei. Punerea în 
valoare a resurselor naturale (a ofertei primare) şi a resurselor create (a 
ofertei secundare) într-o zonă, staţiune, etc. de interes turistic depinde de 
dinamismul dezvoltării economiei naţionale a unei ţări, de politica pe care 
o promovează una sau alta din ţările primitoare de turişti în domeniul 
dezvoltării turismului, de facilităţile oferite pentru atragerea turiştilor. Cu 
alte cuvinte dezvoltarea turismului românesc ca şi industrie are nevoie de 
un management performant care să ducă la îndeplinire obiectivele propuse. 

 
a.Politica, conducerea şi organizarea turismului naţional 
Rolul guvernului în turism 

Rolul guvernului în turism este acela de conducere a întregii industrii 
ca o forţă economică a naţiunii. El trebuie să intervină acolo unde industria 
turistică însăşi este incapabilă să acţioneze efectiv în mod specific, prin: 

• formularea politicilor de turism pe termen mediu şi lung, 
planificarea dezvoltării turismului şi reglementarea activităţilot 
turistice prin legislaţie, acordarea licenţelor şi a certificatelor de 
clasificare; 

• urmărirea performanţei în ceea ce priveşte calitatea, siguranţa şi 
obiectivele ţintă; 
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• facilitarea dezvoltării turismului prin asigurarea cadrului 
economic, de infrastructură, de reglementare, fiscal şi politic, 
pentru încurajarea investiţiilor şi o creştere ordonată; 

• asigurarea facilităţilor de formare profesională şi învăţamânt;  
• asigurarea marketingului României ca destinaţie turistică. 
Romania are pentru prima dată strategii şi planuri pentru 

dezvoltarea durabilă a turismului românesc, şi anume: 
• Strategia de creare şi promovare a brandului naţional în turism 
• Strategia naţională de dezvoltare a turismului balnear 
• Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului 
• Strategia de dezvoltare a sudului litoralului românesc 

 
Rolul şi funcţiile ministerului în a cărui responsabilitate se află 
turismul 

Politica guvernamentală în domeniul turismului este realizată de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT). Acest minister 
este organizat şi funcţionează potrivit dipoziţiilor Hotărârii Guvernului 
nr.1631/20091 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezoltării 
Regionale şi Turismului cu modificările şi completările ulterioare. Acesta 
realizează politici guvernamentale şi în alte domenii de activitate cum ar fi: 
dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare 
transfrontalieră, transnaţională şi interregională, amenajarea teritoriului, 
urbanism şi arhitectură, locuire, gestiune şi dezvoltare imobiliar- edilitară, 
lucrări publice şi construcţii. 

Acest minister gestionează programe finanţate din fonduri europene 
şi naţionale: Programul Operaţional Regional 2007- 2013 (REGIO), 
programe de cooperare teritorială europeană, programe PHARE- Coeziune 
economică şi socială, programe PHARE- Cooperare transfrontalieră, 
programe pentru dezvolare teritorială, construirea de locuinţe, etc.De 
asemenea MDRT gestionează în domeniul turismului programul de 
dezvoltare al destinaţiilor, formelor şi produselor turistice şi de dezvoltare 
a infrastructurii naţionale, precum şi programul de promovare turistică a 
României. 

În scoplul realizării obiectivelor din domeniul său de activitate 
MDRT exercită următoarele funcţii: de planificare strategică, de 
                                                            
1H.G. nr. 1631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului publicată în M.O nr. 2 din 04.01.2010, Partea I, cu modificările şi 
completările ulterioare (Hotărârea nr. 434 din 28 aprilie 2010) 
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reglementare şi avizare, de reprezentare, de autoritate de stat în domeniile 
sale de activitate, de administrare, de implementare a programelor finanţate 
din fonduri comunitare, naţionale, precum şi din alte surse legal constituite, 
de promovare a destinaţiilor turistice naţionale, de monitorizare şi control 
şi de coordonare. 

În realizarea funcţiei de monitorizare şi control, ministerul 
îndeplineşte următoarele atribuţii, printre care amintim: 

• asigură monitorizarea derulării investiţiilor pentru proiectele din 
domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanţează; 

• efectuează controlul activităţilor şi serviciilor din turism şi din 
industria de agrement, conform legislaţiei în vigoare; 

• exercită activităţi de audit intern şi control, atât la nivelul 
aparatului propriu, cât şi la nivelul celorlalte entităţi implicate 
în gestionarea şi utilizarea atât a fondurilor comunitare cât şi a 
celorlalte fonduri pe diferite programe.  

 
Organizarea MDRT 

Conducerea MDRT este asigurată de ministrul dezvoltării regionale 
şi turismului care este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat şi de un 
subsecretar de stat precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali 
adjuncţi, numiţi în condiţiile legii. 

În activitatea sa,  ministrul este ajutat de  Corpul de Control al 
Ministrului şi de Direcţia Audit Intern,  două direcţii distincte cu rol 
consultativ. 
 
b. Activitatea de control vis-a-vis de activitatea de audit intern 

Conceptul de control,în accepţiunea lui semantică, este o „analiză 
permanentă sau periodică a unei activităţi, a unei situaţii etc. pentru a 
urmări mersul ei şi pentru a lua măsuri de îmbunătăţire.”2 În acelasi timp, 
controlul semnifică o supraveghere continuă morală şi materială, ca şi 
stăpânirea unei activităţi, a unei situaţii. 

Etimologia cuvântului „control” provine din expresia latinească 
„contra rolus”, prin care se înţelege „verificarea unui act duplicat după 
original”3. 

                                                            
2***, Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Academia Română Istitutul de lingvistică 
„Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti 1998. 
3Marcel Ghiţă – Controlul Financiar componentă a mecanismului economie de piaţă, 
Editura Universitaria, Craiova 1995, p.6. 
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Controlul a evoluat şi evoluează continuu prin apariţia altor si altor 
tipologii de control datorită mediului în care funcţionează şi care se află, la 
rândul său, într-o continuă mişcare, prin perfecţionarea relaţiilor 
economice şi permanenta evoluţie a economiei de piaţă. 

În condiţiile redefinirii conceptului de control care avea puternice 
conotaţii financiar- contabile, noul concept de control intern/ sistem de 
control intern i se asociază o accepţie mult mai largă şi este privit ca o 
funcţie a procesului managerial alături de celelalte funcţii recunoscute ale 
conducerii. 

Prin urmare a avut loc o mutaţie semnificativă în sensul că funcţia 
de control a managementului a devenit funcţia de control intern, care 
conţine şi activitatea de audit intern. 

Prin funcţia de control intern managementul evaluează nivelul 
atingerii obiectivelor, constată abaterile de la acestea, analizează cauzele 
care le-au determinat şi dispune măsurile corective care se impun. 

Practica internaţională recomandă conturarea unui sistem de control 
intern şi a unei structuri de audit intern în coordonarea managementului 
general, capabile să gestioneze riscurile cu care se confruntă 
entitaţile.Totodatăse impune implementarea auditului intern in cadrul 
organizaţiilor şi separarea clarară a activităţii acestuia de cele de control 
intern. 

În România, sfârşitul anului 2002 a fost un moment de 
referinţădeoarece, prin legislaţie4, s-au separat definitiv atribuţiile de audit 
de cele de control intern, în principal, şi control financiar  de gestiune, în 
particular. 

Confuziacare s-a făcut şi încă se mai face întreauditul 
internşicontrolul financiar de gestiune se datorează în principal faptului 
că structura nou înfiinţată,potrivit cadrului legislativ existent în 2002, a 
trebuit să preia toate atribuţiile fostei structuri de control financiar de 
gestiune şi, în plus, pe cele specifice auditului, care atunci abia începea să 
prindă contur. 

România continuă îmbunătăţirea cadrului normativ, ceea ce a 
condus la o nouă redefinire a conceptului de control intern şi separat a 
conceptului de audit intern, astfel: 

                                                            
4Legea nr 672/19.12.2002privind auditul public intern, publicată în  M.O. nr. 953 din 
24.12.2002  
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Controlul intern definit prin OMFP nr. 946/20055 reprezintă 
ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de 
managementul şi personalul entităţii publice în vederea furnizării unei 
asigurări rezonabile pentru: 

• atingerea obiectivelor entităţii publice într-un mod economic, 
eficient şi eficace; 

• respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor 
managementului; 

• protejarea bunurilor şi a informaţiilor; 
• prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor; 
• calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp 

util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul 
financiar şi de management. 

Auditul public intern este activitatea funcţional - independentă şi 
obiectivă, care dă asigurări şi consiliere pentru buna administrare a 
veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii 
publice, ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o 
abordare sistematică şi metodică, ce evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi 
eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a 
controlului şi a proceselor de guvernanţă6.  

Se observă că apare noţiunea de guvernanţă,  un termen nou 
introdus în definirea auditului public intern în loc de administrare. 
Guvernanţa este un ansamblu de procese, structuri implementate de 
management în scopul informării, direcţionării, conducerii şi monitorizării 
activităţii entităţii publice în vederea atingerii obiectivelor sale. 

Din definiţiile prezentate mai sus se desprind următoarele: 
• Controlul intern reprezintă ansamblul tuturor formelor de 

control care funcţionează în cadrul entităţii pentru a lua 
deciziile cele mai corecte. 

• Auditul intern nu efectuează niciuna din formele de control 
intern ci analizează şi evaluează procesul de gestionare a 
riscurilor şi sitemul de control intern implementat de 
management pentru a oferi acestuia: 

                                                            
5OMFP 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern, cuprinzând standardele de 
management şi control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de 
control managerial publicat in M.O. 675/2005, p.4, anexa 1. 
6Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, art. 2 litera a) republicată în M.O. nr. 
856/2011, partea I. 
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• Asigurarea rezonabilă privind modul de administrare a 
riscurilor şi funcţionalitatea sistemului de control intern. 

• Consiliere menită să aduca plus valoare şi să îmbunătăţească 
activităţile de administrare a entităţii, gestiunii riscurilor şi 
controlul intern. 

Funcţia de audit intern suferă datorita unor disfuncţii inerente 
oricărui început. Acest fapt se explică prin:7 

• Un prea mare exces de mediatizare a termenului „audit”, care are 
un impact deosebit asupra tuturor categoriilor de specialişti, cuvânt 
la modă care dă valoare şi un aer savant celor care îl folosesc 

• Auditul intern nu se numeşte întotdeauna audit intern şi chiar în 
practica în domeniu, se mai folosesc termeni ca: inspectie, control 
finaciar, verificare interna, control intern. 
O sinteză a diferenţelor care există între audit intern şi control 

intern poate fi vizualizată în tabelul nr. 1. 
Tabel nr. 1 

Paralela între controlul intern şi auditul intern 
 

Nr 
crt 

Domenii de 
referinţă 

Control intern Audit intern 

1 Statut Se constituie în cadrul 
instituţiei sub forma unui 
sistem de management şi 
control intern 

Auditul intern face parte din sistemul 
de management şi control intern, dar 
este componentă de evaluare 

2. Baza legală Ordin nr. 946(r1) din 
04.07.2005 pentru 
aprobarea Codului 
controlului 
intern/managerial 

Legea nr. 672/2002 privind auditul 
public intern cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

3 Beneficiarii Angajaţii, managementul 
general, managementul de 
linie 

Managementul general şi 
managementul de linie 

4 Domeniul 
de aplicare 

În conformitate cu planul 
anual de control şi 
necesităţile managementului 

Toate domeniile entităţii sunt activităţi 
auditabile 

5 Periodicitat
ea 

Activitate periodică în 
funcţie de evoluţia riscurilor 

Activitate permanentă şi planificată, 
respectiv toate domeniile sau 
activităţile sunt auditabile cel puţin o 
dată la 3 ani 

                                                            
7Jaques Renard- Theorie et practique de l’audit interne, Editions d’Organisation, Paris, 
France, 2002, tradusă în România printr-un  proiect finantat de PHARE, sub coordonarea 
Ministerului Finanţelor Publice, Bucureşti 2003, p.1. 
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6 Scopul 
acţiunii/mis
iunii 

Instrumentează o neregulă, 
o abatere, disfuncţiune sau 
chiar iregularitate prin 
verificarea respectării 
cadrului normativ şi 
procedural în vigoare 

Asigurare rezonabilăa conformităţii 
activităţilor auditate şi/sau 
eficacităţiiderulării acestora 

7 Modul de 
abordare 

Activităţile de control se 
structurează pe obiectivele 
acţiunii stabilite de 
management 

Realizează o evaluare a conformităţii 
pe obiectivele misiunii, în baza 
verificării unor eşantioane de 2-5% 
din totalul populaţiei, stabilite statistic 

8 Modul de 
organizare 

Activităţile de control se 
disipează pe fluxul 
proceselor 

Se organizează sub forma unui 
compartiment de audit intern constituit 
din minim 2-3 persoane pentru a fi 
funcţional 

9 Modul de 
lucru 

Tehnicile şi instrumentele 
de control diferă de la o 
acţiune la alta în funcţie de 
particularităţile activităţilor 
controlate 

Metodologie specifică standardizată, 
comună tuturor acţiunilor de 
audit.Expl: 
Tehnici de audit public intern 
folosite: 
a.Verificarea care asigură validarea, 
confirmarea, acurateţea înregistrărilor 
în evidenţe, precum şi eficacitatea 
controalelor interne; 
b.Interviul pentru lămurirea unor 
aspecte legate de organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor 
c. Observarea fizică prin care se poate 
forma o părere proprie privind modul 
de întocmire şi circulaţie a 
documentelor. 
Instrumente de audit utilizate: 
chestionarul de luare la cunoştinţă 
(CLC), Chestionarul DE control intern 
(CCI), fişa de identificare şi analiză a 
problemei (FIAP), teste de 
conformitate (TC), formularul de 
constatare şi raportare a iregularităţilor 
(FCRI) 

10 Modul de 
finalizare 

Controlul stabileşte 
dimensiunile abaterilor 
constatate şi chiar ale 
iregularităţilor şi persoanele 
răspunzătoare, în baza unui 
proces verbal de control 

Constatările şi recomandările 
auditorilor interni se materializează 
într-un Raport de audit intern, care se 
completează cu un Plan de acţiune 
stabilit conform Calendarului de 
implementare practică a 
recomandărilor  
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11 Constatăril
e, 
recomandă
rile şi 
concluziile 
misiunii 

Constatările şi concluziile 
controlului, conform legii 
trebuie acceptate, dacă nu 
sunt contestate sau după 
caz, dacă rămân definitive 

Recomandările şi concluziile 
auditorilor interni sunt opţionalepentru 
management, dar buna practică cere 
explicaţii pentru neimplementarea 
acestora 

12 Rezultatele Stabileşte dimensiunea 
neregulilor sau 
disfucţionalităţile privind 
nerespectarea cadrului 
normativ şi procedural 

Oferă o asigurare rezonabilă 
managementului general asupra 
funcţionalităţii sistemelor de control 
managerial 

Sursa: prelucrare după Marcel Ghiţă, Constantin Iaţco, Carmen Olguţa Brezuleanu, 
Marius Vorniceanu, Guvernanţa corporativă şi auditul intern, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 
2009, p. 284 
 

In concluzie, auditul intern face parte din sistemul de control intern 
dar se individualizează, respectiv este o forma de evaluare suplimentară a 
tuturor activităţilor care se desfăşoară în cadrul entităţii publice. 

 
Tipurile de audit intern la nivelul instituţiilor publice.Exemple pe 
MDRT 

În ţara noastră legea privind auditul public intern8 prevede 
următoarele tipuri de audit: audit de sistem, audit de performanţă, audit de 
conformitate. Tipurile de audit sunt prezentate astfel: 

a. Auditul de sistem reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor 
de conducere şi control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea 
funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru identificarea 
deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectarea 
acestora; 

b. Auditul performanţei examinează dacă criteriile stabilite pentru 
implementarea obiectivelor şi sarcinile entităţii publice sunt corecte 
pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt 
conforme cu obiectivele; 

c. Auditul de regularitate reprezintă examinarea acţiunilor asupra 
efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului 
public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor 
procedurale şi metodologice care le sunt aplicabile. 

 

                                                            
8Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, art. 2 litera a) republicată în M.O. nr. 
856/2011, partea I. 
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Analiza în detaliu a tipurilor de audit  
Auditul de regularitate 

Auditul intern s-a dezvoltat pe auditul de regularitate 
(conformitate), acesta fiind considerat tradiţional pentru că iniţial auditorul 
verifică dacă regulile şi procedurile sunt bine aplicate, dacă se respectă 
organigramele, sistemele informatice. Prin auditul de regularitate trebuie să 
se înţeleagă un audit al verificărilor financiar-contabile, într-o manieră în 
care avem certitudinea legalităţii aspectelor pe care le percepem la nivelul 
administraţiei publice centrale. De exemplu, într-un raport de activitate al 
Ministerului de Finanţe, la nivelul anului 2009, se arată că la Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului s-au derulat o serie de activităţi de 
audit intern, şi anume:9 

- Activitatea structurilor care asigură funcţiile suport pentru direcţiile 
de specialitate din cadrul ministerului:11,11% 

- Programele finanţate din fondurile europene: 85,19% 
- Stadiul implementării recomandărilor formulate în rapoartele de 

audit intern:3,70% 
Aceste activităţi fact obiectul unui audit interne de regularitatecare 

constă în examinarea acţiunilorasupra efectelor financiare pe seama 
fondurilor publice sau a patrimoniului public şi a fondurilor europene sub 
aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi 
metodologice, conform normelor legale.Altfel spus, auditul de regularitate 
compară regula cu realitatea, ceea ce ar trebui să fie cu ceea ce este, pe 
baza unui sistem de referinţe.Regularitatea se observă în raport cu regulile 
interne ale entităţii, iar conformitatea se stabileşte în raport cu dispoziţiile 
legale şi de reglementare. 

Sistemul informaţional privind auditul de regularitate presupune: 
• informarea cu privire la ceea ce trebuie să fie; 
• semnalarea dezechilibrelor, a aplicaţiilor care nu s-au 

efectuat, a interpretărilor greşite a dispoziţiilor stabilite; 
• analiza cauzelor şi consecinţelor; 
• recomandarea a ceea ce trebuie făcut ca pe viitor să fie 

aplicate regulile; 
• raportarea rezultatelor celui auditat. 

 
 

                                                            
9Vezi http://www.mdrt.ro/ Raport de activitate 2009.pdf  
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Auditul performanţei 
Auditul performanţei solicită auditorului examinarea rezultatelor 

din punct de vedere al economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, folosind 
raţionamentul profesional. Altfel spus, auditul performanţei rezultatelor în 
raport cu obiectivele propuse în concordanţă cu cei „3E” constituie o 
necesitate pentru managerii de latoate nivelele. 

Acest audit încearcă să răspundă la două întrebări de bază, şi 
anume: 

• S-a lucrat în mod corect? 
• S-a făcut ceea ce trebuia? 

În acest audit se urmăreşte să se cunoască dacă executivul a 
respectat reglementările şi cerinţele strategiei stabilite sau operează în 
concordanţă cu buna practică în domeniu. 

Sfera de auditare se extinde dacă auditorul continuă cu o altă 
întrebare, şi anume: S-a  făcut ceea ce trebuia? sau Au fost întreprinse 
măsurile stabilite? 

Auditorul verifică dacă un angajament public este în totalitate 
fezabil, însă va trebui să fie precaut şi să nu-şi depăşească mandatul şi 
obiectivele stabilite prin extinderea procedurilor de examinare în zona 
politicului. 

Economicitatea reprezintă măsura în care se asigură minimizarea 
costului resurselor utilizate într-o activitate, fără a compromite realizarea în 
bune condiţii a obiectivelor declarate ale acesteia. 

De exemplu, dacă la nivelul entităţii publice s-au efectuat achiziţii, 
se va examina modalitatea de achiziţionare, respectiv dacă s-au avut în 
vedere relaţia „costuri mai mici pentru o calitate mai bună” respectând 
cadrul legislativ în vigoare. Diferenţa dintre „buna administrare” şi „risipă” 
este o chestiune de raţionament al auditorului, care presupune stabilirea 
unei evaluări externe. 

Eficienţa reprezintă raportul dintre rezultatele obţinute şi resursele 
utilizate pentru obţinerea acestora. Eficienţa poate fi exprimată ca fiind 
raportul dintre ieşiri sub forma bunurilor, serviciilor şi a altor rezultate şi 
resurse/intrări utilizate pentru producerea lor. Pentru calcularea acesteia se 
utilizează următoarea formulă: 
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                 Rezultate obţinute 
Eficienţa= ------------------------ 
                 Resurse utilizate 

Un raport mai mare decât „1” indică o situaţie favorabilă. 
În situaţia unui audit al eficienţei, obiectivul principal îl reprezintă 

examinarea resurselor utilizate, altfel spus dacă activităţile defăşurate de 
entitatea auditată corespund din punct de vedere al eficienţei sub raportul 
cantitate şi calitate la preţ (costul resurselor pentru realizarea lor). Auditul 
eficienţei poate fi realizat şi prin compararea unor activităţi similare 
realizate în perioade de timp diferite. 

Eficacitatea arată gradul de îndeplinire a obiectivelor declarate ale 
unei activităţi şi relaţia dintre impactul dorit şi impactul efectiv realizat. 
Eficacitatea poate fi exprimată ca raport între rezultatele obţinute pentru o 
activitate dată şi rezultatele programate, utilizând următoarea formulă: 

                       Rezultate obţinute 
Eficacitatea = ------------------------ 
                      Rezultate programate 
 
Un exemplu de eficacitate poate fi situaţia achiţiţionării unor bunuri 

sau prestării de servicii la un preţ plătit la cumpărarea lor mai mic decât 
preţul din momentul luării deciziei privind achiziţia lor. În aceste situaţii 
auditorul trebuie să folosească raţionamentul profesional pentru a 
adetermina sau măsura rezultatele (impactul) cu scopurile stabilite în 
cadrul obiectivelor.Aceasta poate constitui sensul real al eficacităţii şi în 
consecinţă este necesară obţinerea de dovezi din care să reiasă că ieşirile 
(rezultatele) observate sunt cu adevărat ceea ce trebuie să facă entitatea 
pentru a-şi atinge obiectivele stabilite. 

Examinările efectuate de auditori privind eficacitatea trebuie să 
arate dacă obiectivele de politică managerială au fost atinse şi dacă 
rezultatele au fost obţinute. Din practică se poate constată că auditorul 
trebuie să formuleze aceste întrebări către management astfel încât să poată 
să obţină răspunsuri utile pentru o evaluare cât mai pertinentă. 

 
Auditul de sistem 

Auditul de sistem reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor 
de conducere şi control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea 
funcţionează economic şi eficient pentru identificarea deficienţelor şi 
formularea de recomandări pentru corectarea acestora. 
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Aflat pe treapta superioară a evoluţiei auditului intern, auditul de 
sistem reprezintă o confruntare între toate politicile şi stategiile instituţiei 
pentru verificarea coerenţei globale a sistemului.  

În auditul de sistem, auditorul intern nu trebuie doar să descopere 
neconcordanţe, puncte vulnerabile sau neconformităţi, ci să recomande şi 
modalităţi de îmbunătăţire sau de eliminare a acestora. 

Când este vorba de un audit de sistem, auditorul urmăreşte 
îndeosebi următoarele aspecte: 

• Atingerea obiectivelor respectând anumite standarde de calitate 
şi performanţă prestabilite; 

• Conformitatea cu politicile, planurile, regulamentele, 
procedurile şi acordurile interne, pe de o parte, dar şi cu legile, 
reglementările şi obligaţiile externe, pe de altă parte. 

• Fiabilitatea, claritatea, completitudinea, oportunitatea şi 
utilitatea informaţiilor de natură financiară, operaţională şi de 
conducere, a rapoartelor şi declaraţiilor, precum şi integritatea 
evidenţelor şi documentelor justificative. 

• Regularitatea tranzacţiilor şi etica comportamentală 
• Economicitatea achiziţiei şi utilizării resurselor precum şi 

eficienţa operaţiilor. 
• Protejarea activelor şi a intereselor împotriva pierderii sau a 

deteriorării  
Din cele prezentate se observă faptul că un audit de sistem complet 

este acela care cuprinde şi auditul performanţei. 
Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor 

desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităţilor subordonate, 
aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entităţi publice. 

La nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, 
fără a se limita la acestea, următoarele: 

• activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de 
entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până 
la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a 
fondurilor provenite din finanţare extrernă; 

• plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din 
fondurile comunitare; 
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• administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, 
concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al 
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; 

• concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al 
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; 

• constituirea veniturilor publice, respectiv, modul de autorizare 
şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor 
acordate la încasarea acestora; 

• alocarea creditelor bugetare; 
• sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 
• sistemul de luare a deciziilor; 
• sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate 

unor astfel de sisteme; 
• sistemele informatice. 
Proiectul planului de audit multianual, respectiv proiectul planului 

anual de audit public intern se elaborează de către compartimentul de audit 
public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, 
activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni, precum şi prin preluarea 
sugestiilor conducătorului entităţii publice, prin consultare cu entităţile 
publice ierarhic superioare, ţinând seama de recomadările Curţii de Conturi 
a României şi ale organismelor Comisiei Europene. 

Proiectele planurilor multianuale şi ale planurilor anuale de audit 
public intern ale entităţilor publice locale care îşi desfăşoară activitatea de 
audit prin cooperare se centralizează în planul multianual şi în planul anual 
de audit ale entităţii publice organizatoare. 

Abordarea auditului de sistem 
Auditul de sistem porneşte de la ideea că fiecare organizaţie poate 

fi percepută ca un singur sistemcare lucrează pentru atingerea obiectivelor, 
iar fiecare componentă a acestui sistem va fi privită ca un subsistem10, 
care contribuie la rândul său la realizarea întregului. 

Interesant de urmărit este modul de abordare a organizaţiilor de 
către experţii în audit ai Uniunii Europene, în sensul că managerii trebuie 
să aibă în permanent în atenţie o secvenţă logică de tipul:11 

 
                                                            
10Adrian Mitea, Adrian Băncuţă, Ana Maria Polifrone, Marinel Ciucardel, Auditul de 
Sistem în Instituţiile publice, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 
2006, p.27 
11Ibidem, P.26 
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OBIECTIVE 
         RISCURI ASOCIATE 
              CONTROALE INTERNE 

                                  ASIGURARE 
 
Cu alte cuvinte, orice organizaţie, fie din sectorul public sau  din cel 

privat este înfiinţată pentru atingerea unor obiective bine definite. Aceste 
obiective pot fi atinse într-o anumită măsură, în funcţie de maturitatea 
gestionării riscurilor asociate acestora. Altfel spus, pentru fiecare obiectiv 
trebuie identificate toate fenomenele care ar putea duce la nerealizarea 
acestuia în condiţii de eficienţă, economicitate, eficacitate. 

Odată identificate riscurile potenţiale urmează ca managementul să 
dispună măsuri de implementare ale tuturor formelor de control intern 
adecvate pentru a împiedica materializarea riscurilor asociate. Toate aceste 
acţiuni trebuie realizate de manageri în procesul de gestionare a riscurilor, 
în scopul obţinerii unei asigurări rezonabile, cu privire la modul de atingere 
a obiectivelor stabilite la fiecare nivel al organizaţiei.  

Rolul auditului public intern este acela care rezultă chiar din 
definiţia dată de actele normative, şi anume de a efectua o evaluare 
independentă, printr-o abordare sistematică şi metodică, asupra primelor 
trei componente ale secvenţei logice prezentate, în scopul oferirii de 
asigurări şi consiliere cu privire la sistemul de control intern ataşat 
obiectivelor organizaţiei. 

În practică, misiunile de audit intern abordează organizaţiile 
secvenţial, prin planificarea acestora pe baza analizei riscurilor asociate 
principalelor activităţi ce se desfăşoară în organizaţie. Auditul va oferi 
asigurare privind sistemul de ansamblu analizând elementele compomemte 
astfel încât să se contureze asigurarea ce poate fi dată la nivel de ansamblu. 

Un subsistem poate fi definit ca un ansamblu de elemente, 
activităţi, resurse ce conlucrează într-un mod prestabilit, pe baza unor 
proceduri şi procese definite pentru atingerea obiectivelor propuse. 

 
INTRARE                PROCES                    REZULTAT (OBIECTIV) 

 
Fiecare sistem trebuie să aibă un scop sau un obiectiv clar stabilit 

care să contribuie eficace la atingerea obiectivelor generale ale organizaţiei 
şi să fie compatibil cu alte sisteme ale organizaşiei. 

Sistemul trebuie să aibă atât intrările potrivite, dar şi procesele sau 
procedurile adecvate pentru a-şi putea atinge obiectivele.Ele trebuie să se 
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alinieze bunelor practici pentru acea activitate, altfel fie obiectivul nu va fi 
atins deloc, fie nu va fi atins în cel mai economic, eficient şi eficace mod. 

La nivelul instituţiilor centrale, cum sunt ministerele, există 
probleme de percepere a organizaţiilor ca sisteme, managementul riscurilor 
fiind în faza de pionierat. 

În ţara noastră, organizaţiile publice se află într-o etapă de tranziţie 
de la stadiul conştientizării şi înţelegerii gestiunii riscurilor la cel al 
folosirii analizei riscurilor în conceperea sistemelor de control intern. 

La momentul actual, în domeniul auditului public intern  se fac 
eforturi susţinute pentru trecerea de la auditul centrat pe verificarea 
respectării regularităţii tranzacţiilor, a conformităţii activităţilor cu legea, 
pe protejarea activelor, la auditul de sistem şi auditul de performanţă prin 
adăugarea la cele amintite a analizelor privind atingerea obiectivelor în 
condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate, a celor ce vizează 
fiabilitatea informaţiilor, atât de natură financiar-contabilă cât şi de natură 
operaţională. 
 
Concluzii 

Rolul principal al auditului public intern în orice instituţie publică 
care guvernează turismul românesc îl constituie, pe de o parte, sprijinirea 
managementului pentru realizarea obiectivelor pe care le are în faţă, iar pe 
de altă parte, reactivarea celorlalţi factori implicaţi din interiorul structurii 
auditate. Acest ultim aspect poate fi atins numai după urmărirea existenţei, 
formalizării şi actualizării sistemice a procedurilor interne şi a modului de 
implementare a lor în activitatea curentă. Practic, sprijinirea 
managementului unei instituţii, nu se poate realiza decât prin analiza şi 
evaluarea independentă a mecanismelor de decizie şi control de la toate 
nivelele acesteia, a rezultatelor obţinute în raport cu cele programate şi 
consilierea factorilor de conducere pentru corectarea disfuncţiilor 
constatate şi gestionarea mai bună a riscurilor identificate, în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite. 

Se poate afirma că auditorul intern este aproape de fiecare manager 
pe care îl consiliază, pentru ca acesta să găsească soluţii optime de 
rezolvare a problemelor sale, într-o altă manieră, în sensul că prin deciziile 
luate să asigure pârghiile necesare realizării unui control mai eficient al 
activităţilor, programelor şi acţiunilor pe care le coordonează. 

În această etapă, auditul intern are un rol semnificativ în 
monitorizarea şi amendarea permanentă a controlului intern, în scopul 
ajungerii acestuia la performanţa aşteptată. De un audit al performanţei se 
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va putea vorbi numai atunci când, la toate nivelele instituţiei, controlul 
intern va intra pe adevăratul făgaş, iar auditul va putea aborda, într-un 
procent mai mare, performanţa în locul regularităţii. 

Un audit de sistem complet şi corect abordat ar trebui să aibă în 
vedere sistemele în ansamblul lor (în cazul nostru fiecare organizaţie 
componentă a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului) şi în final 
să poată concluziona în ce măsură instituţia centrală, la nivelul căreia este 
organizat auditul, îşi realizează obiectivele care-i revin din planul de 
guvernare. 

Abordarea pe ansamblu a ministerului reprezintă o acţiune dacă nu 
imposibilă, cel puţin greu de realizat, astfel încât specialiştii în domeniu 
consideră că modalitatea cea mai eficientă, în această etapă de dezvoltare 
atât a managementului cât şi a auditului la nivelul instituţiei publice, este 
aceea de a audita subsistemele pe care le reprezintă funcţiile suport ale 
organizaţiilor care fac parte din minister, astfel încât să se creeze premizele 
ca la sfârşitul unui an să se poată oferi conducerii ministerului o opinie 
fundamentată cu privire la subsistemele auditate, o opinie care să exprime 
măsura în care aceste subsisteme au contribuit la realizarea obiectivelor 
generale şi specifice ale instituţiei în ansamblul ei. 
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