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Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile – Volume I – Issue 3 (July 2012) 

MODERNISM, TRADITIONALISM AND HOSPITALITY 
IN TOURISM 

 
MODERNISM,  TRADIŢIONALISM  ŞI OSPITALITATE ÎN 

TURISM 
 

Gina Ionela BUTNARU, Maricica IVAN 
Lecturer Ph.D., Al.I.Cuza University of Iaşi, Romania 

Ph.D. Student, ASE, Bucureşti 
 

Abstract 
Even if tourism is based on providing hospitality services, nevertheless, the 

hospitality industry does not overlap the tourist one. However, between them there is a 
network of connections, especially between some more important components, which 
transform the sector occupied by them in one of the largest sectors in an economy. This 
article is original by the expression of the relationship existing among modernism, 
traditionalism and hospitality in tourism. 
 
Keywords: modernism, traditionalism and hospitality in tourism 
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Metodă şi metodologie 

Metodele utilizate în această cercetare sunt: studiul documentar; analiza teoretică şi 
sinteza informaţiilor. Documentarea teoretică a urmărit identificarea şi trecerea în revistă 
a stadiului cunoaşterii în domeniul modernismului, tradiţionalismului şi ospitalitătii în turism.  

 
Introducere 

Industria ospitalităţii nu înseamnă numai hotelurile şi restaurantele, 
aşa cum ne-am imagina la prima vedere, într-o definiţie dată de către 
Organizaţia Mondială a Turismului (WTO). În  Oxford English Dictionary 
industria ospitalităţii se defineşte ca fiind „primirea şi găzduirea clienţilor, 
vizitatorilor şi străinilor, cu cordialitate şi bună reputaţie”. (Backe, et.al., 
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1996). În sens larg, din industria ospitalităţii fac parte marile hoteluri şi 
restaurante, dar şi casele de oaspeţi, snack-barurile, unităţile fast-food.  

Termenul de industria ospitalităţii (hospitality industry) este folosit 
adesea în literatura vestică împreună cu termenele de turism şi industria 
turistică, dar concentrându-şi atenţia asupra responsabilităţii personalului 
din această industrie de a fi gazde ospitaliere. Are aşadar, un sens legat de 
înţelesul termenului de ospitalitate – primire, găzduire bună oferită cuiva. 

Primele mărturii certe referitoare la formele de cazare sunt legate 
de apariţia hanurilor,considerate a fi unităţi ospitaliere tradiţionale, datorită 
structurii organizatorice şi arhitecturii specifice. Cuvântul "han" este unul 
de origine turcească şi înseamnă „casă special amenajată, unde călătorii 
găseau găzduire şi mâncare contra cost”. Ele s-au dezvoltat odată cu 
înflorirea schimburilor comerciale din a doua jumătate a secolului al XVI-
lea ( Stavrositu, 2010, p.4). 

Astfel, pe drumurile importante din Ţara Românească, din Moldova 
şi din Transilvania, la răscruci sau la gura văilor, se ridica mai întotdeauna 
un han cu cârciumă şi odăi încălzite, uneori un cerdac spaţios şi totdeauna 
cu o curte largă, cu grajd şi fântână, unde drumeţii găseau adăpost sigur şi 
hrană pentru ei şi pentru animale. Când singurul mijloc de călătorie era 
trăsura de poştă, hanurile jalonau drumurile ţării la distanţe egale. 

Se pare că un astfel de aşezământ este atestat prin notele de 
călătorie ale lui George Bariţiu, luate pe Valea Prahovei, la 1836.  

Primul han atestat documentar în Bucureşti a fost construit de 
Manole Zaraful şi de soţia sa, aproape de grădina bisericii Sf. Gheorghe. 
George Potra clasifica hanurile din capitală în funcţie de mărime, 
construcţie, aşezare, rol economic şi trecut istoric, după cum urmează: 

• hanuri domneşti: Şerban Vodă, Sf.Gheorghe, Constantin Vodă; 
• hanuri mănăstireşti şi bisericeşti: Cernica, Colţea, Filaret, 

Golgota, Sarindar, Ecaterina, Sf. Spiridon; 
• hanuri boiereşti: Bălăceanu, Şuţu, Golescu, Kretzulescu, 

Vasilescu; 
• hanuri neguţătoreşti: Gabroveni, Manuc, Hanul cu Tei; 
• hanuri de mahala - mici, aflate la periferie; se mai numeau şi 

ţărăneşti sau făgădăuri (Stavrositu, 2010, pp.72-88). 
Seria marilor hanuri bucureştene este deschisă de Şerban 

Cantacuzino, care construieşte, în perioada 1683 - 1686, Hanul Şerban 
Vodă (pe fosta locaţie se află astăzi Palatul Băncii Naţionale a României). 
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Conceptul de ospitalitate nu exclude, mai ales când vorbim de 
hanuri şi hoteluri, importantul serviciu care este restauraţia. Putem 
considera că aproximativ aceleaşi etape de evoluţie le-a înregistrat şi 
sectorul de alimentaţie publică, cu precizarea că, dacă hanul şi mai apoi 
hotelul, prin prestaţia oferită, se adresează unei clientele non-rezidente, 
sectorul de alimentaţie publică satisface atât cererea unor consumatori în 
trecere, cât şi cea a populaţiei rezidente. Adaptarea acestui sector la 
particularităţile şi la evoluţia pieţei şi la evoluţia modului de viaţă al 
populaţiei, deşi a fost influenţată inclusiv de evoluţia formelor de cazare, 
putem spune că s-a produs rapid, cu riscuri sociale şi eforturi 
invenstiţionale relativ mici.  

În virtutea faimei sale, hotelul a rămas multă vreme un prototip al 
ospitalităţii elegante şi a constituit o pepinieră  pentru profesioniştii, care, 
ulterior, au pus în funcţiune hoteluri mai noi şi mai bine cotate.  

Pentru completarea imaginii de structură a sectorului de ospitalitate  
trebuiesc menţionate cafeneaua şi cofetăria, ambele de influenţă străină, în 
egală măsură orientală şi occidentală. Prima menţiune a unei cafenele în 
Bucureşti datează din 1667: Cafeneaua lui Hamie, fost slujbaş al 
sultanului. Odată cu introducerea cafelei în consumul curent al populaţiei, 
la începutul secolului XVIII, proliferează cafenelele de inspiraţie turcească. 

Dicţionarul Frunzescu menţionează în 1872 un număr de 100 de 
cafenele în Bucureşti. Alături de cafenea , cofetăria va fi supusă şi ea în 
mod egal influenţelor turce, elene si franceze ( Frunzescu, 1872, reeditat). 

"Epoca de aur" patronată de N. Ceauşescu a încurajat dezvoltarea 
fără precedent a bazei materiale hoteliere, concepută "să facă faţă" 
turismului organizat de masă. Sute de hoteluri au fost construite mai ales 
pe Litoralul Mării Negre au dus la extinderea  staţiunilor Mamaia, Eforie 
Nord, Eforie Sud, Mangalia, dar şi la crearea altora noi Olimp, Neptun, 
Jupiter, Venus, Saturn. Nu au fost neglijate nici staţiunile de odihnă 
montane: Sinaia, Predeal, Poiana Braşov, Borşa, Durău, precum şi cele de 
tratament: Băile Felix, Călimăneşti Căciulata, Băile Herculane, Geoagiu 
Băi, Sângeorz Băi, Tuşnad, Covasna.  

Ospitalitatea, până la sensul său turistic, este o trăsătură 
caracteristică unanim recunoscută a poporului român. În ea se manifestă 
aceeaşi umană deschidere spre om, aceeaşi tendinţă spre comuniune, care 
se manifestă în omenie şi în dor. Ospitalitatea e omenia manifestată faţă de 
străini. Prin ea, românul descoperă îndată umanul în străin şi-şi descoperă 
umanul propriu faţă de străini. Prin ea, românul depăşeşte graniţa de 
familie, de sat, de neam, plasându-se în umanul pur şi simplu, în umanul 
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universal. S-ar zice că e o bucurie şi o uimire pentru el să descopere că 
umanitatea se întinde dincolo de graniţele familiei, satului, naţiei  proprii. 
  Pur şi simplu, ocazia de a primi un străin e o adevărată sărbătoare 
pentru român.  El zâmbeşte de câte ori întâlneşte un om, confirmând 
sentimentul de sărbătoare produs de orice întâlnire, sentimentul că nu e 
singur. Uneori atenţia şi respectul faţă de străini e aşa de mare, că cei din 
rudenia, din satul, din neamul propriu se simt puşi pe al doilea plan. Uneori 
această atenţie a românului faţă de străini dă chiar impresia că este stăpânit 
de un complex de inferioritate fata de ei. Un tânăr învăţător revenit în satul 
natal nu este atât de respectat de bine primit ca unul venit din altă parte. 
Fapt e că în străin românul vede o umanitate nouă, împrospătată; străinul 
reprezintă o varietate mai accentuată în orizontul său uman.  

Dar în această delicată atenţie faţă de străini e amestecat şi un 
anumit sentiment de protecţie a unui om care e rupt din ambianţa lui 
obişnuită, care se află dintr-o dată singur şi oarecum neajutorat într-un 
mediu neobişnuit pentru el. Faptul acesta va face ca umanul românului să 
devină deosebit de  sensibil, de milos. Şi tot faptul acesta face ca românul 
să fie oarecum mândru că poate îndeplini cu cinste îndatoririle ospitalităţii. 
El simte că se pune prin aceasta oarecum în evidenţă în faţa alor săi şi în 
faţa străinului  prin generozitatea sa umană. Contactul cu străinii, când 
aceştia nu devin periculoşi pentru existenţa lui demnă, a fost folosit de 
poporul român pentru  dezvoltarea  propriei  sale  umanităţi,  care  tinde  
spre dimensiuni universale. 

Ospitalitatea este mai caldă în unele locuri şi mai neînţeleasă în 
altele. În capitolul următor vom analiza tema ospitalităţii în zonele turistice 
ale României. 
 
Despre tradiţionalism, modernism şi ospitalitate românească 
Zona Maramureş 

Oamenii din Maramureş, moroşenii, sunt foarte ospitalieri, 
întotdeauna gata să-şi primească vizitatorii în casele lor, să ofere un pahar 
de horincă, băutura locală distilată, făcută din prune sau mere. Ospitalitatea 
lor este faimoasă, aşa cum e şi plăcerea de a socializa cu prietenii, dar şi cu 
vizitatorii. Acest fapt face din Maramureş un loc „uşor” şi interesant de 
vizitat, pe lângă faptul că oamenii şi-au păstrat tradiţiile poate mai bine 
decât orice altă comunitate română, încă purtând costumul popular, 
ţesându-şi textile, sculptând obiecte din lemn etc.  

Maramureşul este zona unde tradiţiile strămoşeşti, portul popular şi 
arta veche se păstrează ca nicăieri în altă parte a României. Judeţul este 
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practic un imens muzeu în aer liber. În mod special în ţara Maramureşului, 
oamenii încă mai utilizează obiecte casnice şi unelte care în alte părţi se pot 
vedea numai în muzee. De aceea elementul primordial al turismului în 
Maramureş este viaţa satului.  

Turiştii pot lua parte la una din sărbătorile populare, cum ar fi 
Tanjaua de la Hoteni (în jurul datei de 10 mai), Hora de la Prislop (în jurul 
datei de 15 august). 

Bisericile din lemn sunt adevărate capodopere de artă populară. Ele 
se întâlnesc în aproape fiecare sat maramureşean, fiind chiar repere pe plan 
mondial: cea mai înaltă construcţie de lemn din Europa a fost până nu 
demult biserica mănăstirii de maici de la Bârsana – 62 m, fiind depăşită de 
biserica mănăstirii de la Săpânţa Peri – 72 m. Cea mai veche biserică de 
lemn se află la Ieud – 1364, desigur cu unele restaurări ulterioare. Porţile 
sculptate din lemn nu mai necesită prezentări, fiind de mult timp un simbol 
al Maramureşului. Ele pot fi admirate de-a lungul satelor de pe Valea Izei, 
Marei sau Cosăului. (www .infotravelromania.ro/statistici.html) 

La fel şi portul popular tradiţional, cu menţiunea că mulţi locuitori 
îl îmbracă zi de zi, nu doar de sărbători, sau duminica la biserică, cum se 
întâmplă în alte zone.  

Un loc aparte îl ocupă “Cimitirul Vesel”, unicat mondial atât ca 
idee, cât şi ca realizare. El se află în satul Săpânţa, care excelează şi prin 
obiectele de artizanat specifice: cergi, ştergare, trăistuţe. Tot la Săpânţa se 
găsesc şi vâltorile sau vârtelniţele, vechi mori de apă în care s-au amenajat 
mici bazine pentru spălat lâna şi faimoasele ţesături locale - cergile.  

Staţiunea balneoclimaterică Ocna Şugatag oferă turiştilor băile sale 
sărate şi posibilitatea de a vizita lacul format prin prăbuşirea salinei.  

Pentru amatorii de turism montan, Munţii Rodnei dezvăluie peisaje 
unice, o floră şi o faună deosebit de bogate, incluzând Rezervaţia Naturală 
Pietrosul Rodnei, protejată înca din 1932. Unică este şi Valea Vaserului, 
care se deschide din oraşul Vişeu de Sus. Cu o lungime de circa 50 km, ea 
oferă posibilitatea unei călătorii cu o garnitură de tren pe linie îngustă, 
trasă de o locomotivă cu aburi, de-a lungul unei văi sălbatice, cu cascade şi 
tunele, fără altă cale de acces.  

Sighetu Marmaţiei este un important centru turistic şi cultural. Se 
remarcă Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, inclusiv cu o secţie în aer 
liber: Muzeul Satului. La Sighet are loc anual, la 27 decembrie, faimosul 
“Festival al Datinilor şi Obiceiurilor Populare de Iarnă”. Tot aici se poate 
vizita un obiectiv deosebit: fosta închisoare, azi denumită “Memorialul 
victimelor comunismului şi al rezistenţei”, şi amenajată ca muzeu.  
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De admirat este faptul că tradiţiile strămoşeşti, portul popular şi 
arta veche din Maramureş s-au păstrat aşa cum erau în evului mediu, pe 
timpul voievodatelor, dar şi  faptul că s-a reuşit menţinerea autonomiei sale 
de-a lungul secolelor. De asemenea, istoricii acordă o atenţie specială 
istoriei moderne şi contemporane, cu prezentarea destinului ieşit din 
comun al regiunii la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, când 
aproape două treimi au fost pierdute, şi perioadei de început a regimului 
comunis, când Maramureşul a fost unul din cele mai importante centre de 
rezistenţă. 

Moroşenii, aşa cum se auto-intitulează oamenii din Maramureş, 
sunt ospitalieri, le plac compania şi discuţia.  

O foarte frumoasă datină se păstrează în zona Lăpuşului, iar turiştii 
care se află în preajma Paştelui aici au ocazia să vadă această datină. 
Dimineaţa în prima zi de Paşti, copiii (până la vârsta de 9 ani) merg la 
prieteni şi la vecini să le anunţe Învierea Domnului. Gazda dăruieşte 
fiecărui urător un ou roşu. La plecare, copiii mulţumesc pentru dar şi 
urează gospodarilor “Sarbatori fericite”. La acestă sărbătoare pragul casei 
trebuie trecut mai întâi de un băiat, pentru ca în acea gospodărie să nu fie 
discordie tot restul anului. 

Doar în oraşele mari există hoteluri, dar în sate există pensiuni 
turistice şi agroturistice, unde turiştii pot sta, găsindu-şi cazare fără vreo 
problemă. 
 
Zona Ardeal 

Ardealul este bogat în artă populară, tradiţie, prietenie şi 
ospitalitate, mitologie, mister şi legende. Satele parcă întruchipează pacea 
şi liniştea raiului, ne aduc aminte de o lume dispărută. Oraşele istorice, 
medievale, topesc cultura celor trei civilizaţii: cultura română, maghiară şi 
săsească. Pământul împletit cu Carpaţii este păzit de cetăţi, biserici 
fortificate şi castele.  

Ospitalitatea ardeleană  şi tradiţia bucătăriei ardeleneşti este 
binecunoscută pe întreg mapamondul. 

Ca să arătăm îmbinarea tradiţionalului cu modernul în turismul 
ardelean, putem spune că turiştii care vor să petreacă Paştele în Ardeal pot 
opta între pensiuni tradiţionale, unde să participe la obiceiuri precum cel al 
stropitului, unităţi de cazare moderne, cu tot confortul şi facilităţi spa şi de 
relaxare, sau pot alege mănăstirile pentru a sărbători în linişte şi rugăciune. 

În Alba, pensiunile au pentru Paşti pachete turistice care includ 
excursii la mănăstiri, mese festive cu produse tradiţionale din miel, 
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participarea la obiceiuri populare, degustări de vinuri sau plimbări cu calul 
pe trasee montane. Spre exemplu, pensiunea de patru margarete "Vraja 
Muntelui" din Arieşeni oferă pentru 2012 pachete turistice de 645 ron, cu 
trei nopţi de cazare cu pensiune completă, masă festivă de Paşti cu produse 
specific moţeşti, drob de miel, ouă roşii şi cozonac. Reprezentanţii 
pensiunii au pregătit focuri de tabără, iar turiştii pot asista şi la slujba de 
Înviere la biserica din Arieşeni. 

Tot în Arieşeni, pensiunea de patru margarete "Casa Moţului" îşi 
îmbie clienţii cu o ofertă specială, cu patru nopţi de cazare cu 
demipensiune, masa festivă de Paşte şi o excursie la Gheţarul de la 
Scărişoara sau minele romane de la Roşia Montană. Pachetul costă 200 de 
euro, iar meniul include preparate tradiţionale din miel, porc, ciorbă de 
perişoare, de văcuţă, de găină, de fasole, salate de murături, diferite feluri 
de prăjituri, cozonac, plăcintă cu brânză, măr sau dulceaţă. Clienţii vor 
primi din partea casei carafe de ţuică şi vin de casă şi vor putea să asiste la 
sacrificarea mielului şi prepararea produselor tradiţionale. 

O altă variantă modernă de a beneficia de ospitalitatea în turism 
este cea în care turiştii pot beneficia şi de o excursie la Alba Iulia pentru 
vizitarea Cetăţii Alba Carolina şi a celorlalte obiective turistice şi au acces 
gratuit la toate facilităţile complexului turistic: teren de baschet, volei şi 
tenis cu nocturnă, masă de ping-pong, masă de biliard, fusball, plimbare pe 
iaz cu bărcuţele, tir cu arcul, sală de karaoke. 

La Praid, proprietarii de pensiuni au pregătit excursii la ruinele 
cetăţii medievale "Rabsonne", veche cetate secuiască înconjurată de păduri 
de foioase, la salină şi la canionul de sare, în localităţile învecinate, la 
Corund - recunoscută pentru meşterii olari, prelucrătorii de iască sau 
pentru straiele populare realizate manual - dar şi către Sovata, staţiune 
aflată la doar zece kilometri depărtare. 

În privinţa meniului din unităţile de cazare se menţionează: „La 
micul dejun servim produse proaspete, adunate şi pregătite din şi în 
gospodărie, lapte, şuncă, brânză, urdă, caş, jumări, ouă abia scoase de sub 
găini, preparate după cum le e placul turiştilor, fierte sau omletă, alături de 
roşii, castravete verde, ardei şi, neapărat, ceapă roşie, dar avem şi murături 
care să pârâie în gură, dacă asta îşi doresc turiştii noştri”. 

În Vinerea Mare, în postul Paştelui, pentru turişti sunt organizate 
excursii cu căruţele trase de cai în satele din zonă, unde pot asista la 
încondeiatul ouălor după modele tradiţionale, vopsite în mai multe culori 
şi, dacă se încumetă, pot lua cheşiţa în mână (instrumentul cu care se 
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încondeiază ouăle în mod tradiţional) să-şi picteze cu ceară propriile 
modele pe ouă. 

În lunea de după Paşte, e ziua stropitului, ritual care începe în jur de 
6.00-7.00. Alaiul de stropitori şi turişti ajunge la casele cu fete de măritat, 
pe care le stropesc cu apă proaspătă de izvor, ca să fie frumoase şi 
proaspete tot anul, ei fiind răsplătiţi cu ouă încondeiate, cozonaci, prăjituri, 
pălincă şi vin (http://www.traditii.ro). 
 Tot în judeţul Mureş, la doar cîţiva kilometri de Sighişoara, 
Domeniul Dracula Daneş îmbină armonios tradiţionalul cu modernismul în 
ospitalitate. Este un complex ce oferă cazare, restauraţie, dar şi petrecerea 
timpului liber la piscina cu bar, posibilitatea de a călări sau de a lua lecţii 
de călărie la centrul ecvestru. Domeniul se întinde pe o suprafaţă de 5 ha, 
unde, înafara activităţilor legate de cal, turiştii au acces şi la ferma de 
animale, dar şi la expoziţia permanentă pe teme ecvestre.  
 Hanul din cadrul complexului Daneş oferă momente de recreere şi 
linişte prin activităţi de pescuit sau de petrecere a timpului liber în mijlocul 
naturii, vizitând mica grădină zoologică amenajată pe domeniu. Bineînţeles 
, meniul este unul tradiţional românesc, cu produse din ferma proprie, dar 
există şi varianta bucătăriei internaţionale. De unde se vede că managerii 
acestui loc de vis au dorit, şi au reuşit , să îmbine tradiţionalul cu 
modernul, rezultând o destinaţie de petrecere a concediului pentru toate 
gusturile şi dorinţele. 

O altă atracţie turistică în care tradiţionala ospitalitate este 
respectată este la Mănăstirea Strâmba , una dintre mănăstirile ortodoxe 
vechi ale Transilvaniei, singura de călugări din judeţul Sălaj. A fost 
înfiinţată, după unele surse istorice, în secolul al XV-lea, în localitatea 
Păduriş, iar numele provine probabil de la o credincioasă "strâmbă şi 
şchioapă" care a lăsat moştenire locul pe care a fost ridicată mănăstirea. 
Biserica de lemn din Mănăstirea Strâmba a fost ridicată spre sfârşitul 
secolului al XVIII-lea şi se află pe lista monumentelor istorice de 
patrimoniu. 

În judeţul Sibiu, potrivit statisticilor din anii precedenţi, staţiunile 
Păltiniş, Ocna Sibiului şi Bazna, Mărginimea Sibiului, zona montană Bâlea 
Lac, dar şi municipiul Sibiu atrag cei mai mulţi turişti 
(http://www.traditii.ro). 
 Ca şi meşteşuguri tradiţionale specifice ardeleneşti menţionăm 
împletiturile din pănuşă, ce sunt adânc înrădăcinate în judeţele Timiş, 
Mureş şi Braşov. Cunoscutul meşteşug a luat amploare la mijlocul 
sec.XIX, când pănuşa – foaia ce înveleşte ştiuletele de porumb – a început 
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a fi folosită pentru diverse obiecte decorative sau de uz casnic , cum ar fi: 
flori, linguri, genţi, perne pentru scaune, etc. 

Dacă în zonele de câmpie, românii au fost întotdeauna mai simpli 
în privinţa gătitului, în Ardeal, influenţa occidentală, venită prin 
intermediul Imperiului Autro-Ungar, a dezvoltat o „bucătărie mult mai 
laborioasă” şi mai grea din punct de vedere nutriţional. Astfel, în Ardeal se 
foloseşte mult slănina afumată, bine pregătită, care se consumă în tot 
timpul anului, chiar şi vara, fie ca atare, sau este folosită la prepararea 
diferitelor mâncăruri. Mâncarea obţinută în bucătăria din Transilvania, este 
grasă, gustoasă, piperată şi se realizează pe bază de carne – în special de 
porc, la care se adaugă legumele, zarzavaturile, lapte şi brânzeturi, precum 
şi ouăle.Ciorbele se acresc cu oţet sau zeamă de varză şi se îmbunătăţesc, 
„se dreg” cu gălbenuş de ou, smântână şi făină. Condimentul specific 
Ardealului este tarhonul, o plantă asemănătoare pătrunjelului, cu o aromă 
intensă. La obtinerea mâncărurilor se foloseşte untura de porc şi rântaşul 
obţinut din ceapă înăbuşită în untură şi făină puţin rumenită. Sosurile sunt 
în general albe dar şi colorate cu boia de ardei. Salatele, ca de altfel si sosurile se 
îndulcesc cu zahăr. Se mănâncă mult paprica cu găluşte din făină albă şi ouă fierte în apă 
cu sare.  
 Bucătăria din Transilvania este renumită şi prin preparate cu unele 
influen�e maghiare şi săse�ti, cum ar fi: balmuş, bulz, supă de chimen, 
supă de varză albă cu smântână, ciorbă ardelenească de porc sau vacă, 
varza “a la Cluj”, gulaş, papricaş, tocături cu afumătură, langoşi, budincă, 
etc. 

În bucătăria din Transilvania vom găsi pe lângă mâncărurile 
specifice zonei şi mâncăruri de pe tot cuprinsul ţării, acestea fiind adaptate 
la preferinţele şi obiceiurile culinare ale localnicilor. 
 
Zona Banat 

Banatul oferă posibilitatea de a practica o multitudine de forme de 
turism cunoscute: turism balnear, turism cultural-religios, turism sportiv, 
turism rural, vânătoare şi pescuit. 
 Din punct de vedere cultural, Banatul este una din cele mai diverse 
regiuni ale României, fapt datorat multiculturalităţii, ca rezultat al 
moştenirii istorice bogate. 

Din punct de vedere al potenţialului, patrimoniul cultural bogat  
este diversificat tipologic (arhitectură tradiţională, arhitectură laică şi 
religioasă, arhitectură industrială), dar şi multicultural, trăsătură vizibilă 
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mai ales în lăcaşele de cult (biserici romano-catolice, ortodoxe, protestante, 
sinagogi, etc). 

Bogăţia patrimoniului natural, arhitectural şi cultural este dată atât 
de unicitatea faunei şi florei ce se regăseşte în parcurile naţionale, naturale 
şi rezervaţii, reţeaua bogată de râuri, lacuri naturale şi de acumulare, de 
prezenţa fluviului Dunărea şi a microdeltei Balta Nera, arhitectura unor 
clădiri de patrimoniu specifică diferitelor stiluri arhitecturale, dar nu în 
ultimul rând etnografia şi folclorul păstrate nealterate în această regiune  
(http://istoriabanatului.wordpress.com) 

Gastronomia este foarte diversificată şi reprezentativă pentru 
această euro-regiune. Mixarea diferitelor bucătării tradiţionale, specifice 
etniilor ce convieţuiesc de sute de ani în pace în această regiune, au făcut 
ca bucătăria bănăţeană să fie una dintre cele mai diversificate bucătării din 
lume.  

Cele mai importante zone turistice ale zonei sunt: Muntele Mic - 
Poiana Mărului, Semenic - Brebu Nou - Văliug, Zona Băile Herculane, 
Valea Almăjului, Clisura Dunării.  

Resursele naturale şi antropice reprezentative sunt: Complexul de 
Mori cu ciutură de pe Valea Rudăriei (unicat mondial), Monumentul 
Turismului - Rusca Montană (unicat mondial), Muzeul de mineralogie 
estetică a fierului “Constantin Gruescu” - Ocna de Fier (macla Gruescu - 
unicat mondial), Teatrul din Oraviţa (1817, cel mai vechi din ţară), 
plimbare cu trenul pe linia ferată Anina - Oraviţa (1863 - cea mai veche 
linie ferată montană din România ce străbate 14 tunele şi 10 viaducte), 
Muzee săteşti de la Gornea, Mehadica, Băuţar, Prigor (bogate colecţii de 
etnografie şi arheologie), Parcul Natural Porţile de Fier, Parcurile Naturale: 
Semenic - Cheile Caraşului, Domogled - Valea Cernei, Cheile Nerei - 
Beuşniţa, etc.  
http:/rodulpamantului.ro 

Evenimente culturale cu o valoare etnografică deosebită sunt: 
ritualuri de primăvară cu măşti, festivalurile folclorice specifice fiecărei 
vetre folclorice cărăşene (8 ca număr), festivaluri gastronomice “Festivalul 
Răchiei” - Băile Herculane (ţuicii specifice în Banat), tabere etnografice de 
creaţie şi coregrafie.  

În unele sate se păstrează şi un alt obicei: cel mai în vârstă membru 
al familiei trebuie să arunce în faţa colindătorilor boabe de grâu şi de 
porumb. Bătrânii spun că, dacă boabele peste care au trecut colindătorii 
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vor fi amestecate cu sămânţa pe care o vor pune în brazdă, vor avea o 
recoltă foarte bună în anul următor. 

Unităţile de ospitalitate din mediul rural împrumută din ce în ce 
mai des din modernitatea hotelurilor de la oraş, fapt discutabil printre 
turiştii dornici de senzaţii pur « ţărăneşti ». Un exemplu este Pensiunea 
Foişor, situată la 4 km de Cetatea Făgetului, în localitatea Temereşti, 
judeţul Timiş, care ne anunţă că pune la dispoziţie 12 locuri în camere 
duble cu baie proprie, tv, internet wireless, frigider, apă caldă permanent, 
centrală termică proprie, parcare proprie cu 12 locuri. Facilităţi cazare: TV 
în living, internet wireless, parcare, grădina/curte, terasă, ferma proprie, 
foişor în curte, grătar/barbeque, living, sala de mese, livadă, loc amenajat 
de joacă. 
 Bucătăria din Banat este puternic inflienţată de bucătăria austro-
ungară, dar şi de cea grecească, italienească şi franceză. Mâncărurile 
pregătite in Banat sunt realizate din carne de porc în special, cu legume 
prăjite sau înăbuşite în untură sau ulei, cu sosuri din făină, condimentate cu 
piper, cimbru, boia de ardei, chimen. Mâncarea din Banat este grasă, dar 
gustoasă şi hrănitoare. Ciorbele se acresc cu lămâie, se îmbunătăţesc cu 
smântână şi se condimentează cu tarhon. Supele se pregătesc cu tăiţei de 
casă, dar şi cu rântaş de făină. Tăiţeii de casă se folosesc mult la 
mâncărurile bănăţene, la gustări, supe, dar şi la dulciuri. Din tăiţeii de casă 
se prepară renumita “iofca” cu varză, cu nucă, cu lapte, cu mac. Nelipsit 
este şi gulaşul, specific bucătăriei maghiare. Sarmalele bănăţene sunt 
pregătite din carne tocată cu satârul, ele sunt mari, nu au fineţea celor din 
Moldova, dar sunt gustoase. 
 Există în Banat un preparat numit “varga beles”, o budincă din 
tăiţei de casă, cu brânză de vaci şi stafide, învelită în foaie de plăcintă şi 
coaptă în cuptor. Mai sunt şi renumitele “pogăcele” din aluat cu jumări, 
care se servesc la ţuică. Tradiţionale pentru Banat sunt şi: zacusca, ciorba 
de viţel, sarmale bătrâneşti, ceapa umplută, mâncare bănăţeană cu carne de 
porc, şi multe altele. Aceleaşi preparate le putem găsi şi în alte zone 
geografice ale ţării, dar fiecare zonă are ceva specific atât din punct de 
vedere al dozării materiilor prime, cât şi al condimentării, al tehnologiei 
folosite. 
 
Zona Oltenia 

"Oltenia de sub munte" este cunoscută ca a doua zonă din ţară, 
după nordul Moldovei, ca număr de mănăstiri şi biserici seculare. Aici 
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găsim şi două parcuri naţionale: Parcul Naţional Cozia şi Parcul Naţional 
Buila Vânturariţa. Iubitorii de drumeţii montane se vor bucura de Munţii 
Parâng, Munţii Căpăţâni, Munţii Vâlcan. În pereţii verticali ai acestor 
munţi, apa a săpat de-a lungul timpului un număr mare de chei şi defilee 
spectaculoase ce reprezintă raiul amatorilor de sporturi extreme (Cheile 
Sohodolului, Cheile Olteţului, Cheile Jieţului, Cheile Cheii, Cheile 
Bistriţei). Peştera Muierii şi Pestera Polovragi păstrează încă urmele 
străbunilor noştri daci. Târgul de ceramică din Horezu se află întotdeauna 
pe traseul oricărui turist în zona, iar oraşul Târgul Jiu păstrează şi arată 
câteva din operele lui Constantin Brâncuşi  (http://www.experience-
romania.ro) 

Odată cu sărbătorile de iarna sunt reînviate tradiţiile şi obiceiurile 
olteneşti păstrate din moşi-strămoşi. În această zonă etnografică, există 
tradiţii şi obiceiuri inedite, care încă se mai păstrează în mediul rural şi 
care constituie o unicitate în ţara noastră (Panea, 2005, p. 16). 

Scormonitul în foc: este un obicei practicat în majoritatea satelor 
olteneşti, în Ajunul Crăciunului. Toţi membrii familiei se adună în jurul 
focului şi, pe rând, dau cu o joardă în foc, zicând: 

"Bună dimineaţa lui Ajun 
Că-i mai bun- a lui Craciun 

Într-un ceas bun 
Oile lânoase 

Vacile lăptoase 
Caii încuratori 

Oameni sănătoşi 
Să se facă bucatele, porombul, grâul." 

Adunatul gunoaielor: este un ritual ce se practică chiar în ziua de 
Crăciun. Cei ai casei merg prin curte şi adună toate gunoaiele, în credinţa 
că gospodăria va avea pui multi, iar femeile se aşează pe vine, aşa cum vor 
sta cloştele pe ouă, în anul următor. 

Colindatul: în toată zona Olteniei există numeroase colinde 
specifice, dar cele mai cunoscute şi răspândite sunt Steaua şi Plugul cel 
Mare.  

Steaua:este o datină străveche care încă se mai practică din Ajunul 
Crăciunului şi până la ivirea zorilor. Ceata este formată din patru copii, 
fiecare dintre ei având un rol prestabilit în cadrul grupului: unul ţine 
steaua, celălalt este responsabil cu adunarea banilor, a nucilor şi a 
covrigilor, iar ceilalţi doi ţin sacul şi un ciomag, pentru a se apăra de câini. 
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Plugul cel Mare:este cel mai răspândit obicei ce se practică în 
noaptea de Anul Nou. Plugul se organiza de către flăcăii din sat, şi era 
condus de un băiat mai viteaz numit "staroste", ce avea sarcina de a ţine 
plugul de coarne şi a rosti urarea. Ceaţa era compusă de obicei din 12 
flăcăi, iar spre deosebire de Pluguşor, mergea numai la familiile înstărite 
din sat. 

Obiceiuri pentru aflarea ursitului: de Anul Nou se credea că 
fetele nemăritate îşi pot afla ursitul îndeplinind anumite ritualuri 
prestabilite. Astfel, acestea numărau şi legau cu ochii închişi al zecelea par 
din gardul de nuiele iar a doua zi se duceau să vadă cum este parul, ca să 
ştie cum o să arate ursitul. Dacă parul era drept , viitorul soţ va fi un bărbat 
frumos. În cazul în care bucata de lemn era una scorojită, fetele vor avea 
un bărbat urât, iar dacă acesta era noduros, atunci vor avea parte de un 
partener bogat. 

Moşii de Crăciun sau pomana de mană: este un obicei vechi de 
sute de ani, ce se practică atât în ziua de Ajun, cât şi de Crăciun. 
Dimineaţa, femeile pleacă la cimitir, unde tămâiază mormintele, după care 
se întorc acasă, scot colacii ce stau la copt şi îi pun pe masă. Pe fiecare 
colac pun câte un ou şi câte o lumânare, după care se împart prin vecini. 

Piţărăii: obicei de pe vremea dacilor. ce se practică încă de 
momârlanii din Valea Jiului, şi semnifică sacrificiul adus divinităţii drept 
mulţumire pentru rodnicia holdelor şi a pomilor. Piţărăii sunt numai 
bărbaţi, copii sau adolescenţi, organizaţi în cete. Îmbrăcaţi în haine 
populare, se adună în noaptea dinaintea Ajunului, împodobesc steaguri cu 
clopoţei, năframe multicolore, ciucuri şi coroniţe de flori, după care le 
agaţă pe prăjini de căţiva metri lungime. Odată terminat acest ritual, alaiul 
porneşte la colindat pe la casele din sat. Localitatea Jieţ este una în care 
colindul piţărăilor se păstrează nealterat de sute de ani, la fel ca şi 
strigăturile ce însoţesc “învârtita jienească”: 

“Cât îi soarele de sus 
Piţărăi ca-n Jieţ nu-s 

Cu feciori înalţi-frumoşi  
Şi la minte sănătoşi  

Cât îi Soarele de mare 
La Jieţ întâi răsare.” 

În Oltenia convieţuiesc oameni pentru care tradiţia a însemnat ceva 
aproape sacru, cu reguli de bunăcuviinţă creştina, cu obiceiuri şi rânduieli 
bine conturate şi respectate cu sfinţenie. Locuitorii Olteniei, ca de altfel toţi 
românii, gândesc într-o manieră latină şi sunt, împreună cu grecii, unul 
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dintre cele mai vechi popoare creştine în sud-estul Europei. Oamenii din 
Oltenia sunt mândri, iubitori, sociabili, îşi iubesc locul şi nu ezită să îl arate 
celor ce doresc să îl vadă. Oltenii vorbesc foarte repede utilizând timpul 
prezentul perfect care este ca şi o etichetă pentru ei. In acest fel îi poţi 
recunoaşte foarte uşor. 

În zona Olteniei există numeroase exemple de case ţărăneşti lucrate 
cu multă măiestrie artistică, adevărate monumente de arhitectură în lemn şi 
zidărie. Cea mai frumoasă arhitectură ţărănească s-a dezvoltat în Judeţul 
Gorj. Lemnul de stejar a fost principalul material de construcţie. Soclul 
înalt, coloanele, precum şi arcadele sunt lucrate din piatră şi cărămidă. 
Apare tot mai des acoperişul din tablă şi ţiglă în locul şindrilei. Un loc 
principal îl ocupă şi porţile de intrare în curte. Ele atrag atenţia prin 
monumentalitatea arhitecturii, prin vigoare şi bogăţia decoraţiei (Panea, 
2005, p. 16). 

Oltenia, zona etnografică cu o individualitate artistică de mare 
expresivitate, cunoaşte o mare diversitate de tipuri de costume. Portul 
popular se deosebeşte de la un ţinut la altul. 

Portul femeiesc se încadrează în tipologia costumului popular cu 
vâlnic al Olteniei şi se compune din îmbrăcămintea capului (cârpă de 
borangic), cămaşă cu poale, vâlnic sau zavelci, catrinţă, brâu, bete, 
încălţăminte. Costumul bărbătesc este compus din pălărie de pai lucrată 
în gospodărie sau de meşteri specializaţi (calota pălăriei are o formă 
specială cu borul lat de 7-8 cm) din cămaşă cu gulerul răsfrânt şi legată cu 
cheutori. Încălţămintea constă în opinci făcute din piele de vită sau porc 
tăbăcită încreţit lateral iar la vârf se termină în “gurgui” sau “cioc”, călţuni 
din dimie (ciorapi fără labe) ce sunt purtaţi de femei iarna. În nealterarea 
sau revenirea la tradiţionalismul costumului popular din zonă, un rol 
important îl are şi sărbătoarea intitulată “Hora Costumelor” organizată 
anual în Duminica Floriilor. 

Oltenii nu au fost pricepuţi doar în arta de a lucra ţesături, ei sunt 
mari maeştri şi în arta olăritului. Centrul de olari de la Hurezu a apărut 
odată cu ridicarea Mânăstirii Horezu de catre Constantin Brâncoveanu 
pentru a satisface necesităţile noii ctitorii şi ale curţilor boiereşti din 
împrejurimi. Apicultura  este o altă ocupaţie a ţăranului oltean. 

De asemenea, oltenii sunt vestiţi în toată lumea pentru bucatele 
gustoase. O caracteristică a bucătăriei olteneşti este prepararea bucatelor la 
“ţest” în oale de pământ.  
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Cei de la sate pun accent pe prepararea mâncărurilor de verdeţuri 
cum ar fi: urzica, ştevia, frunzele de ceapă verde. Prazul este un aliment 
emblematic pentru zona Olteniei.  

Putem afirma că Oltenia este o zonă cu potenţial turistic în continuă 
dezvoltare. Călătorul prin acest colţ de ţară descoperă multitudinea 
formelor de relief, peisaje alpine deosebite, privelişti montane unice, flora 
mediteraneană, rezervaţii naturale, mânăstiri cu o istorie impresionantă, 
vestigii istorice, staţiuni termale, staţiuni pentru sporturile de iarnă, izvoare 
minerale şi cu apă curativă. Valea Dunării, a Jiului, a Oltului, formează 
peisaje mirifice şi un deosebit potenţial pentru agrement şi petrecerea 
timpului liber. Turismul rural şi ecologic în Oltenia reprezintă un argument 
în plus, toate fiind dublate de ospitalitatea locuitorilor zonei.  

De asemenea, municipiul Craoiva s-a dezvoltat în ultimii ani, un 
barometru fiind industria turismului în continuă creştere în 2011. 
Distanţele mici faţă de Grecia, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Muntenegru, 
Croaţia şi alte ţări fac din oraşul Craiova un punct de plecare atat pentru 
turismul de agrement cât şi pentru cel de afaceri. Autoritatea locală s-a 
preocupat direct de promovarea oraşului drept atracţie turistică prin 
organizarea la Craiova a unui târg de turism intitulat «Oltenia Travel & 
Business», care s-a bucurat şi de participare internaţională, o modalitate de 
a îmbina tradiţia cu modernismul în industria românească a ospitalităţii 

(www .infotravel.ro). 
 
Zona Muntenia 

Căluşul este cel mai vechi dans românesc care, pe vremuri, se 
practica în aproape toată ţara. Acum îl mai întâlnim doar în Oltenia şi 
Muntenia. Căluşul este un obicei românesc practicat de Rusalii şi ţine de 
cultul unui străvechi zeu cabalin numit de tradiţia populară dacă - Calus, 
Călucean sau Căluţ.  

Multe din obiceiurile oamenilor din zona Munteniei se regăsesc 
neschimbate, păstrând farmecul arhaic, dar, datorită dezvoltării activităţi 
turistice din ultimii ani se poate spune că aici s-au dezvoltat adevarate 
staţiuni agroturistice unde se face simtita ospitalitatea munteneasca. 
Drumeţul poate poposi la Mănăstirea Argeşului, la Mănăstirea Negru Vodă 
de la Câmpulung, în Complexul Curtea Domnească de la Târgovişte, la 
ciudaţii Vulcani noroioşi de la Pâclele Mari sau la Pâclele Mici - fenomen 
natural rar întâlnit în lume. Poate trece pe la Focul Viu de la Lăptari –, o 
flacără ce izvorăşte din pământ şi care se datorează emanaţiei continue de 
gaze ce se aprind datorită presiunii şi frecării de rocă. Mai poate vizita 
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vestitul Castel Peleş şi Mănăstirea din Sinaia. Se spune că drumeţiile 
montane îşi au originea în Munţii Bucegi, care sunt păziţi de Sfinxul 
venerat de daci şi de Babele (http://turism-muntenia.ro/) 

Zona Rucăr - Bran reprezintă principala zonă agroturistică a ţării. 
Acest teritoriu este puternic încărcat de evenimente istorice mai ales 
datorită faptului că în trecut era principala rută de acces între Transilvania 
şi Muntenia. În Bran se găseşte unul dintre cele mai importante simboluri 
ale istoriei medievale Româneşti - castelul Bran.  

Muntenii nu sunt pricepuţi doar cu negoţul. Ei ştiu a ţese şi cunosc 
arderea lutului în forme date. Apoi ei folosesc lemnul în toate cele, căci 
multe nevoi are o gospodărie de oameni harnici. Şi se spune că muntenii 
ştiu a face cele mai bune care, căci ele urcă şi la munte şi sunt trase lesne 
de cai şi la şes. 

Bucătăria tradiţională din Muntenia se poate caracteriza prin 
mâncăruri gustoase. Ciorbele sunt din carne de pasăre şi vacă, dar şi din 
legume, ele sunt acrite mai ales cu borş; se foloseşte mult leuşteanul care le 
dă un gust aparte. Ciorbele, mai ales cele din legume, sunt îmbunătăţite cu 
orez, dar şi cu "zdrenţe" din ouă cu făina. Ciorba de burtă şi tuslamaua sunt 
foarte căutate.  

La prepararea mâncărurilor se foloseşte untdelemnul, untul dar şi 
untura mai ales în timpul iernii. Sosurile sunt de regulă colorate şi se obţin 
din roşii vara şi bulion în timpul iernii. Salatele sunt într-un sortiment 
foarte diversificat, se obţin din legume proaspete sau fierte în combinaţii cu 
fructe, ouă, brânzeturi, "legate" între ele cu sosuri şi mai ales cu maioneză, 
care este un "liant" foarte apreciat. 

Hanurile de altădată din Muntenia şi marile restaurante - amintim 
numai Hanul lui Manuc şi restaurantul Capşa din Bucureşti - au fost 
renumite încă din secolul trecut printr-o bucătărie rafinată.  

Printre preparatele specifice bucatariei din Muntenia, amintim:  
 ciorba de burtă; 
 ciorbele ţărăneşti din carne de vacă şi porc; 
 sarmalele cu mămăliguţă; 
 renumiţii mititei; 
 tuslamaua; 
 stufatul de miel; 
 fripturile la grătar; 
 paste făinoase şi dulciurile de bucătărie precum: budincile din paste 

făinoase, plăcintele, papanaşii, compoturi de fructe.  
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Zona Dobrogea 
Când spui Dobrogea, spui Marea Neagră şi Litoralul. Dar Dobrogea 

are şi munţi, şi înca cei mai vechi de pe la noi. Gura Dobrogei este un 
obiectiv important din punct de vedere geologic, biologic şi speologic. 
Peisajele de o frumuseţe rară sunt presărate cu peşteri săpate în calcar, 
precum La Adam şi Peştera Liliecilor cu specii de plante deosebite, dar şi 
descoperiri arheologice importante. 

În Dobrogea, în judeţul Tulcea, a fost descoperită cultura neolitică 
Hamangia reprezentată de cunoscutul Gânditor şi de femeia lui. Dobrogea 
găzduieşte şi Delta Dunării unde există peste 1200 specii de plante, peste 
300 specii de păsări şi peste 45 specii peşti. După ce se zbuciumă prin toata 
Europa, Dunărea se sparge în trei braţe: braţul Sf. Gheorghe, Sulina şi 
Chilia care împart Delta în trei mari ostroave complexe: Letea, Sfântul 
Gheorghe şi Dranov. În Deltă există 18 zone strict protejate dar 
nenumaratele oferte de cazare în pensiuni, complexe turistice şi chiar 
hoteluri fac din turism o ocazie minunata de a dovedi ospitalitatea specific 
dobrogeana (Erdeli, 1996, p. 9). 

Gura Portiţei, situată pe o fâşie îngustă de nisip, între Marea Neagră 
şi Lacul Goloviţa, din Delta Dunării, este considerată acum una dintre cele 
mai retrase şi liniştite destinaţii turistice de pe litoralul românesc. 

Lipovenii din Dobrogea ştiu să picteze icoane pe lemn cu mult har, 
iar femeile sunt ţesătoare pricepute. Nu oricine are îndemânarea 
dobrogenilor la împletitul cu răchită sau papură. Tot în Dobrogea găsim 
fierari, rotari şi dogari pricepuţi precum şi olari care fac cele mai utile vase 
pentru diversele nevoi locale (http://www.info-delta.ro). 

În Dobrogea, întâlnim obiceiuri care s-au păstrat din vremuri de 
demult şi încă mai sunt practicate (Panea, 2005, p. 28): 

"Lăzărelul" – practicat şi în prezent în Sâmbăta de Florii în 
localitatea cu populaţie preponderent greceasca Izvoarele. Obiceiul 
povesteşte că Lazăr moare într-un accident în timp ce se afla la pădure 
pentru a aduce hrană pentru animale. Mama şi fecioarele din sat îl plâng, 
iar din mormântul lui Lazăr se dezvoltă un copac cu ramuri bogate. 

"Olaria" – practicat în Sâmbăta de Florii. Obiceiul constă în 
aprinderea pe dealuri a unor focuri din resturi vegetale sau din furajele 
consumate de animale în timpul iernii, simbolizând purificarea vechii 
vegetaţii, pentru a face loc uneia noi. Rostogolirea pe dealuri a roţilor de 
căruţă înfăşurate în paie simbolizează cursul soarelui pe cer, şi totodată 
purificarea a tot ce a fost rău pentru comunitate. 
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"Caloianul" – practicat după Paşte. Obiceiul constă în fabricarea 
unei păpuşi de lut ce este îngropată în câmp, ca apoi, după o perioadă de 
timp, să fie deshumată, ruptă în bucăţi şi împrăştiată pe câmp, simbolizând 
fertilitatea, belşugul culturilor şi regenerarea vegetaţiei. 

"Paparuda” – practicat în a treia zi de Paşti în localităţile Niculiţel, 
Luncaviţa, Văcăreni, Jijila. Obiceiul constă în stropirea cu apă a unui alai 
de tinere sau de femei bătrâne, împodobite cu flori sau cu ramuri verzi, ce 
intră din curte în curte. Tinerele sau bătrânele dansează şi cântă pentru 
ploaie, apoi sunt udate de gazdă sau se udă între ele. 

"Colindatul" – mersul cu Moş Ajunul, practicat in seara Ajunului 
de Craciun. Este un obicei pe care îl întâlnim şi azi, practicat în general de 
copii care reiau colindele cântate altădată de cetele de feciori şi bărbaţi. 

"Ursul", "Brezaia","Capra" – practicate în seara Ajunului de 
Craciun. Obiceiuri ale colindatului cu măşti, se mai practică şi astăzi în 
localităţile Niculiţel, Valea Teilor, Greci, Enisala. 

"Moşoiul" – se practică şi astăzi, numai la Luncaviţa. Obicei al 
colindatului cu măşti ce a devenit o emblemă nu numai a Luncaviţei, dar şi 
a Dobrogei.  

"Oleleu" – practicat în seara Ajunului de Crăciun de grupuri de 
flăcăi ce bat cu talăngile în pământ, fiind aşezaţi în cerc sau semicerc în 
faţa casei sau porţii, simbolizând protejarea gospodăriei de spiritele rele. 
Obiceiul se mai practică în zona Măcinului. 

"Semanatul" – practicat în ziua de Anul Nou. Obicei practicat de 
copiii ce intră din casă în casă şi aruncă cu boabe de grâu, spunând vorbe 
de bun augur pentru rodul pământului în anul nou ce va veni. 

"Boboteaza" – practicat în ziua de 6 ianuarie. Obiceiul constă în 
recuperarea de către flăcăi a crucii aruncate în apă, dovedind astfel trecerea 
lor în rândul bărbaţilor. 

Bucătăria dobrogeană de pe litoralul Mării Negre poate rivaliza cu 
oricare altă bucătărie cu tradiţie. În staţiunile de pe litoralul Mării Negre 
există astăzi unităţi care se evidenţiază prin mâncăruri tradiţionale şi 
specifice Dobrogei cum ar fi preparatele din ştiucă,şi mai ales ştiuca 
umplută. 

Bucătăria din Dobrogea este influenţată în primul rând de fauna, de 
clima, dar şi de bucătăria orientală. La prepararea mâncărurilor se 
foloseşte mult peşte, vânat şi carne de oaie, dar şi carne de pasăre, vacă şi 
porc. Dobrogea este bogată în legume şi fructe, lapte, brânzeturi şi ouă. 
Mâncărurile din bucătăria dobrogeană sunt uşoare, gustoase, la pregătirea 
acestora se foloseşte mult untdelemnul, untul şi margarina. Ciorbele se 
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acresc cu borş, zeamă de varză, dar şi oţet, şi sunt realizate din legume şi 
mai ales peşte. Se folosesc mult gustările din legume proaspete sub formă 
de salată în combinaţie cu ouă, brânză, smântână. Dintre specialităţile 
dobrogene cu care este întâmpinat turistul, malasolca este considerată a fi 
o mâncare tipică de iarnă, constând într-o fiertură de peşte sărat şi uscat, 
de preferat ştiucă (http://www.turismdelta.ro/retete-din-stiuca-umpluta-
retete-culinare-din-stiuca). 
 
Zona Moldova 

Zona Moldovei se mândreşte cu o bogăţie de tradiţii în arta 
populară, în special cu costumele originale şi colorate, cu produsele finite 
ale olarilor, tâmplarilor, ţesătorilor, cioplitorilor în lemn, meşteri în 
prelucrarea pietrei, toate acestea contribuind direct la atributul de 
ospitalitate tradiţională. 

Una dintre cele mai vechi meserii este olăritul deoarece în trecut 
oalele, ulcioarele, farfuriile, şi cratiţele din ceramică au fost folosite în 
viaţa de zi cu zi. Arta ceramicii este de o înaltă calitate, se deosebeşte prin 
diversitatea formelor, mărimilor şi prin varietatea amplă a desenelor şi 
culorilor (http://www.traditionalromanesc.ro). 

Meşteşugul ţesutului s-a răspândit datorită unei vechi tradiţii 
moldoveneşti conform căreia mireasa trebuia să aibă drept zestre covoare 
ţesute cu mâna ei. Covorul moldovenesc este, de obicei, neted, 
confecţionat din lână pură sau amestecată cu bumbac, cânepă, in, mătase, 
cu ornamente multicolore. Pereţii interiori ai caselor sunt decoraţi cu 
fotografii ale rudelor, părinţilor, copiilor şi nepoţilor, cu prosoape brodate 
din borangic ţesut în casă.  

Ca regulă, moldovenii sapă fântâni în stradă, în drum sau pe câmp, 
dar nu în ogradă. Scopul este acela de a oferi apă oricui, ca să-şi potolească 
setea.  

În cultura tradiţională a moldovenilor ospitalitatea reprezintă un 
anumit cod socio-moral, care este respectat în fiecare familie, indiferent de 
statutul ei social. Ospitalitatea reflectă nu numai nivelul eticii populare, 
respectarea normelor necesare, ale tradiţiilor populare, dar şi bunele intenţii 
de a intra şi a păstra relaţii apropiate (Nistoreanu, 2007). 

Moldovenii ţin foarte mult la ospitalitatea în relaţiile de rudenie. 
Rudele trebuie să se ajute şi să se susţină în toate situaţiile, iar dacă la 
cineva din ei au venit oaspeţi, rudele îi onorează cu cinste şi-i invită la ei. 
Acest factor important demonstrează cât sunt de deschişi moldovenii de a 
primi oaspeţi şi cât respect poartă pentru relaţiile de rudenie.  
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Tendinţa sau aspiraţia sătenilor moldoveni este de a nu-şi face de 
ruşine familia, satul şi de a respecta tradiţiile obşteşti şi normele etichetei 
familiei conform cărora trebuie să fie la nivel «ca să nu te râdă satul, să nu 
te vorbească satul». Opinia şi aprecierea de către societatea obştească a 
familiei, a comportării în timpul primirii oaspeţilor este o importantă 
temelie de dezvoltare a culturii săteşti din Moldova, în special, a 
ospitalităţii (Nistoreanu, 2007). 

Ospitalitatea tradiţională şi eticheta populară s-au format de-a 
lungul istoriei, odată cu dezvoltarea statului moldovenesc, anume în 
perioada dezvoltării comerţului şi apariţiei comercianţilor, care deveneau 
în multe localităţi „oaspeţi”, cărora li se acorda atenţie şi grijă, oferindu-li-
se adăpost şi hrană pentru cateva zile. 

Despre ospitalitatea moldovenilor au scris unii călători străini, care 
au vizitat zona Moldovei: „acestia sunt foarte primitori, fiind gata să 
primească şi să propună din belşug din ceea ce au  mai bun”, îndeosebi în 
timpul sărbătorilor. Moldovenii primesc oaspeţi cu mare onoare şi după 
obiceiul tradiţional transmis de către strămoşi, tradiţii pe care le păstrează 
şi în zilele noastre (Tacu, 2002, p. 37). 

În trecut, de îndată ce oaspetele trecea pragul casei i se propunea să 
se aşeze, să guste dulceaţă (din flori de trandafir, zmeură, căpşuni, cireşe 
albe sau din fructe), pregătită de gospodina casei, un pahar cu apă rece de 
la fântână. În timpul acestei prime deserviri, oaspeţii se odihneau puţin si 
făceau cunoştinţă mai îndeaproape cu stăpînii casei.  

Dând o importanţă deosebită ritualului întampinării oaspeţilor, 
mulţi proprietari ai restaurantelor, proprietari de pensiuni din Moldova se 
străduie să renască şi să perfecteze tradiţiile ospitalităţii, adăugând noi 
elemente la primirea şi petrecerea oaspeţilor. 

Bucătăria moldovenească reprezintă o sinteză a bogăţiilor naturale 
ale acestui ţinut. Ea s-a dezvoltat ca una originală, deosebită, avînd 
caracteristici specifice, individuale, reuşind să îmbine metodele culinare şi 
combinaţii de produse, incompatibile la prima vedere (carne cu fructe, 
deserturi cu vin, fructe marinate ş.a.). Sunt puţine feluri de mâncare 
moldoveneşti, în care nu se folosesc legumele. Legumele se fierb, se coc, 
se înăbuşă, se prăjesc, se sărează. Se consumă ca mâncare separată şi ca 
garnitură. Legumele se prepară în combinaţie cu toate tipurile de carne (de 
vită, de porc, de miel, de pasăre, peşte). Tot ele se utilizează ca umplutură 
pentru copturile tradiţionale (învîrtite, plăcinte).  

În legătură cu condimentele, în bucătăria moldovenească se 
utilizează usturoi, piper negru, ardei iute. De asemenea, se foloseşte din 
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belşug verdeaţa proaspătă, mărarul, pătrunjelul, leuşteanul, prazul, ţelina. 
Din timpurile cele mai vechi pe masa moldovenilor se serveşte brănza, care 
se foloseşte nu numai ca aperitiv, dar şi ca ingredient la diferite bucate din 
legume, ouă, aluat şi carne. Cu toate că porumbul a apărut relativ recent 
(sfârşitul secolului al XVII-lea), el ocupă un loc important în meniul 
moldovenilor. Porumbul tânăr (în lapte) se coace pe jăratic, se fierbe. Se 
utilizează la prepararea supelor, salatelor etc. Din făina de porumb(mălai) 
se prepară vestita mămăligă.  

În afara de metode tradiţionale de preparare a mâncarurilor 
(fierbere, prăjire, înăbuşire), prepararea bucatelor la foc deschis este 
preferată de moldoveni – la grătar sau pe pirostrii. Astfel se prepară toate 
tipurile de carne (de regulă, marinată în vin), peşte, legume, ciuperci şi 
chiar în unele cazuri, fructe. Pentru a le păstra sucul şi a le conferi aromă, 
anumite bucate se coc în frunză de viţă-de-vie, nuc, varză. 

Nu mai puţin originală este şi masa de desert a moldovenilor. 
Varietatea mare de fructe, vinuri de desert, nuci au permis apariţia unui 
număr mare de combinaţii în formă de jeleuri, sucuri, dulceţuri şi 
compoturi, fructe umplute cu nuci, fructe în vin, colţunaşi, plăcinte, copturi 
(http://moldovenii.md). 

Mucenicii sunt un exemplu concret. În ziua de mucenici, credinţa 
populară zice că se deschid mormintele şi porţile Raiului, iar gospodinele 
prepară 40 de colaci, numiţi sfinţi, mucenici sau bradoşi. Dacă în Moldova 
au forma cifrei 8 şi sunt copţi din aluat de cozonac, unşi cu miere şi nucă, 
în Dobrogea şi Muntenia au aceeaşi formă, dar sunt mai mici şi se fierb în 
apă cu zahăr, scorţişoară şi nucă. De Paşti, moldovencele oferă turiştilor 
ouă încondeiate.  

Mâncarea şi băutura tradiţională continuă să rămână parte 
componentă a ospitalităţii la moldoveni. Orice masă– de sărbătoare, 
ceremonială, rituală sau cu alt caracter reprezintă o activitate specială – 
masa comună este evenimentul principal nu numai al ritualului primirii 
oaspeţilor, dar şi a altor ritualuri şi sărbători. Oaspeţii ce stau la masă sunt 
invitaţi să mănânce cu cuvintele: „Serviţi vă rog”, „Gustaţi din bucate”.  

Trebuie remarcat faptul că este o onoare pentru gazde ca oaspeţii să 
servească din bucate, iar băuturile servite la masă se beau numai după ce se 
spun câteva urări scurte: „Hai noroc”, „Să fim sănătoşi”, „La mulţi ani”. 

La ţăranii moldoveni, ca şi în celelalte regiuni, cel mai sacru produs 
al ospitalităţii este pâinea. Ea pare să cuprindă fericirea şi bunăstarea casei, 
de aceea nici o activitate în viaţa oamenilor nu se petrece fără pâine şi sare. 
Sarea ca şi pâinea, este considerată sacră. Expresia ospitalităţii „pâine şi 
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sare” servite pe un prosop sunt simboluri generalizate pentru primirea 
oaspeţilor oficiali. Pâinea şi sarea are mesajul de (dorinţa) de bunăstare, iar 
sarea apără de puterile malefice (Stavrositu, 2010, p.62). 

Luarea mesei în comun în afară de zilele din cursul săptămanii, are 
mai multe funcţii, ea consolidează legăturile sociale. În timpul mesei se 
discută multe probleme, noutăţile din sat, are loc schimbul de informaţii, se 
trasează multe dintre sarcinile de viitor. 

Se organizează şi mese de sărbătoare importante pentru familie 
(nuntă, cumetrie, sosirea oaspeţilor de onoare etc.). În timpul meselor de 
sărbătoare oaspeţii sunt aşezaţi la masă după un anumit ritual, dându-se 
preferinţă celor mai în varstă şi rudelor, oaspeţilor. Gospodarul casei 
serveşte cu vin, iar gospodina pune pe masă bucatele reci şi calde, 
respectand tradiţiile în ce priveşte aducerea lor la masă (mai întâi reci, apoi 
cele calde). Menţionăm popularitatea cozonacilor moldoveneşti şi ale 
sarmalelor în foi de viţă sau în foi de varză pregătite de gospodinele din 
Moldova cu atăta măiestrie.  

În tradiţiile ospitalităţii din Moldova un mare rol îl au băuturile 
alcoolice – vin, coniac, rachiul făcut în condiţii de casă, vişinată, lichioruri 
din fructe. 
Unele forme de ospitalitate depind de locul întălnirii, de nivelul de rudenie 
a oaspeţilor – întâmpinarea oaspeţilorse face cu flori, cu pâine şi sare, sau 
pur şi simplu cu îmbrăţişări. În timpul întâlnirii oaspetele salută primul: 
„Bine v-am găsit”, la care gospodina răspunde: „Bine aţi venit”. Dar dacă 
oaspeţii şi gazda se cunosc de demult, atunci oaspetele spune: „Bucuroşi de 
oaspeţi?”, la care gazda răspunde: „Bucuroşi, bucuroşi”. Oaspeţii adesea 
aduc cadouri (suveniruri, dulciuri, băuturi tradiţionale ) pe care le oferă 
gazdelor, rudelor apropiate. 

Zona Moldovei nu este una dintre cele mai bine dezvoltate 
economic din ţară, dimpotrivă, este de cele mai multe ori ocolită de 
investitori, însă este ajutată de ceea ce înseamnă turismul în Moldova. 
Investiţiile Ministerului Turismului în anumite oraşe precum Piatra Neamţ, 
Gura Humorului, Suceava, au modernizat unele obiective şi au atras astfel 
tot mai mulţi turişti. Frumuseţile naturale, peisajele şi monumentele 
istorice au ridicat potenţialul acestei părţi de ţară, astfel încât a reuşit să îşi 
câştige un loc important pe harta turistică a României.  

Prima şi cea mai cunoscută atracţie este Bucovina. Mănăstiri 
precum Moldoviţa, Suceviţa, Putna, Voroneţ, Dragomirna sunt cele mai 
importante exponente ale stilului arhitectural al lăcaşelor de cult din 
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Moldova. Renumitul „albastru de Voroneţ” dar şi alte picturi exterioare pot 
fi admirate doar aici. 

Turismul şi ospitalitatea în Moldova nu înseamnă numai tradiţie ci 
şi aventură şi adrenalină. La Vatra Dornei se pot încerca toate, o zonă 
preferată mai ales de marile companii pentru programe de team building. 
Aici se poate face tiroliana, rafting sau parapantă. Nu trebuie pierdute din 
vedere nici oportunităţile de turism balnear pe care Moldova le-a dezvoltat 
şi pe care încearcă să le modernizeze. Unul dintre ele este cel de la Slănic 
Moldova. Aici sunt folosite apele cu proprietăţi chimice deosebite ce pot 
ajuta în ameliorarea sau chiar tratarea diverselor boli 
(www.hospitalitynet.org). 

Nu în ultimul rând trebuie menţionat muntele Ceahlău, ca o atracţie 
pentru turiştii din toată ţara. Trasee montane şi de căţărare îi aşteaptă pe cei 
pasionaţi de natură. Iar dacă cele din Cheile Bicazului nu sunt pe placul 
turiştilor, întotdeauna este o soluţie de rezervă, şi anume Piatra Neamţ sau 
Vatra Dornei. 
 
Concluzii 

Ca o concluzie generală, ospitalitatea în mediul rural îndeosebi 
presupune şi impune asigurarea condiţiilor de contactare şi cunoaştere a 
satului nesofisticat, a frumuseţii naturii şi ospitalităţii ţărăneşti. În afară de 
cazare, proprietarul de pensiune trebuie să ofere nu mărfuri şi preparate de 
piaţă, ci produse autentice, sănătoase, care nu au fost atinse de chimicale şi 
care provin exclusiv din gospodăria ţărănească. Satele noastre sunt 
extraordinar de bogate în virtuţi şi frumuseţi tradiţionale, ce le recomandă 
din plin ca destinaţie turistică rurală pentru toţi orăşenii, sătui de civilizaţie 
şi dornici să guste altceva decât ii oferă pâna la sufocare spaţiul 
metropolitan. Încă multă vreme de-acum înainte, satele vor fi cele mai 
bune locuri pentru descoperirea elementelor unice ale naturii, pentru 
cunoaşterea în vatra de obârşie a obiceiurilor şi tradiţiilor ancestrale 
păstrate cu o lăudabilă încăpăţânare. 
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Introducere în problematică 
 Dinamismul şi rapiditatea schimburilor sunt caracteristici definitorii 
ale epocii contemporane. 
 Sub privirea ochilor noştri se produc cele mai spectaculoase 
modificări din punct de vedere conceptual, organizatoric, al derulării şi 
finalizării activităţii de agroturism din România. 
 Inovarea, un concept nou ce îşi face cu rapiditate loc în strategiile 
celor care vor să performeze în domeniu, reprezintă unul din elementele 
centrale ale succesului activităţii de turism rural şi agroturism. 
 Din acest motiv studiul de faţă încearcă să sesizeze câteva din 
modificările inerente ce se cer a fi aplicate în activitatea de concepere, 
organizare şi derulare a activităţilor de turism rural şi agroturism în noul 
context al României de ţară cu responsabilităţi sporite care trebuie să 
implementeze şi să respecte directivele europene în domeniu şi să 
urmărească ca obiectiv central calitatea şi eficienţa. 

 
Necesitatea unor schimbări 
 Actualul turism rural şi agroturism românesc, pentru a fi orientat pe 
un făgaş normal de creştere şi dezvoltare economică, trebuie în mod logic 
reformat atât din punct de vedere conceptual, cât şi organizatoric pentru a 
deveni unul suplu cu forţa de acţiune practică şi cu posibilităţi reale de 
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apelare la fonduri europene şi de repliere din mers la transformările ce au 
loc în ţările emiţătoare de turişti. 
 Practica celor 22 de ani de economie de piaţă în domeniul 
turismului rural şi al agroturismului reclamă adoptarea unor măsuri care să 
aibă în vedere un set de valori, cum ar fi: 

- creşterea calităţii serviciilor acordate; 
- diminuarea perioadelor de obţinere a acreditărilor necesare; 
- micşorarea sumelor percepute pentru o astfel de acţiune; 
- diminuarea până la lichidare a practicilor la „negru” prin eludarea 

legilor fiscale, sanitare, de mediu etc.; 
- uşurarea paşilor pentru primirea cofinanţărilor europene prin 

micşorarea documentaţiilor cerute, cât şi prin înfiinţarea unor 
structuri de întrajutorare a acestora pentru întocmirea unor proiecte 
etc.; 

- începerea procesului de asociere tipic „cooperatistă” în turism 
pentru a se crea premizele finanţării unor programe de dezvoltare a 
agrementului, a marketingului în domeniu şi de ce nu a unor politici 
realiste ale preţurilor practicate; 

- identificarea şi implementarea unor forme de turism activ în rural 
prin utilizarea unor metode de animaţie în domeniu etc. 

 Schimbările în practicile ofertanţilor de servicii turistice şi în 
comportamentul persoanelor care devin turişti sunt atât de rapide, încât a 
nu ţine cont de ele înseamnă o adevărată miopie. 
 Sesizând şi cunoscând aceste lucruri, pasul normal ce ar trebui făcut 
este unul spre schimbare a politicilor şi a strategiilor în domeniu, cum ar fi: 

 fixarea ca obiectiv prioritar, atragerea de turişti străini care îşi pot 
aduce o contribuţie majoră atât la creşterea gradului de ocupare al 
capacităţilor de cazare, cât şi la cea a volumului de încasări din 
activitate aspect esenţial din punct de vedere economic; 

 creşterea calităţii tuturor serviciilor acordate turiştilor, care în multe 
componente trebuie să egaleze şi chiar să depăşească nivelul atins 
în ţările din vestul Europei; 

 scoaterea cu prioritate în evidenţă a elementelor de originalitate 
care din punct de vedere comparativ ne va poziţiona pe un loc 
superior faţă de alte ţări; 

 aplicarea unor politici flexibile în domeniul preţurilor practicate 
pentru a face faţă concurenţei externe care este tot mai agresivă; 

 politici de armonizare a intereselor comunităţilor locale, ale 
investitorilor şi ale turiştilor; 
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 măsuri ale factorului decizional central, departamental şi local care 
să vizeze atât cerinţele de ansamblu ale ruralului cât şi pe cele 
reclamate de activitatea de turism rural şi agroturism. 

 
Necesitatea unei noi organizări şi coordonări a activităţii de turism 

rural şi agroturism 
 Practica activităţii de turism rural şi de agroturism din România a 
pus în evidenţă în egală măsură atât lucrurile bune realizate cât şi 
constrângerile de ordin legislativ, economico – financiare, de conducere şi 
organizare. 
 În prezent există o listă întreagă de probleme care influenţează în 
mod negativ activitatea turisrică, din rândul cărora reţinem următoarele: 

a) confuziile majore care există între conceptele de pensiuni turistice 
din urban şi cele din rural; 

b) sistemele de clasificare – cu schimbările care s-au operat în timp – 
sunt încă confuze şi ineficiente; 

c) diferenţele conceptuale dintre pensiunile turistice rurale şi 
agroturistice sunt departe de a fi clarificate şi armonizate. Există 
diferenţe vizibile între aceste două structuri de cazare, motiv pentru 
care se impun a fi lămurite toate aspectele etc. 

 Aprecierea noastră este aceea că atât în strategiile de dezvoltare, în 
programele de finanţare, în documentaţiile aferente, cât şi în modul de 
organizare şi coordonare, problematica celor două forme – deşi se 
desfăşoară în acelaşi spaţiu rural – să fie concepută, şi înţeleasă în mod 
separat, cu nuanţele specifice necesare, şi anume: 

 pensiunile turistice rurale prin forma, dimensiunile, obiectivele, 
formele de finanţare, organizare, conducere, marketing, politici de 
personal şi de piaţă, sunt unităţi cu activitate economică prin 
excelenţă. Din acest motiv exigenţele impuse în procesul de 
omologare şi desfăşurare a activităţii trebuie să fie mult mai 
ridicate, iar activitatea acestora să cadă prioritar sub răspunderea 
Ministerului Turismului, dar şi în aceea a MADR care este interesat 
de tot ce „mişcă” în rural. MADR trebuie s rămână în continuare 
responsabil cu problemele proiectelor cu cofinanţare europeană în 
domeniu; 

 pensiunile agroturistice prin forma şi conţinutul lor, conceptele şi 
exigenţele la care trebuie să se raporteze, rămân în continuare 
structuri de primire, cu capacităţi mici de cazare, care se bazează pe 
concepte total diferite faţă de cele ale pensiunilor turistice rurale. 
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Dat fiind faptul că dimensiunea acestora este foarte mică, iar 
activitatea lor este una colaterală celei de bază a ruralului 
(agricultură, creşterea animalelor, forestieră etc.) se impune o altă 
subordonare a lor. 
Aşa cum se cunoaşte o pensiune agroturistică într-un sat nu 

echivalează cu un hotel de la oraş, cu un han de pe şoselele ţării, cu vilele 
din staţiuni sau cu cabanele din munţi, ele reprezentând o structură de 
cazare cu totul aparte. 

Din aceste motive „pensiunile agroturistice” trebuie să fie în 
subordinea şi sub îndrumarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale (MADR), instituţie care atât la nivel central cât şi departamental şi 
local dispune de condiţiile generale şi particulare pentru stabilirea 
politicilor şi a straegiilor de funcţionare, finanţare, omologare şi control a 
activităţii. 

 
Omologarea pensiunilor agroturistice 

O importanţă deosebită pentru activitatea şi comportamentul 
pensiunilor agroturistice este legată de sistemul şi de modalităţile de 
omologare. 

Existenţa unui sistem greoi, costisitor din punct de vedere al 
documentelor solicitate şi costurilor necesare are darul în cel mai bun caz 
de a descuraja eventualii aspiranţi şi în cel mai rău de a activa la negru în 
afara legii. 

Atunci când stabilim lista cu documentaţia pe care trebuie să o 
depună un solicitant, cât şi avizele de care are nevoie, trebuie să avem în 
vedere în primul rând faptul că aceştia sunt agricultori, cu posibilităţi 
limitate pentru astfel de demersuri, cum ar fi acela de întocmire a dosarelor 
pentru omologare sau a proiectelor pentru finanţare. 

Ceea ce se întâmplă astăzi în practică, prin numărul exagerat de 
mare de avize, reprezintă obstacole mult prea mari pentru a putea fi 
finalizate cu succes de această categorie profesională. Ori scopul, trebuie 
să fie cu totul altul şi anume acela de a-i ajuta să pornească şi să întreţină o 
afacere de succes şi să nu fie blocaţi în acest demers. 

Din această cauză apreciem că, sistemul actual trebuie neapărat 
schimbat în sensul că: 

 Omologarea pensiunilor turistice rurale să rămână în sarcina 
Ministerului Turismului; 

 Omologarea pensiunilor agroturistice: 
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o să fie în subordinea şi responsabilitatea MADR, care 
dispune de cea mai largă structură organizatorică teritorială, 
sau chiar la nivelul primăriilor rurale prin inginerii 
cadastrali sau agronomi; 

o numărul documentelor solicitate să fie minim şi fără a fi 
percepute taxe. 

 Restricţiile pe care MADR ar trebui să le pună în faţa 
gospodăriilor care intenţionează să desfăşoare actvităţi turistice. 
MADR în calitatea lui de organ central responsabil de politici, strategii dar 
şi de rezultate în domeniul de responsabilitate trebuie să aibă o atentă 
orientare, coordonare şi îndrumare a activităţii pensiunilor agroturistice în 
toate elementele definitorii ale domeniului. 

 Dotările din camerele de cazare să fie din piese tradiţionale 
locale, care să respecte cu stricteţe specificul zonei. 

 Stilul construcţiilor în ponderea lor cea mai mare trebuie să fie în 
cel tradiţional al zonelor în care ele se află. MADR trebuie să 
militeze şi să-şi aducă astfel o contribuţie concretă la păstrarea 
autenticităţii ruralului românesc şi pe cale de consecinţă să 
oprească sau măcar să diminueze valul năucitor al schimbărilor 
produse de fenomenul globalizării care distrug în primul rând tot ce 
este original şi tradiţional. 

 Alimentaţia, atât de importantă pentru turişti, trebuie să fie 
asigurată în condiţii de totală igienă şi cu o contribuţie de peste 
70% cu alimente din propria gospodărie. Autenticul trebuie să fie 
obiectivul numărul unu al agroturismului românesc, deoarece 
numai procedând astfel putem din punct de vedere comparativ să 
fim competitivi. 

 Animaţia şi agrementul trebuie să preocupe în mod nemijlocit atât 
MADR cât şi pe proprietarii de structuri agroturistice. În 
condiţiile actuale de mare succes se bucură turismul activ, iar 
agroturismul românesc nu poate fi unul de succes fără o astfel de 
politică. 

 MADR ar putea include drept o condiţie a omologării pe cea a 
animaţiei şi agrementului. Sigur nu trebuiesc a fi avute în vedere forme 
sofisticate, greoaie ci doar cele care vin din istoria şi practica noastră. 
 Ar fi deosebit de atractive oferte pentru învăţarea unor meşteşuguri 
şi tradiţii, dar câte nu s-ar putea face, atunci când gândim profund la ceea 
ce dorim să facem, pentru a putea fi competitivi pe piaţă. 
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Problema evidenţierii turiştilor care beneficiază de servicii în 
structurile de cazare din rural 
 Atât din punct de vedere statistic, dar şi economico – financiar este 
imperios necesar implementarea unui sistem unitar de înregistrare a 
turiştilor. 
 Din acest punct de vedere apreciem că MADR ar putea acţiona pe 
cel puţin două direcţii principale şi anume: 

 editarea într-un număr suficient de exemplare a „Cartei pensiunii 
agroturistice” după modelul propus de Ion Talabă şi Alecsandru 
Puiu Tacu1. 

 obligarea pensiunilor agroturistice să depună la începutul fiecărui 
an, la Primăriile comunale de care aparţin teritorial, datele 
înregistrate în „Cartea pensiunii agroturistice”, pentru a putea fi 
cunoscută astfel situaţia la nivel de pensiune, comună, judeţ şi pe 
total ţară. 
Informaţiile care sunt culese astăzi de Institutul Naţional de 

Statistică prin „anchete în gospodării” sunt puţin concludente, motiv pentru 
care propunerea noastră este binevenită. 

 
Asocierea în turismul rural o necesitate obiectivă 

Aprecierea după care „Unirea face puterea” este mai actuală ca 
oricând în cadrul turismului rural. 

Orice întârziere însemnează sume pierdute. A înţelege asocierea în 
turism cu vechile „gospodării agricole colective” nimic mai fals şi mai 
păgubos. 

România are o veche tradiţie în privinţa asocierilor în agricultură, în 
plus avem enorm de multe modele de succes în ţările din vestul Europei, 
care pot oferi rezultate deosebite. 

În condiţiile dinamicii actuale, nu se mai poate vorbi despre 
activităţi singulare, poate şi din cauza costurilor mari care sunt necesare 
pentru dezvoltarea unor sisteme originale de marketing, de agrement şi 
animaţie, de amenajare turistică a spaţiilor în care turiştii îşi consumă 
timpul afectat excursiilor etc. 

Sarcina propunerii şi lămuririi oamenilor pentru diferite tipuri de 
asocieri trebuie să fie a Primăriilor şi a Direcţiilor Generale Judeţene 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală. 
                                                 
1 Alecsandru Puiu Tacu, Ion Talabă: Cartea pensiunii agroturistice, publicat în volumul 
„Turismul rural românesc”, Editura Pan Europe, Iaşi, 2000 



A possible reconsideration of the activity of rural tourism 

 37 

Amenajarea ruralului pentru practicarea turismului 
Aşa cum se cunoaşte există în turism teoria celor „3A” respectiv: 

atractivitate, accesibilitate şi amenajare. 
Toţi aceşti factori sunt extrem de importanţi şi de interdependenţi, 

motiv pentru care nu putem vorbi despre activitatea turistică fără 
amenajare turistică. 

În mod normal trebuie pornit de la elemente simple spre unele de o 
complexitate mai mare pe măsură ce sunt acumulate şi fondurile necesare. 

În acest context avem în vedere şi următoarele: 
 în structurile de primire dar şi în spaţiile de petrecere a timpului 

turiştilor trebuie asigurată o curăţenie de „farmacie”; 
 înfiinţarea la nivelul căminelor culturale a şcolilor sau a primăriilor 

a unor „Puncte sau centre de informare turistică” care să 
funcţioneze în sezonul estival şi care să dispună şi de materiale 
publicitare; 

 prezentarea obligatorie a unor informaţii după modelul propus în 
cărţile „Turism în Carpaţii Orientali”2 şi „Turism în Carpaţii 
Meridionali. Cunoaştere, dezvoltare şi valorificare economică”3. 

 
Necesitatea acordării unor scutiri de impozit pentru 5 – 10 ani a 
acelora care intră pe piaţă 

Nicio activitate economică nu poate porni fără un suport financiar, 
adevăr valabil şi pentru turismul rural. 

În domeniul agroturismului se simte nevoia astăzi a unei încurajări 
şi a unui sprijin financiar prin acordarea unei scutiri de impozit pe venit, 
pentru o perioadă de 5 – 10 ani, tuturor acelora care intră pe piaţa 
serviciilor turistice în rural. Apreciem că este cu mult mai important ca 
după o perioadă de scutire de 5 – 10 ani să avem pe cine impozita, mai cu 
seamă că în acest inteval este utilizată forţa de muncă, sunt plătite alte taxe 
şi impozite faţă de stat. 

Prin măsuri bine gândite pot fi scoşi mulţi oameni din starea de 
espectativă şi aduşi în câmpul activităţii turistice. Totul este să le fie oferit 
curajul şi siguranţa de bune intenţii în privinţa sprijinului ce urmează a fi 
acordat, în rest totul depinde de inteligenţa, perseverenţa, deschiderea, 

                                                 
2 Ion Talabă, Turism în Carpaţii Orientai, Editura Abeona, Bucureşti, 1991 
3 Ion Talabă, Elena Monica Talabă, Raluca Maria Apetrei: Turism în Carpaţii Meridionali. 
Cunoaştere, dezvoltare şi valorificare economică, Editura PIM, Iaşi, 2011 
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curajul etc. celor care înţeleg că turismul poate fi o activitate profitabilă, 
numai dacă se munceşte mult şi fără a te uita la „ceas”. 
 
Responsabilizarea tuturor actorilor cu obligaţii în viaţa comunităţilor 
rurale 

Pentru ca întreaga comunitate a unei localităţi să poată beneficia de 
pe urma turismului este imperios necesar ca toţi „actorii” cu obligaţii în 
domeniu să-şi onoreze fişa posturilor pe care le ocupă. Avem aici în vedere 
primarii, vicii primari, consilierii comunali, medicii umani şi veterinari, 
inginerii agronomi şi cadastrali, poliţiştii, comercianţii, directorii de şcoli şi 
profesorii etc. 

Măsura în care toţi aceştia îşi vor desfăşura cu meticulozitate 
activitatea, proprietarii structurilor turistice rurale vor avea mediul ambiant 
favorabil, putându-se ocupa cu prioritate de nevoile şi de cerinţele 
turiştilor, care devin tot mai exigenţi în timp. 

Toată comunitatea rurală este în acelaşi timp răspunzătoare şi 
beneficară a rezultatelor economice, culturale, de mediu etc. care se obţine 
pe raza localităţii lor. 

 
Scurte concluzii 

Pentru creşterea în importanţă a activităţii agroturistice este 
imperios necesar atribuirea unui rol mult mai important MADR. Acest 
lucru este posibil deoarece MADR are la dispoziţie toate pârghiile necesare 
economico-financiare, organizatorice şi legislative pentru asumarea unui 
astfel de rol. 

Credem că prin asumarea unor astfel de responsabilităţi fireşti 
pentru ruralul românesc, vom asista în scurt timp la: 

 revigorarea din toate punctele de vedere a activităţii agroturistice; 
 diminuarea drastică a activităţii la „negru” a unor pensiuni 

agroturistice; 
 punerea în valoare a avantajelor comparative pe care ruralul 

românesc le mai are încă, faţă de cel din ţările vestice şi chiar 
vecine. 
Un motiv în plus ar fi cel de criză profundă în care ne aflăm acum, 

moment în care ar trebui să gândim mai mult şi să aplicăm mai repede în 
practică toate măsurile care privesc dezvoltarea ruralului şi bunăstarea 
oamenilor lui. 

Rezultatele obţinute prin aplicarea prevedrilor Măsurii 313 sunt 
meritorii pentru MADR, motiv pentru care se impune o amplificare 
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crescândă a implicării acestei prestigioase instituţii în dezvoltarea 
agroturismului românesc. 
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Abstract 
Tourism has become now an emerging industry. The development dynamic of this 

sector requires constant renewal of the technological segment (structure and support 
services) and on the management and marketing.  

The paper addresses the implications of innovation in tourism and approach 
principles to identify solutions on management and marketing segments to maintain high 
competitiveness coordinates.   

Elements that are addressed are the driving forces for competitive tourism: 
scientific, technological, financial, and cultural support.  
 
Cuvinte cheie: turism, competitivitate, indicatori de performanţă, factori critici de succes, 
arii de învăţare, clustere  
 
Formularea problemei 

Elementul care a marcat dinamica de dezvoltare în regiunea Nord Est 
în ultimii 4 ani l-a consituit pe bună dreptate orientarea către dezvoltarea 
turismului ca domeniu de bază cu o arie de acoperire foarte largă atât în 
domeniul serviciilor cât şi al producţiei.  

Cele mai remarcabile realizări au fost înregistrate în judeţele Suceava 
şi Neamţ şi au constat în mobilizarea unor importante resurse, atât locale, 
dar mai ales atrase, pentru crearea unei infrastructuri orientate către 
performanţă şi competitivitate. 

Desigur, atunci când se aplică un regim intensiv de investiţii nu 
totdeauna există o armonizare a elementelor componente, mai ales datorită 
reacţiei diverse la schimbare în ceea ce priveşte organizarea pieţei. 
Prioritizarea investiţiilor, fluxul de resurse financiare, politicile şi mai ales 
profesionalismul resurselor umane create să le pună în practică, generează 
diferenţieri în ceea ce priveşte atât furnizarea cât şi consumul produselor şi 
serviciilor turistice. 
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O analiză SWOT a turismului în regiunea Nord Est ar scoate în 
evidenţă elemente favorabile şi nefavorabile (Tabelul 1). 

În aceste condiţii se cere permanent o evaluare şi reevaluare continuă 
a domeniului, de fapt o veghe, pentru adaptare la evoluţiile pieţei şi pentru 
găsirea celor mai potrivite soluţii care să asigure ritmul potrivit de 
dezvoltare al afacerii.  
 
Turismul ca suport al dezvoltării 

Inevitabil discuţia se orientează către mediul de afaceri, deoarece el 
constituie suportul creării de valoare adăugată, suportul motivării 
dezvoltării de activităţi generatoare de venituri şi de locuri de muncă şi 
suportul recuperării investiţiilor. 

Pentru ca domeniul turismului să fie luat în considerare ca element 
suport pentru dezvoltare, este necesar să ne asigurăm de un grad cât mai 
ridicat de predictibilitate. Aceasta presupune o previziune apropiată de 
realitate în care toţi factorii interesaţi să evalueze: gradul de implicare, 
nivelul investiţiilor, siguranţa recuperării investiţiilor, asigurarea 
profitabilităţii. 

 
Tabelul nr. 1 

 Analiza SWOT a domeniului turismului în Regiunea Nord Est 
 

 Puncte tari Puncte slabe 

Produse 

● Produse tradiţionale consacrate care 
au amprentă puternică locală,  
● Diversitate de produse,  
● Elementele de tradiţii şi spiritualitate 
au o puternică amprentă în viaţa şi 
dezvoltarea locală 

● Nu sunt conexiuni suficiente cu 
produsele turistice moderne care 
marchează exigenţele 
consumatorilor,  
● Puncte de desfacere a serviciilor 
de consum sunt insuficiente şi 
distribuite neuniform,  

Servicii 

● Ospitalitatea tradiţională,  
● Interes pentru dezvoltarea serviciilor 
turistice, mai akes de cazare 
● Diversitatea serviciilor turistice în 
creştere 

● Structura serviciilor nu ţine pasul 
cu exigenţeleşi aşteptările 
consumatorului de turism 
● Structura serviciilor nu se 
corelează în pachete „inteligente” 

Proiecte 
● Proiecte importante orientate pe 
dezvoltarea sectorului atât în sectorul 
public cât şi în cel privat, 

● Proiectele nu se corelează în 
forma unui parteneriat public – 
privat armonios 

Resurse umane

● Multe familii, mai ales din mediul 
rural, sunt interesate să dezvolte servicii 
turistice 
● Apar tot mai mulţi absolvenţi de 

● Interes redus pentru calificare; 
● Învăţarea este orientată mai 
frecvent spre iniţiere şi mai puţin 
spre specializare 
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studii de lungă durată în domeniul 
turismului 

● Absolvenţii au accesibilitate 
redusă la punerea în practică a 
cunoştinţelor 

Tehnologia 

● Dotări tehnologice modernizate 
pentru turismul de destinaţie;  
● Dinamică ridicată de dezvoltare a 
serviciilor de cazare şi a celor 
complementare 

● Accesul este mult rămas în urmă 
şi necesită costrui exagerat de 
ridicate pentru investiţii şi pentru 
exploatare 
● Puţine capacităţi de cazare de 
nivel înalt; 

Flux financiar ● Importante oportunităţi de finanţare ● Proceduri complicate de accesare 
a fondurilor (credite sau granturi) 

Flux 
informaţional 

● Există mijloace de promovare prin 
media şi prin reţele de puncte de 
promovare 

● Fluxul informaţional nu este 
exploatat la potenţialul pe care îl 
oferă actualul sistem suport 
(internet, socializare etc.) 

 Oportunităţi Riscuri 

Social 

● Posibilităţi de ocupare şi de creare de 
locuri de muncă 
● Suport potrivit pentru economia 
socială 

● Discrepanţă între ofertă şi 
consum; 
● Nu se corelază conţinutul ofertei 
cu exigenţele şi aştepătrile 
turistului 
● Nu există o cultură a turismului 

Economic 
● Potenţial de dezvoltare ridicat; 
● Interes al investitorilor străini 

● Predispoziţie la evaziune 
● Consum neuniform al turismului 
de-a lungul anului 

Ecologic 
● Oportunităţi de servicii orientate spre 
exploatarea potenţialului ecologic al 
turismului 

● Educaţia ecologică a turiştilor 
este  puternic deficitară 

Tehnologic 

● Acces la mijloace moderne, 
performante 
● Soluţii de servicii care oferă 
informaţii 
● Soluţii de servicii care exploatează 
emoţia 

● Accesibilitate redusă la 
tehnologii performante (nivel 
ridicat al investiţiilor, dublat de un 
ciclu de viaţă relativ redus); 
● Lipsă de deschidere pentru 
inovarea în turism 

Politici ● Politici locale, regionale şi naţionale 
orientate spre destinaţie turistică 

● Interese diferenţiate în 
exploatarea resurselor de turism 

 
Elementele fundamentale pentru a ne asigura că turismul este o forţă 

motrice (şi nu o povară abonată la subvenţii şi scutiri de taxe şi impozite) 
constau în: Analiza factorilor interesaţi, Parteneriatul public privat, 
Strategia de dezvoltare. 
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Strategia de dezvoltare  
Acest element este esenţial pentru a defini viziunea pe termen mediu, 

calea de a ajunge la ţintă şi, mai ales, analiza de risc şi precauţiuni. 
Unul din rolurile cele mai importante ale strategiei este dat de 

gestionarea raportului dintre inovarea incrementală şi inovarea de ruptură. 
Aceste elemente permit controlul pe anumite segmente ale pieţei, dictarea 
regulilor, supravegherea concurenţei şi menţinerea unui statu quo 
favorabil.  

Inovarea de ruptură reprezintă marele examen al domeniului 
turismului de a defini relaţia între tradiţie şi modernitate. Prin deciziile care 
se iau la nivelul acestui raport fie că sunt de investiţii, marketing sau 
ocupare (locuri de muncă). 

Abordarea are loc în sistem matriceal pe o coordonată orizontală dată 
de necesităţile de speţa 1 (investiţii), speţa 2 (instituţional), speţa 3 
(convergenţă) şi o coordonată verticală, ierarhică, la nivel strategic, nivel 
de operaţional şi nivel tactic, de proiecte. 

Obiectivele strategice urmează o structură complexă matriceală 
prezentată în tabelul 2. 

Tabelul nr. 2 
 

Matricea obiectivelor strategice 
 

Criterii / 
Planuri Economic Social Mediu Infrastructură Cultural 

Coeziunea / 
solidaritatea 
cetăţenilor 

Creşterea 
numărului de 

locuri de 
muncă 

Creşterea 
coeziunii 
sociale a 

cetăţenilor; 
Acces la 

informaţie 

Creşterea 
coeziunii 

ecologice a 
cetăţenilor 

Asigurarea 
satisfacerii nevoilor 

de confort şi 
civilizaţie 

Cultură de 
apartenenţă 

Puterea 
comunităţii 

Creşterea 
puterii 

economice 

Creşterea 
puterii sociale 

a comunei 

Echilibru între 
activităţi 

antropice şi 
poluare 

Nivel ridicat de 
civilizaţie Perenitatea 

Dezvoltarea 
Durabilă 

Minime 
probleme 

economice 

Minime 
probleme 
sociale 

Minime 
probleme de 

mediu 

Optimizarea 
raportului nevoi / 

resurse 

Cultura 
gestiunii 

resurselor 

Obiective 
cadru 
calitativ 

Aliniere la 
standarde 
economice 
europene 

Aliniere la 
standarde 

sociale 
europene 

Aliniere la 
principii, 

standarde de 
mediu 

europene 

Aliniere la 
standarde 

europene de 
civilizaţie 

Integrare 
culturală 

europeană 
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Analiza factorilor interesaţi 
Factorii interesaţi reprezintă actorii care trebuie să pună în aplicare 

strategia de dezvoltare. De ai depinde dacă strategie capătă contur spre 
beneficiul comunităţilor sau rămâne un dosar de sertar. 

Ignorarea manifestării factorilor interesaţi şi impunerea unor criterii 
arbitrare proiectate departe de lumea reală este la fel de periculoasă ca şi 
exacerbarea rolului acestora. Formula optimă este un compromis între 
eforturi şi beneficii în care trebuie lăsate să se manifeste regulile pieţei. 
Competitvitatea şi competiţia rămân elementele de operare care generează 
soluţii pentru profitabilitate şi ocupare. 

O ecuaţie complextă a factorilor interesaţi trebuie să cuprindă: 
Mediul de afaceri, Administraţia publică, Cercetarea ştiinţifică şi 
Universitatea, Societatea civilă, Mediul de învăţare.  

Analiza factorilor interesaţi conduce la o matrice de forma celei 
prezentate în tabelul 3. 
 
Parteneriatul public – privat (PPP) 

Comisia Europeană înţelege PPP ca fiind o cooperare între sectorul 
public şi cel privat implicând crearea unei entităţi cu capital mixt ce 
indeplineste contracte publice sau concesiuni. Aportul privat la PPP constă 
– pe lângă contribuţia cu capital sau alte bunuri – în participarea activă la 
operarea contractelor deţinute de entitatea public - privată şi/sau 
managementul entităţii public - private. 

 
Tabelul nr. 3 

 
Matricea factorilor interesaţi 

 
 

 Interese Reacţii în 
trecut 

Comportament 
probabil 

Reacţii 
previzibile 

Calea de 
urmat 

Mediul de 
afaceri 

Clienţi, 
Profit, Cifră 
de afaceri 

Dezvoltare 
bazată pe 

tradiţii 

Adaptare la 
piaţă 

Dezvoltare 
concurenţială

Investiţii, 
Sprijin 

financiar 

Administraţia 
publică 

Taxe şi 
impozite 

Atenţie redusă 
acordată 

domeniului 

Politici de 
susţinere 

Atragere de 
fonduri, 
Politici 

prioritare 

Investiţii în 
infrastructură 

Cercetarea 
ştiinţifică şi 
Universitatea 

Proiecte 
C&D&I 

Studii sterile, 
Specializări 

adaptate 

Adaptare de 
proiecte 

prospective 

Furnizare de 
soluţii 

Colaborare, 
transfer de 
know-how 
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Societatea 
civilă 

Valorificare 
culturală şi 
spirituală 

Serbări 
câmpeneşti 

rare 

Elaborarea 
pachet complex 
de evenimente

Participare la 
dezvoltarea 

locală, 
Urmărire 
ocupare 

Proiecte 
sociale şi 
culturale 

Mediul de 
învăţare 

Cursuri de 
calificare, 
transfer de 
cunoştinţe 

Orientare 
preponderentă 
către nivelul 1 

Adaptare 
learning şi 

training 

Adaptarea 
ofertei 

Organizare 
cursuri 

adecvate 

 
Acest element este cel mai dificil de armonizat. În timp ce partenerii 

privaţi sunt orientaţi către obţinerea de profit şi competiţie, partenerii 
publici ajung la performanţă prin respectarea unui pachet de prevederi 
legislative pe baza căroara sunt organizaţi şi funcţionează.  

Numai convergenţa intereselor vor putea aduce împreună cele două 
tipuri de parteneri. 

În domeniul turismului această convergenţă se poate identifica, dar 
programele de lucru pentru aplicare trebuie să fie diferite. Un eventual 
amestec reciproc poate compromite eforturile de a crea un sistem armonios 
de dezvoltare. 
 
Rolul cercetării şi inovării în turism 

Integrarea turismului în coordonatele performanţei şi ale globalizării 
face necesară analiza şi studiul fenomenului în contextul celor mai actuale 
concepte şi cadre de abordare a dezvoltării civilizaţiei umane în secolul 21. 
Aceste cadre sunt: cercetare – dezvoltarea – inovarea, dezvoltarea durabilă, 
societatea bazată pe cunoaştere. 
 
Inovare în servicii / Inovare în turism 

Competiţia presupune o înşiruire continuă de provocări care cer 
soluţii mereu noi menţinea profitabilităţii şi stabilităţii. De aceea 
cercetarea-dezvoltarea-inovarea constituie instrumente absolut necesare de 
prospectare, identificare, construire şi aplicarea a unor soluţii, metode, 
modele noi pe o succesiune de etape care formează ciclul de viaţă. Numai 
în acest fel clienţii, consumatorii de servicii şi produse turistice, vor fi 
menţinuţi captivi în cadrul unui sistem turistic performant. 

Industria turistică este un sistem format în mod preponderent din 
servicii.  

Cercetarea în turism nu are elemente de spectaculozitate deoarece nu 
se pretează modelului tradiţional acceptat, de „catedrală”. Ea se pretează 
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mai degrabă modelului de tip „bazar” accesibilă unor categorii mai largi de 
vizionari care experimentează mereu şi pun în aplicare soluţii mereu noi şi 
mereu adaptate, agreate atât de furnizorii comerciali cât şi de consumatorii 
de produse turistice. 

De aceea modelul oferit pentru inovare a fost adoptat de comunitatea 
europeană sub denumirea de deomonstrat, model de bune practici cu 
impact deosebit economic – social – ecologic – tehnologic. 

Grupul de cercetare – dezvoltare – inovare EUROPA INNOVA, care 
generează şi aplică politicile de C&D&I în cadrul Uniunii Europene, 
dezvoltă programe aplicative speciale pentru domeniul turismului. Acesta 
include o componentă principală incluzivă, de dezvoltare de locuri de 
muncă şi calificare potrivită, o componentă durabilă, determinată de nevoia 
unei relaţii prietenoase cu mediul înconjurător, precum şi o componentă 
inteligentă, care generează consistenţa serviciului furnizat, modalitatea 
subtilă de a satisface nevoi şi exigenţe. 
 
Turismul în coordonatele dezvoltării durabile 

Dezvoltarea durabilă invită furnizorii şi consumatorii de turism să 
renunţe la coordonatele stric sociale şi economice şi să includă componenta 
mediului înconjurător şi componenta tehnologică, atunci când gândesc şi 
decid politicile şi soluţiile de dezvoltare. 

Componenta mediului înconjurător presupune respectarea naturii sub 
aspectul contaminării antropice , dar şi invitare la studiul şi menţinerea 
biodiversităţii pentru păstrarea lanţurilor trofice, menţinerea populaţiilor, 
asigurarea circuitelor naturale de apă, carbon, minerale. Aceste circuite 
sunt din ce în ce mai exploatate pentru scopuri utile omului şi evoluţia lor 
trebuie să se manifeste în continuare în condiţii de echilibru ecologic.  

Cele mai vizibile probleme ecologice care afectează şi sunt afectate, 
printre altele, şi de turism sunt: încălzirea globală, stratul de ozon, poluarea 
apelor.  

Dar cea mai mare influenţă asupra turismului o au schimbările 
climatice. Numărul de zile cu stabilitate atmosferică determină perioadele 
favorabile turismului, accesibilitatea, costurile, calitatea serviciilor. Cu atît 
mai gravă este situaţia pe gradientica altitudinală. În zona de munte oricum 
costurile sunt mai ridicate, perioada favorabilă turismului este mai redusă, 
iar accesibilitatea este marcată frecvent de evenimenete de tipul 
inundaţiilor şi alunecărilor de teren. 
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În acelaşi timp resursa turistică este supusă unui proces de depreciere 
ireversibil şi face necesară luarea unor măsuri potrivite pentru a fi 
accesibilă şi generaţiilor viitoare. 

Chiar dacă turismul modern pune accent mare pe mituri şi legende nu 
ne dorim ca urmaşii noştri să afle din cărţi cum se practica turismul în 
secolele 20 şi 21. 
 
Turismul în coordonatele societăţii bazate pe cunoaştere 

Societatea bazată pe cunoaştere se manifestă într-o diversitate de 
forme care pun la mare încerceare turismul regional deoarece ritmul de 
dezvoltare şi viteza de evoluţie determină două reacţii aparent opuse. Pe de 
o parte apar manifestări favorabile care ajută sau compromit organizaţii, 
zone, moduri de consum; pe de altă parte unii actori sunt pur şi simplu 
„paralizaţi” de efectele noilor mijloace şi nici nu ştiu cum să reacţioneze 
pentru a contracara efectele negative sau pentru a profita de conjuncturile 
favorabile.  

De aceea şi turismul este provocat la noi forme de abordare pentru a 
fi pregătiţi atunci când se manifestă unul sau altul din fenomene. Aceste 
abordări sunt următoarele (nu avem pretenţia că le-am evidenţiat pe toate): 

- Elementele de atracţie turistică trebuie descifrate şi cunoscute pentru 
a le face utile serviciului turistic proiectate 

- Modul de promovare ia forme dintre cele mai diverse şi presupune 
dezvoltarea unei relaţii foarte prietenoase cu clienţii care pot deveni 
unii dintre cei mai importanţi vectori de marketing 

- Managementul afacerii trebuie însuşit prin parcurgerea unor module 
de învăţare şi instruire pentru actualizarea cunoştinţelor şi pentru 
găsirea soluţiilor potrivite de lucru pentru atragerea turiştilor şi 
pentru a le furniza servicii generatoare de emoţii şi de dorinţa de a 
reveni. 

- Instrumentele de promovare apelează tot mai mult la soluţii IT&C 
care necesită intervenţii dinamice şi modalităţi de a atrage atenţia 
celor care doresc să consume turism. 

- Asocierea cu alţi factori interesaţi generează oportunităţi nu numai 
de competiţie concurenţială ci şi de complementaritate a serviciilor 
în cadrul unor pachete integrate, generatoare de venituri mai 
persistente, dar şi de posibilitatea atragerii unor resurse financiare de 
susţinere. 
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O nouă paradigmă în dezvoltarea turismului 
 

Aceste abordări şi analize determină schimbări profunde de 
paradigmă, ca un set de regului şi concepte unanim acceptate care 
determină noul cadrul al dezvoltării turismului din regiunea nord est în 
coordonate europene şi mondiale. Soluţiile propuse pentru menţinerea unui 
turism competitiv sunt prezentate în continuare. Ele se cer evaluate şi 
îmbunătăţie permanent pentru a menţine dinamica competitivităţii şi 
caracterul ascendent spre excelenţă.  
 
Area Learning 

Imperativul „toată lumea învaţă” aplicat la turism aproape că 
garantează dezvoltarea rapidă a domeniului. Competenţele şi aptitudinile 
dobândite în forme de învăţare formală şi non formală ne ajută să găsim 
soluţii potrivite şi ingenioase pentru a rezolva toate problemele şi pentru a 
răspunde adecvat la toate provocările legate de practicarea actului turistic 
indiferent de natura organizaţiei implicate. 

Aportul cel mai important al învăţării este în managementul 
schimbării deoarece de mult timp nu mai sunt valabile soluţii şablon ci 
trebuie găsite rezolvări specifice la fiecare problemă sau provocare.  

Modelul ariilor de învăţare a definit şi adoptat de uniunea europeană 
ca răspuns la provocările generate de fluctuaţia de forţă de muncă şi la 
nevoile de calificare înaltă în diferite domenii. Turismul se numără printre 
ele şi aplicarea conceptului a dat deja cele mai spectaculoase rezultate.  

 

 

Figura nr. 1. Piramida învăţării dinamice 
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Aria de învăţare capătă o diversitate de accepţiuni de la forma 
geografică (regiune, unitate administrativă, destinaţie) la domeniul de 
îmvăţare (subiect tematic, punct focal de înţelegere). Modelul ariilor de 
învăţare are forma piramidală, organizată pe niveluri, aşa cum apare fig. 1. 
De asemenea cuprinde 3 inele dinamice care includ factorii interesaţi, 
abordarea holistică, competitivitatea. Dacă o comunitate îşi propune să 
crească în competitivitate este necesar să adopte practica învăţării la toate 
nivelurile. Dacă cineva din sistem crede că ştie suficient şi nu participă la 
program va deveni generator de deficienţe şi va contribui la pierderea 
performanţei. 
 
Industria turistică 

Un operator din turism nu poate să funcţioneze singur. El trebuie să 
se integreze într-un grup de lucru şi să participe la elaborarea unor 
„pachete”. De asemenea, un operator nu poate construi singur un pachet. 

Eurostal a definit industria turistică şi componentele şi funcţiile sale 
astfel:  

- Industria turistică este acea parte a economiei, formată din activitati 
sau ramuri care au ca element comun satisfacerea nevoilor turiştilor. 

- Ca rezultat apare un „pachet” de facilităţi şi servicii specifice, 
grupate într-un tot unic, valorificat în cadrul unei ambiante specifice 
create de factorii naturali şi antropici de atracţie într-o localitate, 
zonă sau ţară. 

- Sunt incluse următoarele componente: Mijloace şi servicii de 
cazare; Unităţi şi structuri de alimentaţie publică; Dotări şi servicii 
pentru congrese, conferinţe; Dotări şi structuri pentru agrement, 
Transport aerian, feroviar, rutier, fluvial şi maritim; Birouri de 
informare turistică; Agenţii de turism, touroperatori şi alţi 
intermediari; Firme specializate în turismul de sănătate; Închirieri 
de mijloace de transport, echipament sportiv;  

- Sunt incluse următoarele sectoare: - locuinre şi alimentaţie (grupa 
"Hoteluri şi restaurante"), - transport, - organizatorii de calatorii, 
atracţii-agrement: elemente naturale şi construite, evenimente, - 
organizatorii/administraţii destinaţiilor. 

Din punctul nostru de vedere considerăm că este util de inclus 
producţia de bunuri turistice: souveniruri, meşteşuguri şi artizanat, 
accesorii de turism, ateliere demonstrative, suporturi de informare, 
mijloace de promovare etc. 
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O astfel de abordare defineşte mai bine conţinutul conceptului şi 
poate urmări lesne un inventar al pachetului şi un mod de completare sau 
de îmbunătăţire a componentelor astfel încât să se asigure suportul pentru 
diversificare, inovare, emoţia consumului şi corecta înregistrarea a 
contribuţiilor furnizorilor necesară diferenţierilor de furnizare şi 
competitivităţii. 
 
Aplicaţii ale clusterelor în turism 

Clusterul este o entitate eterogenă, variind pe scară largă în structură, 
evoluţie şi obiective, care reprezintă un sistem complex local, în care 
diferite tipuri de organizaţii interacţionează pentru cercetare, inovare şi 
creştere economică.  

Acest tip de relaţionare creează premise de colaborare între firme 
concurente. Proximitatea geografică şi a domeniilor de activitate îi forţează 
la aceasta. Elementul cheie îl constituie progresul şi competitivtatea. 

Elementele de bază pentru constituirea şi funcţionarea clusterelor 
sunt: 

- Economia bazată pe cunoaştere 
- Finanţarea 
- Incubatoarele tehnologice şi de afaceri 
- Transferul tehnologic 
- Organizaţiile de clustere (organizaţii de management) 
- Cultura antreprenorială 
Acestea sunt asociate factorilor interesaţi şi, în condiţiile asigurării 

convergenţei, vor determina progresul dezvoltării locale şi regionale pe 
suportul turismului.  
 
Elementele de bază pentru un turism competitiv 
 
Factori critici de succes 

Principalii factori critici de succes sunt formaţi de forţele motrice 
identificate care acţionează într-o arie turistică predispusă la clusterizare.  

Acestea sunt: 
- O forţă motrice ştiinţifică;   
- O forţă motrice industrială;  
- O forţă motrice financiară;  
- O forţă motrice suport;  
- O forţă motrice culturală;  
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Ele sunt descris e în figura 2. 
Aceşti factori critici de succes sunt adesea consideraţi facilitatori mai 

degrabă decât indicatori de performanţă direcţi ai clusterului. Cu toate 
acestea, înţelegerea naturii factorilor critici de succes şi legătura lor cu 
performanţa economică a clusterului este esenţială pentru iniţiativele vizate 
de politici şi activităţi ale organizaţiilor de clustere. 
 

 
 

Fig. 2. Forţele motrice cheie pentru un cluster de turism 
 

Indicatori de performanţă 
Indicatorii de performanţă economică includ indicatorii direcţi de 

performanţă ai clusterelor pentru a permite evaluarea succesului acestora. 
Aceşti indicatori se referă la dimensiunile de inovare, de ocupare a forţei 
de muncă şi de productivitate.  

Cercetări recente confirmă descoperirile anterioare care oferă 
avantaje competitive clusterelor cu privire la trei variabile cheie: 
productivitate, inovare şi ocuparea forţei de muncă. Productivitatea este 
îmbunătăţită prin reducerea costurilor tranzacţiilor şi interdependenţele 
necomerciale. Inovarea este dependentă de un schimb interactiv de 
cunoştinţe între o diversitate de actori ai cunoaşterii. Ocuparea forţei de 
muncă, care rezultă din formarea de noi afaceri, este ajutată enorm de 
consiliere, prevederi cu rol de model, de învăţare, de comunicare şi 
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câştigurile din comercializare, care decurg din operarea într-un anumit 
cluster. Aceste elemente sunt ilustrate în tabelul 4. Toate cele trei 
dimensiuni de analiză a performanţei economice a clusterelor sunt folosite 
pentru studiul dinamicii de dezvoltare a acestora. 
 

Tabelul 4  
Indicatori economici de performanţă pentru clusterele din turism 

 

Performanţa 
clusterului Scurtă descriere Indicatori Sursa de date 

Ocupare 

Ocuparea forţei de muncă 
este unul dintre indicatorii 
cheie a performanţei 
clusterului. Dar, există o 
restricţie pentru a evalua 
clusterele cu aceştia. 

● Totalul forţei de 
muncă într-un cluster 
● Creşterea ocupării 
forţei de muncă (în 
cifre absolute şi în 
procente) 

● European Cluster 
Observatory 
● Interviuri cu 
organizaţii de clustere 
şi alţi actori 
● Baze de date 

Inovare 

Sunt favorizate clusterele 
cu activităţi inovatoare ale 
firmelor. Inovarea este un 
concept extrem de 
complex şi eterogen. 
Deci, măsurarea inovării 
este o provocare. Sunt 
folosiţi mai mulţi 
indicatori pentru 
măsurarea inovării. 

● Tehnologii noi sau 
îmbunătăţite 
semnificativ 
● Produse şi servicii 
noi sau îmbunătăţite 
semnificativ 
● Nr de brevete 
acordate 
● Nr de mărci 
înregistrate 
● Nr de spin-off-uri 
nou create 

● Baze de date de 
brevete 
● Portofoliul de 
produse al 
organizaţiilor de 
clustere 
● Rapoartele anuale 
ale organizaţiilor de 
clustere 
● Interviuri cu 
organizaţii de clustere 
şi alţi actori 
● Ancheta UE pe 
inovare 

Productivitate 

Productivitatea ca o 
măsură de output per 
unitate şi de input, care 
permite evaluarea 
clusterelor şi fac cea mai 
bună utilizare a resurselor 
insuficiente (ex. capitalul 
şi forţa de muncă. 
Utilizarea productivităţii 
ca indicator-cheie permite 
identificarea acelor 
clustere care sunt cele mai 
capabile să utilizeze 
resursele în mod eficient 
pentru crearea de valoare 
pentru clienţii lor. 

● Redresarea pe 
unitatea de muncă 
● Salarii pe unitate de 
muncă (salarii / număr 
de ore lucrate), faţă de 
salariile medii 
regionale 

● Rapoarte anuale ale 
organizaţiilor de 
clustere 
● Ancheta comunitară 
privind inovarea 
● Interviuri cu 
organizaţiile de 
clustere şi alţi 
reprezentanţi ai 
clusterelor 
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Concluzii 
Dezvoltarea turismului în Regiunea Nord Est trebuie să intre într-o 

fază nouă, generatoare de performanţă pe termen lung. Aceasta trebuie să 
dea atribute de creştere: inteligentă, durabilă, incluzivă.  

În turismul regional, pe de o parte, trebuie puse în valoare elementele 
de patrimoniu şi de cultură, iar pe de altă parte, trebuie abordate cele mai 
noi şi mai moderne metode de management şi de promovare astfel încât 
emoţia consumului actului turistic de către clienţi să lase amintiri plăcute şi 
să-i determine să vină, eventual cu alţi clienţi, mereu mai mulţi. 

Dezvoltarea turismului în Regiunea Nord Est urmează dezvoltarea 
turismului simultan în mai multe zone din Europa şi din lume. 
Instrumentele devenite clasice ale managementului de firmă, „avantaj 
competitiv” şi „competenţe cheie” vor determina afluxul de turişti şi 
nivelul încasărilor. 

Acestea se traduc prin formularea ofertei sub formă de pachete 
turistice şi prin miojloacele de promovare. 

Consumul produsului turistic trebuie să includă în primul rând 
populaţia locală pentru stimularea empatiei în alcătuirea pachetelor şi 
pentru stabilirea direcţiilor de îmbunătăţire a acestora. 

Învăţarea continuă trebuie să devin un atribut de bază pentru actorii 
din turism pentru a învăţa simultan şi reciproc abordarea pieţei şi atragerea 
clienţilor. 

Organizarea sub formă de clustere (fie că sunt structuri conform legii 
sau înţelegeri formale) are rolul de a ridica nivelul de performanţă al 
pachetelor astfel încât să fie atrase resurse necesare dezvoltării şi 
bunăstării. 

Noua paradigmă în turism devine necesitate şi constituie un factor 
critic pentru succesul demersului pe termen lung în aria Regiunii Nord Est. 

Rămâne o variabilă care va fi decisă de comunităţi limita între 
tradiţie şi modernitate pentru a satisface două elemente de bază pentru 
populaţiile locale: pe de o parte asigurarea unui nivel minim acceptabil de 
venituri care să asigure bunăstare, pe de altă parte adaptarea continuă a 
mijloacele economice moderne impuse de globalizare şi de integrarea 
europeană. Trebuie analiazt cu atenţie dacă această enclavizare 
recomandată de ţările dezvoltate ne este favorabilă sau nu din punct de 
vedere economic şi social. 
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Abstract 

Regional development is a phrase of large circulation in the whole world, which 
spread very quickly due to the very frequent use of this new concept, from the current 
language to the political discourse. It refers to an important change, which needs a new 
terminology for the description of the new realities. Consequently, we can state that in 
Romania, the activity of tourism can offer to the 8 development regions a chance of 
economic development, especially due to its natural and anthropic potential. This subject 
is of a real interest, because it is characterised by the originality of the approach of the 
concept of regional development, and by the realisation of a statistical evaluation of 
tourist activity, of the capacity of tourist accommodation, and of its use in the 
development regions. 
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Metodă şi metodologie 

Metodele utilizate înaceastă cercetare sunt: studiul documentar: documentarea 
bibliografică din surse interne şi documentarea bibliografică din surse externe; analiza 
indicatorilor statistici şi sinteza informaţiilor. Documentarea teoretică a urmărit 
identificarea stadiului cunoaşterii în domeniul dezvoltării regionale.  

 
Introducere 

Conform Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în 
Româniaşi regimul zonelor defavorizate(Monitorul Oficial 204/2001,art. 2, alin. 1) 
obiectivul de bază al politicii de dezvoltare regională, îl reprezintă 
„diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea dezvoltării 
echilibrate, prin recuperarea accelerată a întârzierilor în dezvoltarea 
zonelor defavorizate ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, 
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economice, sociale, politice şi preîntâmpinarea de noi dezechilibre”.Noua 
lege a dezvoltării regionale, promulgată în anul 2004(Legea nr. 215/2004 
privind dezvoltarea regională în România, Monitorul Oficial 577/2004,  art. 
2, alin. 1), defineşte politica de dezvoltare regională astfel: „ansamblul 
politicilor elaborate de Guvern prin organele administraţiei publice 
centrale, de autorităţile administraţiei publice locale şi organismele 
regionale specializate, cu consultarea partenerilor socio-economici 
implicaţi în scopul asigurării creşterii economice şi a dezvoltării sociale 
echilibrate şi durabile ale unor arii geografice constituite în regiunile de 
dezvoltare, al îmbunătăţirii competitivităţii internaţionale a României şi al 
reducerii decalajelor economice şi sociale existente în ţara noastră şi statele 
membre ale Uniunii Europene.”Comparând conţinutul celor două legi 
privind dezvoltarea regională în România- legea abrogată nr. 151/1998 şi 
noua lege nr. 315/2004, constatăm că în cea de a doua lege s-a asigurat 
sistematizarea şi actualizarea priorităţilor politicii de dezvoltare regională a 
României în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene. 

Definiţia oferită de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică 
(OECD)(www.mmuncii.ro/pub/.../images/...organizatii/prezentare_OCDE.pdf)de
zvoltării regionale subliniază caracteristica principală a conceptului, aceea 
a unui efort general pentru reducerea disparităţilor regionale prin asistarea 
activităţilor economice care generează locuri de muncă şi bunăstare. 

Dezvoltarea regională reprezintă procesul prin care se încearcă 
schimbarea condiţiilor şi a factorilor care acţionează la nivel de comunitate 
astfel încât, în urma acestor schimbări comunitatea să înregistreze nivele 
ridicate ale standardului de viaţă. 

Dezvoltarea regională, în opinia autorului Pop Viorel et al. (2006), 
urmăreşte impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice, 
stimularea investiţiilor în sectorul privat, contribuţia la reducerea şomajului 
şi nu în cele din urmă, îmbunătăţirea nivelului de trai.  

O altă definiţie privind dezvoltarea regională aparţine autoarei 
Mateoc Sîrb Nicoleta (2010), care susţine că dezvoltarea regională poate fi 
privită ca procesul prin care o comunitate devine mai responsabilă de 
probleme sau de potenţialul de care dispune, reuşind în acelaşi timp să-şi 
organizeze şi să planifice mai bine resursele de care dispune. Autoarea mai 
adaugă faptul că angajarea cu eficienţă maximă a resurselor comunitare are 
ca obiectiv final dezvoltarea economică locală (crearea de noi locuri de 
muncă şi a oportunităţilor de afaceri, reducerea sărăciei), şi în egală măsură 
realizarea unor obiective socio-culturale şi de mediu. 
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Dezvoltarea regionalăpresupune utilizarea resurselor – a celor 
locale, dar şi a celor atrase din mediul naţional sau internaţional – pentru 
creşterea competitivităţii generale a teritoriului, pentru creşterea gradului 
de adaptabilitate a componentelor de producţie şi funcţionale la necesităţile 
de ajustare structurală şi, nu în ultimul rând, pentru reducerea decalajelor 
între diferite componente ale strucutrii spaţiului naţional.  
 
Aspecte privind dezvoltarea regională în România 

Schimbările politice profunde începute în decembrie 1989 au extins 
rapid şi considerabil aria preocupărilor în domeniul dezvoltării regionale. 
Au luat fiinţă, în scurt timp, numeroase organizaţii neguvernamentale 
urmând trendul existent în Europa Occidentală. 

Teoria clasică a dezvoltării regionale a apărut într-o epocă şi într-o 
lume în care problema esenţială la nivel regional era reprezentată de 
creşterea economică insuficientă. Teoria dezvoltării regionale s-a născut 
atât din eforturile depuse de economişti, cât şi de cei însărcinaţi cu 
planificarea. Obiectivul propus a fost acela de a înţelege şi a caracteriza 
procesele de creştere la nivelul regiunilor. 

România a cunoscut disparităţi economico-sociale la nivel regional, 
de-a lungul întregii ei evoluţii statale. În conjunctura schimbărilor 
economice şi politice care au avut loc în Europa, dar şi în România, după 
1989 s-a impus şi deja s-au făcut paşi importanţi în fundamentarea unei noi 
concepţii şi a unei noi politici de dezvoltare regională. Politica de 
dezvoltare regională a României este în prezent o componentă importantă a 
Programului Guvernului. Ea este definită în concordanţă cu noul concept 
dezvoltat de Uniunea Europeană, fiind o etapă a procesului de aderare la 
structurile europene(Ungureanu şi Mateoc Sîrb, 2009, p.47). 

În România, conceptul de dezvoltare regională a atras atenţia pe 
fondul însuşirii şi aplicării teoriei integrării, materializată într-un lung 
proces de integrare şi de la 1 ianuarie 2007, în aderarea României la 
Uniunea Europeană. Astfel, dezvoltarea regională a devenit un scop în sine 
pentru România, depinzând în continuare de abordarea tuturor aspectelor 
care o explică. Teoria dezvoltării regionale stă la baza elaborării strategiilor 
şi politicilor regionale, ceea ce înseamnă că înţelegerea conceptului de 
dezvoltare regională în contextul aderării la Uniunea Europeană este o 
condiţie esenţială (Buruiană, 2009, p.36). 

Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri 
planificate şi promovate de către autorităţile administraţiei publice locale şi 
centrale, în parteneriat cu diverşi actori (privaţi, publici, voluntari), în 
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scopul asigurării unei creşteri economice, dinamice şi durabile, prin 
valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local, în scopul 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă (Pop, et.al., 2006, p.227). 

Pentru a putea fi aplicată politica de dezvoltare regională s-au 
înfiinţat opt regiuni de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul României. 
Repartizarea teritorială a celor opt regiuni de dezvoltare are următoarea 
configuraţie: 

Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale, nu 
au personalitate juridică, fiind rezultatul unui acord liber între consiliile 
judeţene şi cele locale. Acestea sunt: regiunea de dezvoltare Nord-Est, 
regiunea de dezvoltare Sud-Est, regiunea de dezvoltare Sud, regiunea de 
dezvoltare Sud-Vest, regiunea de dezvoltare Nord-Vest, regiunea de 
dezvoltare Vest, regiunea de dezvoltare Centru şi regiunea de dezvoltare 
Bucureşti-Ilfov. Aceste regiuni de dezvoltare sunt constituite pe baza 
sistemului existent la nivel comunitar, adică al sistemului de clasificare al 
unităţilor teritoriale NUTS 
(http://www.ier.ro/documente/formare/Politica_regionala.pdf)., Politica de 
dezvoltare regională, seria Micromonografii – Politici Europene Conform 
acestuia, ele sunt regiuni de nivel NUTS II în Nomenclatorul Unităţilor 
Statistice Teritoriale (NUTS) ale EUROSTAT (au o populaţie de până în 
2.8 milioane locuitori). 

Politicile de dezvoltare regională din ultimii ani iau din ce în ce mai 
mult în considerare turismul, ca un sector strategic pentru asigurarea unei 
creşteri economice dinamice a unor regiuni ce posedă un potenţial turistic 
important. Dezvoltarea regională trebuie să coreleze şi să integreze 
turismul printre celelalte componente ale economiei locale (Avramescu, teză 
de doctorat). 

În prezent, Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 (REGIO) 
este unul dintre programele operaţionale româneşti agreate cu Uniunea 
Europeană şi un instrument foarte important pentru implementarea 
strategiei naţionale şi a politicilor de dezvoltare regională. Este aplicabil 
tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale României. Conform Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, obiectivul general al POR constă în 
„sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale durabile, atât din punct de 
vedere economic, cât şi social, în regiunile României, prin îmbunătăţirea 
condiţiilor de infrastructură şi a mediului de afaceri, care susţin creşterea 
economică”(http://www.mdrl.ro/index.php?p=205Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului).Aceasta înseamnă că POR urmăreşte reducerea 
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disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre regiunile mai 
dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate.  

Una dintre priorităţile Programului Operaţional Regional presupune 
valorificarea resurselor turistice existente, precum şi a celor neintroduse 
încă în circuitul turistic (resurse turistice – istorice, culturale, naturale) şi 
dezvoltarea a principalelor tipuri de turism, cu identificarea nişelor de 
piaţă, crearea de noi locuri de muncă şi creşterea veniturilor din activităţi 
turistice şi nu în cele din urmă crearea de surse de venit în zone izolate, de 
o frumuseţe aparte. 

Dezvoltarea echilibrată a turismului pe întreg teritoriul ţării poate 
contribui la creşterea economică şi socială şi la atenuarea dezechilibrelor 
apărute între diverse zone, putând constitui şi o sursă importantă de sporire 
a veniturilor populaţiei. Turismul poate deveni o componentă de bază a 
economiei naţionale, care să determine mutaţii importante în profil 
teritorial, contribuind astfel la dezvoltarea unor regiuni rămase în urmă sau 
lipsite de alte resurse. 

 
Organisme promotoare ale dezvoltării regionale în România 

Structurile instituţionale de promovare a politicilor de dezvoltare 
regională sunt la nivel naţional – Consiliul Naţional pentru Dezvoltare 
Regională (CNDR) şi Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională 
(ANDR), iar la nivel regional – Consiliul pentru Dezvoltare Regională 
(CDR) şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR).  

Astfel, la nivel de regiune, principalii actori instituţionali sunt:  
Consiliul pentru Dezvoltare Regională, organism regional 

deliberativ, fără personalitate juridică, constituit şi funcţionând pe principii 
parteneriale la nivelul Regiunilor de Dezvoltare, în scopul coordonării 
activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de 
dezvoltare regională  (Regulament de organizare şi funcţionare al 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, publicat în Monitorul 
Oficial  987/27 oct. 2004, art. 1, alin. 1). 

În  conformitate  cu  Legea nr. 151 din 15 iulie 1998 privind 
dezvoltarea regională în România,  publicat  în  Monitorul  Oficial 
265/1998,art.  6,  alin  2,  Consiliul pentru Dezvoltare Regională are 
următoarele atribuţii:  

 Analizează şi hotărăşte strategia şi programele de dezvoltare 
regională 

 Aprobă proiectele de dezvoltare regională 
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 Prezintă Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională 
propuneri privind constituirea Fondului pentru dezvoltare 
regională 

 Aprobă criteriile, priorităţile, alocarea şi destinaţiile resurselor 
Fondului pentru Dezvoltare Regională 

 Urmăreşte utilizarea fondurilor alocate agenţiilor pentru dezvoltare 
regională 

 Urmăreşte respectarea obiectivelor regionale. 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională coordonează Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională care activează în fiecare Regiune de Dezvoltare. 
Agenţiile de Dezvoltare Regională existente în fiecare regiune reprezintă 
organismul executiv al Consiliului de Dezvoltare Regională.Legea nr. 
15/1998 pentru dezvoltare regională a stabilit cadrul instituţional al 
planificării regionale din România cu obiectivul specific de reducere a 
dezechilibrelor dezvoltării economice pe întreg teritoriul ţării. În scopul 
atragerii investiţiilor, ţara este împărţită în opt agenţii de dezvoltare 
regională 
(http://www.mdrl.ro/_documente/turism/studii_strategii/masterplan_pa
rtea2.pdfMaster Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007 – 
2026, partea a II-a). 

Agenţiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) sunt  constituite  ca 
organisme  neguvernamentale,  nonprofit,  de  utilitate publică, cu 
personalitate juridică, care activează în domeniul dezvoltării regionale. Ele 
sunt parteneri ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
responsabili cu elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regională, ca bază 
pentru elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare, iar ulterior aprobării 
Planului Naţional de Dezvoltare de către Guvern, au rolul de autorităţi de 
implementare a măsurilor stabilite în cadrul priorităţii Planului Naţional de 
Dezvoltare privind dezvoltarea regională. ADR-urile elaborează strategiile 
şi programele de dezvoltare regională iar, după aprobarea lor de către 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională şi ulterior de Consiliul Naţional 
pentru Dezvoltare Regională, au rol de implementare a acestora.  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională are următoarele atribuţii:  
 elaborează şi propune Consiliului pentru Dezvoltare Regională (din 

regiunea respectivă) aprobarea Strategiei de Dezvoltare 
Regională, programele de dezvoltare regională şi planurile de 
gestionare a fondurilor;  
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 asigură punerea în aplicare a programelor de dezvoltare regională şi 
a planurilor de gestionare a fondurilor, în conformitate cu 
hotărârile adoptate de Consiliul pentru Dezvoltare Regională, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare;  

 identifică zonele cu probleme în cadrul regiunilor de dezvoltare;  
 asigură asistenţa tehnică de specialitate persoanelor fizice sau 

juridice, cu capital de stat sau privat, care investesc în zonele 
defavorizate;  

 înaintează Autorităţii Naţionale pentru Dezvoltare Regională 
propunerile de finanţare, din Fondul Naţional pentru Dezvoltare 
Regională, a proiectelor de dezvoltare aprobate;  

 acţionează pentru atragerea de surse financiare la Fondul pentru 
Dezvoltare Regională;  

 gestionează Fondul pentru Dezvoltare Regională, în scopul 
obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare regională;  

 răspunde de corecta gestionare a fondurilor alocate. (Parlamentul 
României, Camera Deputaţilor, Legea  151/1998   privind 
dezvoltarea regională în România şi regimul zonelor 
defavorizate , Editura Regia Autonomă, Bucureşti, 1999, p. 8). 

Directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este 
numit pe bază de concurs şi este eliberat din funcţie de către Consiliul 
pentru Dezvoltare Regională. 

Finanţarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională se asigură din Fondul pentru Dezvoltare 
Regională, nivelul acestora fiind aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională. 

Aceste instituţii aveau încă de la început îndatorirea de a conlucra 
pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare, la nivel naţional şi la nivel 
regional. Fundamentarea acestei strategii s-a realizat pe baza analizei 
situaţiei economice, ceea ce a permis formularea principiilor şi obiectivelor 
pe termen mediu şi lung, cu stabilirea priorităţilor. Strategiile elaborate din 
1998 până în prezent au pornit, într-adevăr, de la analize economico-
sociale, au definitivat obiective şi măsuri considerate prioritare dar nu au 
precizat care vor fi sursele de finanţare şi care sunt resursele necesare 
(umane, materiale, financiare, informaţionale) şi cele disponibile care pot fi 
utilizate.  

Este cert că la nivel regional, fiecare ADR identifică priorităţile 
regionale, astfel acţionând pentru elaborarea  şi implementarea 



Dănuţ UNGUREANU, Gina-Ionela BUTNARU 

 64 

respectivelor programe. În opinia autorilor Claudia Ionescu şi Nicolae 
Toderaş, disparităţile regionale trebuiesc eliminate, mai întâi la nivel 
naţional, apoi la nivel comunitar (îonescu şi Toderaş, 2007. P.63). 

Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România 
desemnează Agenţiile de Dezvoltare Regională ca organisme intermediare 
pentru Programul Operaţional Regional aferent perioadei 2007-2013. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de 
Autoritate de Management deleagă atribuţii către Agenţiile pentru 
Dezvoltare Regională, în calitate de Organisme Intermediare, în scopul 
implementării Programului Operaţional Regional. Aceste atribuţii au un 
impact major asupra absorbţiei fondurilor structurale în regiunile de 
dezvoltare din România. Printre principalele atribuţii delegate se numără: 
informare, publicitate şi help-desk (punct de informare şi sprijin pentru 
solicitanţi şi beneficiari)(http://www.fonduri-structurale.ro); dezvoltarea 
portofoliului de proiecte; participarea în procesul de evaluare şi selecţie a 
proiectelor, semnarea contractelor cu beneficiarii; monitorizarea şi 
verificarea implementării proiectelor finanţate prin POR 2007-2013. 

 
Analiza indicatorilor statistici ce caracterizează turismul românesc 

Buruiană (2009), este de părere că în România, activitatea de turism 
poate acorda celor 8 regiuni de dezvoltare o şansă de relansare economică, 
în special datorită potenţialului natural şi antropic de care dispune. O 
evaluare statistică a activităţii turistice, a capacităţii de cazare turistică şi a 
utilizării acesteia, prezente în regiunile de dezvoltare, se poate realiza 
folosind indicatori precum: 

- Sosiri – indicator exprimat în mii-turişti care sosesc în regiunea 
analizată; 

Din graficul prezentat mai jos observăm că, în majoritatea 
regiunilor de dezvoltare, numărul turiştilor care au sosit în România s-a 
diminuat semnificativ din 2006 până în 2010, în Regiunea Nord-Vest 
înregistrându-se cele mai scăzute valori, cu 77716 sosiri mai puţine în 2010 
faţă de 2006. La pol opus se situează Regiunea Bucureşti-Ilfov, care în 
contextul crizei economice actuale, a continuat să înregistreze creşteri ale 
numărului de turişti, cu 224749 mai multe în 2010, faţă de anul 2006. 
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Sursa: INS, Anuarul de Statistică al României 
 

- Înnoptări – indicator exprimat în mii-turişti care înnoptează în 
structurile de cazare turistică existente în regiunea cerută în studiu. 

Analizând graficul de mai jos, putem observa că, în anul 2006, cele 
mai multe înnoptări s-au făcut în Regiunea Sud-Est, lesne de înţeles dacă 
avem în vedere prezenţa staţiunilor de pe litoralul Mării Negre. Totuşi, în 
anul 2010, constatăm o scădere drastică a numărului de înnoptări în aceeaşi 
regiune, cu 1119430 mai puţine comparativ cu anul 2006. Acest lucru se 
datorează îndeosebi faptului că turiştii au preferat alte ţări pentru a-şi 
petrece vacanţa, evitând de cele mai multe ori litoralul românesc, datorită 
amenajărilor necorespunzătoare şi a preţurilor ridicate 

 
- Capacitatea de cazare în funcţiune = număr locuri cazare x 

număr zile,     exprimată în locuri – zile; 
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Aşa cum se poate observa din graficul de mai jos, capacitatea de 
cazare turistică în funcţiune deţine numărul maxim în anul 2006, în 
Regiunea Sud-Est, urmând ca în ceilalţi 4 ani să ramână la valori apropiate 
celei iniţiale. Accesarea fondurilor europene poate fi unul dintre motivele 
pentru care capacitatea de cazare în funcţiune a crescut treptat în 6 din cele 
8 regiuni de dezvoltare, concomitent cu iniţierea Programului Operaţional 
Regional 2007-2013. 
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- Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în 
funcţiune din România,calculat ca raport între numărul de înnoptări 
realizate şi capacitatea de cazare turistică în funcţiune. 
 Conform graficului de mai jos, indicele de utilizare a capacităţii de 
cazare turistică în funcţiune înregistrează valoarea maximă de 36% în anul 
2007, la debutul Programului Operaţional Regional, urmând ca, pe fondul 
crizei actuale să scadă treptat până în 2010, ajungând la 25.2% . 

În concluzie, numărul sosirilor şi al înnoptărilor s-a diminuat 
simţitor la nivelul majorătăţii regiunilor în contextul crizei economice care 
a afectat domeniul turismului. Declinul activităţii în domeniul turismului 
este scos în evidenţă şi de indicele de utilizare a capacităţilor aflate în 
funcţiune, care, exprimat în procente, era de 36% în 2007, ajungând în 
2010 la 25.2%. Cu toate acestea, capacitatea de cazare a înregistrat valori 
ridicate la nivelul tuturor celor 8 regiuni, îndeosebi în intervalul 2007-
2010, continuând să crească datorită gradului mare de absorbţie a 
fondurilor europene acordate pentru crearea infrastructurilor de cazare.  

O analiză statistică asupra turismului la nivelul regiunilor de 
dezvoltare este utilă în elaborarea, implementarea şi monitorizarea 
obiectivelor politicii de dezvoltare care vizează relansarea economică 
regională prin încurajarea activităţii de turism. 

 

Analiza indicatorilor statistici la nivelul Regiunii Nord-Est 
 Începând cu anul 2006, la nivelul judeţelor Regiunii Nord-Est, 
observăm o creştere a capacităţii de cazare turistică în funcţiune în 5 din 
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cele 6 judeţe. O cauză a acestei creşteri poate fi pusă pe seama gradului 
mare de absorbţie a fondurilor europene în domeniul turismului şi implicit 
a dezvoltării infrastructurii de cazare.  
 Pentru o situaţie mai detaliată, analiza oferă o scurtă trecere în 
revistă a ascensiunii numărului de locuri de cazare din toate cele 6 judeţe 
ale Regiunii Nord-Est. Aşadar, creşterea cea mai semnificativă s-a 
înregistrat la nivelul judeţelor Iaşi, Neamţ şi Suceava, care au atras totodată 
cel mai mare număr de fonduri europene. Concomitent, judeţele Botoşani 
şi Vaslui, deşi încearcă să iasă din conul de umbră în care se află, adâncesc 
puternic diferenţele dintre judeţe, realizând un progres redus la capacitatea 
de cazare în funcţiune. 
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Luând în calcul faptul că, la nivelul Regiunii Nord-Est, cele mai 
multe finanţări s-au acordat pentru construirea sau renovarea pensiunilor 
turistice, am ales să punem în evidenţă modul în care aceste finanţări au 
influenţat sosirile turiştilor în aceste unităţi de cazare în intervalul 2006-
2010, perioada de dinainte de finanţare şi din timpul implementării 
proiectelor propriu-zise. Analizas-a axat pe evidenţierea numărului crescut 
de turişti din anul 2010, an în care, paradoxal, criza economică este 
resimţită în toate domeniile, inclusiv în domeniul turismului. În toate 
judeţele Regiunii Nord-Est s-au înregistrat fluctuaţii ale sosirilor în 
intervalul 2006-2010, anul 2010 culminând cu numărul maxim înregistrat 
în 5 din 6 judeţe. 
 În concluzie, numărul unităţilor de cazare a crescut vertiginos în 5 
din cele 6 judeţe în intervalul 2006-2010, acest lucru putând fi pus pe 
seama gradului ridicat de absorbţie a fondurilor europene în domeniul 
turismului. De asemenea, în ceea ce priveşte numărul sosirilor, acesta a 
crescut îndeosebi în anul 2010 ca urmare a numeroaselor campanii de 
promovare a obiectivelor turistice din România şi în particular din 
Regiunea Nord-Est. 

 

Analiza SWOT a Regiunii Nord-Est 
 Analiza SWOT realizează scenarii de dezvoltare pe baza punerii în 
balanţă a tuturor alternativelor posibile şi are drept scop identificarea 
punctelor forte şi a punctelor slabe proprii regiunii, precum şi a 
oportunităţilor şi a ameninţărilor induse de mediul extern regiunii. Această 
analiză prezintă avantajul unei rapide treceri în revistă a punctelor-cheie 
ale unei discuţii şi implicit a direcţiilor în care trebuie să se acţioneze 
pentru soluţionarea acesteia. 

Tabel nr. 1 
Analiza SWOT a Regiunii Nord-Est 

Puncte tari Puncte slabe 
- Poziţia geografică – peisaje naturale 
atractive; Relief foarte variat – o zonă naturală 
deosebită; Floră, faună diverse. 
- Posibilitatea de a practica diverse tipuri de 
turism pe toată perioada anului (în toate 
anotimpurile). 
- Regiunea beneficiază de prezenţa a 
numeroase monumente istorice de importanţă 
naţională şi internaţională (UNESCO). 
- În Regiunea Nord-Est funcţionează cel mai 
mare număr de muzee şi colecţii publice – 9 
unităţi de importanţă naţională sunt 

- Ofertă de agrement insuficientă – 
agenţii economici din domeniu nu 
dispun de echipamente de recreere şi 
practicare a sporturilor accesibile 
turiştilor. 
- Nivel scăzut al infrastructurii rutiere 
modernizate, precum şi legături aeriene 
deficitare. 
- Bazele de tratament aferente unor 
staţiuni balneare au un grad înalt de 
uzură şi sunt neadaptate la standardele 
europene. 
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concentrate în Iaşi. 
- Oferta culturală diversificată: festivaluri, 
expoziţii, obieciuri şi tradiţii. 
- Diversitatea parcurilor naţionale şi a ariilor 
naturale protejate (parcuri naţionale, naturale şi 
rezervaţii, incluse în rezervaţia europeană 
Natura 2000) – 4.96% din suprafaţa totală de 
zonă protejată a României. 
- Existenţa de izvoare minerale imporante atât 
din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ şi 
a facilităţilr oferite de staţiunile balneo-
climaterice. 
- Poluare redusă în majoritatea zonelor rurale. 
- Diversitatea produselor agro-alimentare 
ecologice. 
- Trei centre universitare cu infrastructură de 
bază în domeniul cercetării, dezvoltării şi 
inovării în Iaşi, Suceava şi Bacău. 
- Număr ridicat de IMM-uri de mărime mică. 
- Trei aeroporturi internaţionale Iaşi, Bacău şi 
Suceava. 

- Nivel scăzut al cooperării între 
operatorii de transport aerian şi agenţiile 
de turism – lipsa pachetelor „all 
inclusive”. 
- Accesibilitatea vest-est este deficitară 
datorită lipsei unui coridor european 
Transilvania – Moldova. 
- Ineficienta ecologizare a traseelor 
turistice. 
- Grad scăzut de ocupare turistică în 
raport cu potenţialul turistic existent. 
- Ponderea ridicată a populaţiei ocupate 
în mediul rural (59.23%) 
- Rata ridicată a şomajului în regiune  
(12.3% în judeţul Vaslui) 
- Scăderea numărului de turişti străini 
care vizitează regiunea. 
- Măsuri insuficiente luate pentru 
păstrarea monumentelor istorice şi 
culturale. 
- Absenţa unui târg regional de turism. 
 

Oportunităţi Ameninţări 
- Restaurarea/renovarea/reabilitarea 
obiectivelor turistice aferente patrimoniului 
cultural-istoric şi valorificarea turistică a 
acestora. 
- Interes internaţional crescut pentru turismul 
cultural, ecoturism, agroturism şi turism rural, 
de aventură. 
- Foarte bune perspective pentru a exploata 
zonele montane pe tot parcursul anului prin 
drumeţie,  echitaţie, alpinism, sporturi 
extreme, schi. 
- Oportunităţi de finanţare a turismului prin 
fonduri publice. 
- Existenţa Master Planului de Dezvoltare a 
Turismului în România. 
- Implementarea de proiecte de infrastructură 
turistică de către administraţia publică locală. 
- Dezvoltarea unor noi staţiuni turistice: 
Câmpulung Moldovenesc, Cacica, Botuş 
(staţiune etnografică). 
- Experienţă profesională şi infuzie de capital 
provenind de la persoanele care lucrează în 
străinătate. 

- Preocupări reduse în dezvoltarea 
micilor meşteşugari artizanali şi a reţelei 
de distribuţie de produse artizanale 
specifice. 
- Degradarea monumentelor de artă şi 
arhitectură. 
- Lipsa de colaborare între regiuni 
pentru dezvoltarea turismului. 
- Slaba competitivitate a firmelor de 
profil din regiune cu cele existente din 
statele membre în U.E. 
- Competiţie puternică la nivel de 
destinaţie – destinaţii turistice externe la 
preţuri similare şi condiţii superioare. 
- Degradarea patrimoniului arhitectural 
rural prin depopularea localităţilor şi a 
comunităţilor rurale. 
- Creşterea în continuare a gradului de 
sărăcie a populaţiei în regiune. 
- Continuarea procesului de migrare a 
forţei de muncă calificată. 
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Concluzii 
Dezvoltarea regională presupune utilizarea echilibrată a resurselor –

naţionale sau internaţionale – pentru creşterea competitivităţii generale a 
teritoriului, a gradului de adaptabilitate a componentelor de producţie şi 
pentru reducerea decalajelor între diferite componente ale strucutrii 
spaţiului naţional. 

Datorită potenţialului natural şi antropic deosebit de care dispun 
cele 8 regiuni de dezvoltare, prin activitatea de turism seva putea acorda o 
şansă de relansare economică a acestora. Accesarea fondurilor europene 
poate fi o soluţie pentru creşterea capacităţii de cazare. Însă, va trebui avut 
în vedere şi următorul aspect:scăderea numărului de înnoptări în unele 
destinaţii se datorează în principal faptului că turiştii au preferat alte ţări 
pentru petrecerea vacanţelor. 

La nivelul regiunilor de dezvoltare există însă un interes crescut 
pentru turismul cultural, de aventură, ecoturism, agroturism şi turism 
rural, ceea ce poate duce la o relansare a acestor forme de turism. 
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Abstract 
The expansion of the rural tourism is a common trend for most countries in 

Europe. Tourism is considered a potential complementary activity to the local 
communities and especially for the rural families. Its benefits provide a period of 
performance with the host community, the land itself and with tourism, and these activities 
diversify the rural economy. 

Rural tourism has undergone an important development, but in Moldova this work 
was possible just to provide new business in the last two decades. This form of tourism is 
very widespread because it represents a great cultural potential, as well as in the 
neighboring countries such as Romania, Ukraine, where these forms of development are 
on a more advanced level. 
 
Keywords: rural tourism, rural economy, cultural potential, welfare. 
 
Metodă şi metodologie 

În prezenta lucrare sunt utilizate metodele aplicativă şi descriptiva, 
pe baza indicatorilor oficiali ai Biroului Naţional de Statistică din perioada 
anilor.2004-2010. 

Turismul rural nu este o activitate complet nouă.  
 

Introducere 
Interesul pentru acest tip de agrement a fost recunoscut în secolul al 

XIX şi este conectat cu perioada de romantism. Forma modernă a 
turismului rural a luat fiinţă în a doua jumătate al secolului XX. Creşterea 
în importanţă a turismului rural în toate ţările este în strânsă legătură cu 
dezvoltarea întreprinderilor mici private. Astfel, după 1989 o parte din 
terenurile agricole şi alte facilităţi a trecut prin privatizare, dar numai o 
mică parte din aceşti proprietari au fost capabili şi dispuşi să organizeze 
mici afaceri în domeniul turismului. Multe firme au rămas de aceeaşi 
dimensiune, nu a existat doar o schimbare de proprietate şi statut juridic al 
firmei (trecerea de la stat sau cooperative în societăţi pe acţiuni).  



Valentina Postolachi 

 74 

Şi totuşi, în ultima perioadă de timp, turismul rural în Republica 
Moldova se dezvoltă rapid şi în fiecare an apar noi şi noi gospodării, 
pregătiţi de a primi oaspeţi. Acest lucru se datorează faptului că Moldova a 
reuşit, într-o oarecare măsură, chiar şi sub presiunea politică mai puţin 
favorabilă, să-şi păstreze comorile culturii, tradiţiile şi obiceiurile populare. 
În continuare vom confirma aceste gânduri prin datele oficiale statistice. 

În perioada 2004-2010, numărul structurilor turistice în Republica 
Moldova a crescut în mediu cu circa 36%, iar numărul de hoteluri s-a 
majorat de 2,6 ori.(tabelul nr.1). 

 
Tabelul nr. 1 

Numărul structurilor turistice în Republica Moldova în perioada 
2004-2010 

 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 184 191 211 222 229 249 250 

Hoteluri şi moteluri 53 54 55 58 62 72 75 

Pensiuni turistice 5 7 12 13 11 15 13 
Cămine pentru 
vizitatori 11 10 9 7 6 6 7 

Structuri de tratament 
balnear 7 7 6 7 6 6 6 

Sate de vacanţă 55 57 60 60 62 71 72 
Tabere de vacanţă 53 56 69 77 82 79 77 

Sursă: BNS, Anuarul statistic 2011, p. 229 
  

În creştere a fost numărul satelor de vacanţă, taberelor de vacanţă şi 
capacităţilor de primire turistică. 

În ultimii şapte ani numărul de camere a crescut de 1,2 ori (tabelul 
2). 
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Tabelul nr. 2 
Capacitatea structurilor de primire turistică cu capacitate de cazare 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Numărul de camere 

Total 7276 7374 7970 7960 8149 8349 8417 
Hoteluri şi moteluri 2158 2045 1958 1707 1805 1878 2069 
Pensiuni turistice 49 132 248 352 325 425 342 
Cămine pentru 
vizitatori 369 298 251 238 220 214 284 

Structuri de tratament 
balnear 975 1037 1057 1066 1046 1054 1006 

Sate de vacanţă 1676 1670 2091 1956 1976 2115 2093 
Tabere de vacanţă 1869 1992 2365 2641 2777 2663 2623 
Sursă: BNS, Anuarul statistic 2011, p. 230 
 

Complexele turistice rurale sunt, în principiu, gospodării organizate 
pe baza unor case săteşti obişnuite. Casa poate fi veche, însă musafirilor li 
se oferă toate comodităţile: duş, grup sanitar, încălzire, mobilă 
confortabilă. Toate eforturile gazdelor sunt îndreptate spre a familiariza 
oaspeţii cu viaţa poporului dintre Prut şi Nistru, astfel încât aceştia să 
trăiască la sat, dar, în acelaşi timp, să nu simtă nici un disconfort. 
Musafirilor li se oferă, în principal, produse din bucătăria naţională, 
pregătite din legume, fructe, carne, lactate, pe care ţăranii înşişi le produc 
în gospodăriile lor. De regulă, gospodăriile sunt amplasate pe malurile 
apelor, deci există şi posibilitatea de a pescui, de a face plimbări cu barca, 
de a înota şi a face băi de soare. Pe lângă distracţiile acvatice se propun şi 
plimbări pe cai sau cu căruţele, cu bicicleta şi pe jos, excursii la obiecte de 
atracţie turistică, programe culturale. În complexele turistice se 
organizează ieşiri în natură, Republica Moldova având un peisaj deosebit 
de frumos, evenimente în grup specifice mediului rural (sărbători, 
conferinţe, prânzuri). Astfel de gospodării poat fi vizitate şi fără a rămâne 
pe noapte. Oricine vizitează spaţiul dintre Prut şi Nistru observă 
ospitalitatea deosebită, receptivitatea şi bunătatea localnicilor.  

Chiar dacă nu avem zgârie-nori, munţi, mări, temple sau castele 
vechi - care în alte ţări constituie puncte de atracţie pentru turişti – 
localnicii din spaţiul moldovenesc au şi ei ce arăta lumii. Ineditul trebuie 
căutat în satele noastre, acolo unde natura a făcut ceea ce n-a putut să facă 
omul, nici chiar în cele mai dezvoltate ţări şi unde locuitorii mai păstrează 
vechile tradiţii, moştenite de la părinţi şi bunici. Toate acestea au contribuit 
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la sporirea activităţilor de  turism. Aceasta se confirmă şi prin datele 
oficiale statistice. 

Astfel, în perioada 2004-2010, se atestă o creştere substanţială (de 
8,44 ori) a numărului de pensiuni turistice (tabelul 3). 

Tabelul nr. 3 
Numărul de locuri pentru organizarea turismului 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total 23827 23992 27269 27608 28265 28448 28370 
Hoteluri şi moteluri 3823 3639 3381 2885 3106 3231 3610 
Pensiuni turistice 88 210 493 757 704 913 743 
Cămine pentru vizitatori 939 732 645 629 605 583 759 
Structuri de întremare 1780 1898 1959 1979 1938 1954 1842 
Sate de vacanţă 4851 4833 6009 5013 4890 5242 5165 
Tabere de vacanţă 12346 12680 14782 16345 17022 16525 16251 

Sursă: BNS, Anuarul statistic 2011, p. 230 
 

Potrivit specialiştilor in domeniu, turismul rural este o activitate cu 
perspective bune de dezvoltare şi în ţara noastră. Turismul rural în 
Republica Moldova se va dezvolta repede în anii următori, pentru că este o 
afacere care cere investiţii relativ mici. Menţionăm, că serviciile turistice 
se prestează acolo unde există resurse turistice. Natura ne-a dat aceste 
resurse, dar ele trebuiesc valorificate şi adaptate la necesităţile şi cerinţele 
dictate de clienţi. 

În acelaşi timp, constatăm că în perioada de referinţă în Republica 
Moldova se observă o scădere de 3,43 ori a numărului de vizitatori străini 
şi o creştere de 1,7 ori a turiştilor care pleacă din Moldova în alte state 
(tabelul nr. 4). 

Tabelul nr. 4 
 

Turismul organizat de agenţiile de turism din Republica Moldova 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Numărul de sosiri 
al vizitatorilor 
străini în ţară 

26045 25073 14239 14722 8710 9189 8956 

Din care după 
scopul vizitei:        

Vacanţă,odihnă, 
recreere 11767 7840 6170 5804 5682 6459 5438 

Afaceri şi motive 
profesionale 13012 16372 7444 8572 2541 2308 2971 
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Alte scopuri 1266 861 625 346 487 422 547 
Numărul de plecări 
ale vizitatorilor 
moldoveni în 
străinătate, în total 

67846 57231 67826 81790 85085 93294 117204 

Din care după scopul 
vizitei:        

Vacanţă,odihnă, 
recreare 61087 50047 58845 73387 82852 91825 114815 

Afaceri şi motive 
profesionale 1953 1961 4929 3865 840 432 584 

Alte scopuri 4806 5223 4052 4538 1393 1096 1805 
Sursă: BNS, Anuarul statistic 2011, p. 234 
 

Menţionăm faptul că în activitatea de turism există şi probleme. La 
iniţierea unei afaceri în domeniul turismului rural trebuie să se pună 
accentul în mod deosebit pe următoarele aspecte: certificarea prestatorilor 
de servicii, competitivitatea şi calitatea serviciilor (or, la noi în ţară 
preţurile sunt exagerate, având în vedere nivelul calitativ al serviciilor 
oferite), poziţionarea serviciilor pe piata internă şi pe cea externă, 
promovarea localităţii, a resurselor şi a serviciilor turistice locale. 

Turismul rural reprezintă una din formele de turism cu care putem fi 
în competiţie cu orice ţară europeană dezvoltată turistic. Dar există 
probleme, cum ar fi infrastructura rutieră. Turismul devine din ce în ce mai 
important pentru economia ţărilor lumii. Importanţa turismului pentru 
economiile locale variază în diferite state. Spre exemplu, în SUA, unele 
locuri au o investiţie enormă în industria turismului, în timp ce altele se 
situează mult în urmă. În Nevada, de exemplu, aproape 28% din locurile de 
muncă sunt legate de această industrie în timp ce în Alabama numărul lor 
este sub 2%.  

Aşa cum menţionează unele surse bibliografice aproximativ 75% din 
populaţia săracă a lumii trăieşte în zone rurale şi în acest sens dezvoltarea 
turismului rural devine o necesitate şi un imperativ al timpului.   

Astfel, turismul este deja o caracteristică importantă a economiei 
rurale. Este de la sine înţeles faptul că turismul nu va fi niciodată în situaţia 
de a domina toate zonele rurale. 

Scopul dezvoltării turismului este acela de a creşte beneficiile nete 
pentru oamenii care se orientează şi se implică în această activitate. Natura 
produselor turismului rural, de multe ori implică operaţiuni la scară mică 
având la bază elemente ale patrimoniului cultural şi agricol. Turismul 
poate aduce, de asemenea, o serie de alte beneficii pentru zonele rurale, 



Valentina Postolachi 

 78 

cum ar fi dezvoltarea infrastructurii şi a  unor oportunităţi pentru 
întreprinderi. Cu toate acestea, dezvoltarea turismului rural are provocările 
sale. Orice succes în dezvoltarea turismului, depinde de problemele 
comerciale, economice, şi de logistică, cum ar fi calitatea produsului, 
accesibilitatea şi infrastructura sau de numărul vizitatorilor. Aceste 
provocări pot fi agravate de politică şi de obstacole instituţionale, în special 
în ţările în curs de dezvoltare, şi anume complexitatea administrativă, lipsa 
de coordonare a politicilor între dezvoltarea rurală şi prioritare de 
dezvoltare a turismului, şi cu cererea scăzută în mediul rural de către 
administraţiile centrale. Astfel, modalităţile de a face faţă acestor provocări 
sunt necesare. Turismul rural are multe forme diferite şi este solicitat 
pentru diverse motive.  
 

Concluzii 
Dezvoltarea turismul rural nu este caracteristic doar ţărilor în curs de 

dezvoltare. O mare varietate de oportunităţi turistice există în întreaga 
lume, în localităţile rurale şi continuă să crească un număr tot mai mare de 
antreprenori locali pentru a identifica noi modalităţi a pieţei de resurse 
neexploatate anterior şi atracţii locale, şi să aducă turişti în zona lor. În 
plus, natura turismului este deosebit de bine-potrivită pentru micii 
întreprinzători din mediul rural. Multe zone îndepărtate sunt locaţii ideale 
pentru turism cum ar fi de vânătoare şi de pescuit, sau activităţi de 
ecoturism, cum ar fi drumeţii şi rafting.  

Creşterea în domeniul turismului rural şi importanţa mediului şi a 
durabilităţii sale au dat naştere la un interes în creştere, în analiza 
impactului activităţii turistice şi în studierea modului în care resursa de 
mediu se încadrează in managementul afacerilor din industrie.   
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Abstract 

Our study aims to demonstrate the direct and strong relation between tourism, like 
an independent activity, and public services which can reprezent, almost accurately, a 
measure of what is essential and important in quantitative and qualitative 
characterization of tourism both mountain or seaside. 
 
Keywords: tourism, public services, water nourishment, mountain tourism, seaside 
tourism 
 
Consideraţii introductive 
 De la bun început este util să specificăm faptul că, în sensul 
prezentei lucrări, prin zone turistice complementare se înţelege turismul în 
zona litoralului versus turismul montan. 
 S-a demonstrat în mod practic, cu ocazia altor conferinţe şi lucrări 
diverse publicate că, într-o economie în care serviciile publice deţin o 
pondere mai mult decât semnificativă, variabilitatea în timp a volumului 
unor servicii publice poate reprezenta o măsură a activătiţii economice în 
general şi a dimensiunii activităţii turistice în special dintr-o anumită zonă 
geografică. 
 Studiile realizate au fost însă integral axate pe tursimul estival, din 
zona litoralului românesc. O extensie a acestor studii şi la turismul montan 
precum şi o analiză comparativă a principalelor aspecte ce vor fi 
evidenţiate vine să aducă o serie de informaţii suplimentare precum şi o 
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imagine mai clară asupra unor aspecte ce vizează strategii de fond în 
dezvoltarea turismului românesc respectând coordonatele şi imperativele 
obiective ale dezvoltării durabile. 
 
Coordonate ale activităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare în zona litoralului românesc 
 O analiză succintă a dinamicii veniturilor şi cheltuielilor de 
exploatare pentru cel mai mare operator regional de servicii de alimentare 
cu apă şi de canalizare din România (respectiv S.C. RAJA S.A. Constanţa) 
pentru perioada 2006-2011 se poate constitui ca un punct de start bine ales 
în demersurile pe care ni le-am propus. 
 
2.1.Analiza dinamicii producţiei fizice facturate de apă potabilă pe 
orizontul de timp definit între anii 2006-2011, defalcată pe trimestre, pune 
în evidenţă următoarele dinamici: 
 

Tabel nr.2.1 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 ∑/M 

Trim. mii 
mc % mii 

mc % mii  
mc % mii  

mc % mii  
mc % mii 

mc % mii mc % 

I 9435 21,14 9309 20,92 9263 21,48 8864 21,95 9408 22,27 8932 22,11 55211 21,80 
II 11347 25,43 11506 25,85 11218 26,03 10197 25,25 10965 25,96 10229 25,32 65462 25,85 
III 14258 31,95 14327 32,19 13582 31,51 12451 30,84 12891 30,52 10523 26,05 78032 30,81 
IV 9532 21,48 9356 21,04 9041 20,98 8866 21,96 8968 21,25 8713 26,52 54526 21,54 
∑/M 44622 100 44508 100 43104 100 40378 100 42233 100 40397 100 253231 100 

 
 Cu titlul informativ, reprezentarea grafică a producţiei fizice anuale 
facturate indică un trend descrescător al consumului de apă potabilă: 
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 Dacă s-ar reprezenta grafic şi dinamica ponderilor triemstriale a 
producţiilor fizice facturate în total producţie anuală, atunci vom avea 
următoarea figură: 
 

 
 

 Periodicitatea curbei din graficul precedent este evidentă (maxime 
în trimestrele III şi respectiv minime în trimestrele IV respectiv I ale 
fiecărui an). 
 Atenuarea amplitudinii spre finalul intervalului este urmarea 
expansiunii pe piaţa serviciilor a operatorului şi scăderea, pe cale de 
consecinţă, a ponderii serviciilor de alimentare cu apă în zona litoralului 
românesc. 
 
2.2. Pentru componenta de canalizare a serviciului, procedând de o manieră 
similară, avem următoarele date: 
 

Tabel nr.2.2 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 ∑/M 

Trim. mii 
mc % mii 

mc % mii 
mc % mii mc % mii 

mc % mii 
mc % mii mc % 

I 8373 22,09 7983 21,71 7921 22,00 7613 22,27 8099 22,97 6361 22,11 46350 22,20 
II 9586 25,28 9293 25,27 9282 25,79 8544 25,00 9030 25,61 7285 25,32 53020 25,39 
III 11645 30,72 11504 31,28 11059 30,72 10261 30,01 10485 29,73 8919 31,00 63873 30,60 
IV 8307 21,91 7894 21,44 7732 21,49 7768 22,72 7650 21,69 6207 21,57 45558 21,81 
∑/M 37912 100 36774 100 35994 100 34186 100 35264 100 28772 100 208801 100 

 

 Fiind direct dependent de volumul facturat al apei potabile, şi 
serviciul de canalizare va avea un trend descrescător: 
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 Periodicitatea serviciului rezultă imediat din graficul următor: 
 

 
 

 Faptul că spre finalul intervalului nu se observă o atenuare a 
amplitudinii traiectoriei periodice a graficului se datorează extinderii 
serviciilor de canalizare în mediul rural (şi nu doar extinderii sau 
expansiunii pe piaţă a operatorului). 
 Dacă se extrag din tabelele nr.2.1 şi 2.2 datele referitoare la 
ponderile pe cumulat (multianuale) relativ la serviciile de alimentare cu 
apă şi de canalizare: 
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Tabel nr.2.3 
 
 

Apă potabilă Canalizare Trim. 
mii mc % mii mc % 

I 55211 21,80 46350 22,20 
II 65462 25,85 53020 25,39 
III 78032 30,81 63873 30,60 
IV 54526 21,54 45558 21,81 
∑/M 253231 100 208801 100 

 
şi se reprezintă grafic simultan mediile multianuale ale ponderilor 
trimestriale, atunci se va obţine următoarea figură: 
 

 
 

 Suprapunerea celor două curbe este aproape integrală (ca o condiţie 
suplimentară privind periodicitatea sistematică a celor două servicii pe tot 
intervalul de timp analizat.) 
 
Coordonate ale activităţii serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare în zona turistică montană Valea Prahovei 
 Pentru această zonă, operatorul de servicii este S.C. Apa S.A. 
Braşov, operator mare, cu investiţii de zeci de milioane de euro în perioada 
ultimilor 10 ani (fiind de altfel şi cel mai mare operator de servicii de 
alimentare cu apă şi de canalizare din bazinul Oltului). 
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3.1. Dacă analizăm dinamica producţiei fizice facturate pe acelaşi orizont 
de timp (2006-2011), defalcată pe trimestre, atunci ar trebui să plecăm de 
la următoarele statistici: 
 

Tabel nr.3.1 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 ∑/M 
Trim. mii 

mc % mii 
mc % mii 

mc % mii 
mc % mii 

mc % mii mc % mii mc % 

I 6436 26,37 5827 25,78 5585 24,90 5673 25,78 5558 27,90 4507 25,78 33586 26,07 
II 6128 25,11 5680 25,13 5498 24,51 5530 25,13 5359 26,91 4453 25,47 32648 25,34 
III 5918 24,25 5387 23,84 5701 25,41 5472 24,86 4566 22,93 4266 24,41 31310 24,30 
IV 5920 24,27 5706 25,25 5650 25,18 5332 24,23 4432 22,26 4254 24,34 31294 24,29 
∑/M 24402 100 22600 100 22434 100 22008 100 19915 100 17480 100 128838 100 

 
 Reprezentarea grafică a dinamicii producţiilor fizice facturate anual 
arată un declin sever al consumului de apă potabilă: 
 
 

 
 
 Nu este cazul şi nici locul să se analizeze dinamica producţiei fizice 
facturate anual de apă potabilă (ar fi suficient să se menţioneze dispariţia 
platformei industriale din municipiul Braşov), scopul acestui studiu fiind 
altul. 
 
3.2. Procedând de o manieră similară şi cu volumul fizic facturat de 
servicii de canalizare, se obţin următoarele date şi reprezentări grafice: 
 
 
 

Tabel nr.3.2 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 ∑/M 

Trim. 
mii mc % mii 

mc % mii 
mc % mii 

mc % mii 
mc % mii 

mc % mii mc % 

I 7446 25,20 7020 25,85 6460 25,09 6438 25,00 5946 25,30 5078 24,48 38418 25,19 
II 7243 24,52 6753 24,86 6250 24,27 6541 25,39 6093 25,92 5333 25,71 38213 25,06 
III 6892 23,33 6395 23,54 6427 24,96 6442 25,01 6170 26,25 5335 25,72 37661 27,70 
IV 7959 26,95 6992 26,05 6615 25,68 6337 24,60 5297 22,53 4995 24,09 38195 25,05 
∑/M 29540 100 27160 100 25752 100 25758 100 23506 100 20741 100 152487 100 

 
 Dinamica anuală a volumului fizic de servicii de canalizare se 
prezintă conform figurii de mai jos: 
 

 
 
 Atât în cazul consmului fizic de apă potabilă cât şi în cazul prestării 
serviciilor de canalizare este utilă reprezentarea grafică a ponderilor 
trimestriale definite conform tabelelelor 3.1 şi 3.2: 
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 Comparativ cu graficile similare din paragraful 2.1. este cât se 
poate de evident că, dacă există o periodicitate, aceasta este aleatorie în 
cazul curbelor empirice reprezentate în graficul 3.3. 
 Dacă reprezentăm grafic şi media multianuală a ponderilor 
trimestriale pentru cele două tipuri de servicii se obţine următorul grafic: 
 

 
 
 În mod evident, periodicitatea aleatorie (menţionată anterior) este 
caracteristica dominantă a sistemului care furnizează serviciile de 
alimentare cu apă şi de canalizare (cele două componente, după cum 
ilustrează şi graficul anterior, sunt practic independente). 
 
Concluzii 
 Dincolo de orice alte analize privind dinamica cererii de servicii 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare, de factorii care au influenţat, 
influenţează şi vor influenţa această dinamică, rămâne să se constate o 
serie de caracteristici relativ invariabile în timp: 

a. Serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se pot 
constitui ca ”o măsură” a activităţilor economice în general şi a 
celor din turism în special. 

b. Intercondiţionările dintre cele două coordonate de bază ale 
mediului economico-social, indiferent de natura şi specificul 
formelor de turism, sunt foarte puternice şi dacă tendinţele sunt 
crescătoare, pot fi şi pozitive. 

c. Dezvoltare durabilă şi turism fără servicii publice bine puse la 
punct reprezintă, fără alte demonstraţii, o contradicţie în termeni şi 
o lipsă condamnabilă de viziune. 

d. Sezonalitatea mult mai pronunţată a turismului estival reflectată 
prin sezonalitatea consumului de servicii publice, pune deja sub 
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semnul întrebării modul de utilizare a capacităţilor turistice 
existente precum şi precaritatea strategiilor elaborate şi/sau 
adoptate deja de peste două decenii. 

e. Mult mai redusă, sezonalitatea în turismul montan, reflectată prin 
acelaşi consum de servicii publice, denotă pe de o parte, o 
preocupare mai atentă privind utilizarea capacităţilor turistice dar şi 
preferinţa mult mai constantă a turiştilor pentru zonele de munte, 
indiferent de anotimp (dar nu indiferent şi de infrastructură). 
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Conceptul de strategie 

 
Conceptul de strategie s-a impus în teoria şi practica 

managementului în cel de-al şaselea deceniu al acestui secol când, în 
condiţiile redresării economice după cel de-al doilea război mondial şi apoi 
ale dezvoltării economice spectaculoase, schimbările produse în mediile de 
afaceri au devenit tot mai profunde, iar răspunsurile firmelor la aceste 
schimbări tot mai importante. Aceste răspunsuri s-au cristalizat, progresiv, 
în sistemul managementului strategic care a impus conceptul de strategie 
drept elementul central al acestui sistem.  

Numeroşi autori au abordat conceptul de strategie în afaceri.  
George Stainer, profesor de management si fondator al revistei „The 
California Management Review", considerat ca fiind părintele planificării 
strategice, a explicat conceptul de strategie în lucrarea Strategic Planning. 
El a remarcat faptul că strategia a pătruns în literatura de management ca o 
modalitate de a se referi la ceea ce întreprinderea poate face pentru a 
contoriza mişcările actuale şi previzionale ale competiţiei. Steiner 
subliniază că, in privinţa înţelesului strategiei, în domeniul afacerilor există 
un slab acord, o serie de definiţii referindu-se la:  

 Strategia este ceea ce realizează managementul de top şi are 
o mare importanţă pentru organizaţie;  

 Strategia se referă la deciziile direcţionale de bază, adică la 
scopuri şi misiuni;  
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 Strategia constă într-o serie de acţiuni necesare pentru 
realizarea acestor direcţii;  

 Strategia răspunde la întrebarea: Ce ar trebui să facă 
întreprinderea?;  

 Strategia răspunde la întrebarea: Care sunt ţintele pe care le 
căutăm şi cum le atingem? 

Un alt autor care a avut în centrul preocupărilor sale problematică 
planificării strategice, Kenneth Andrews, defineşte strategia corporaţiei ca 
fiind un model de decizii într-o companie care determină şi relevă 
obiectivele sale, scopurile sau ţintele, produce politicile şi modurile 
principale pentru atingerea acestor scopuri şi defineşte domeniul de afaceri 
pe care compania le va realiza, felul de organizaţie economică şi umană 
care este şi intenţionează să fie şi natura contribuţiei economice si 
noneconomice către acţionari, angajaţi, clienţi şi comunitate (Keneth, 
1971).        

Benjamin Tregoe şi John Zimmerman, în lucrarea Top 
Management Strategy (1980) consideră că strategia trebuie să aibă în 
vedere selectarea produselor (serviciilor) ce urmează a fi oferite, precum şi 
pieţele respective şi fac referire la cele nouă forţe conducătoare care pot 
servi ca bază pentru strategia aleasă în cadrul unei afaceri, deşi deciziile 
luate de către manageri trebuie să se bazeze doar pe o singură forţă 
conducătoare. Cele nouă posibilităţi de alegere (forţe conducătoare) se 
referă la (Tregot şi Zimmerman, 1980): produsele oferite; piaţa; 
tehnologia; capacitatea de producţie; metode de vânzare; metode de 
distribuţie; resurse naturale; mărimea/creşterea; venitul/profitul. 

Robert Mitchel are o opinie similară privind strategia, argumentând 
în lucrarea  Strategy: Pure and Simple" (1993), că aceasta se reduce la 
deciziile luate în legătură cu următorii patru factori: produse şi servicii; 
clienţi; segmente de piaţă; ariile geografice. 

Deciziile referitoare la aceşti patru factori se vor baza pe o singură 
forţă conducătoare, aleasă în funcţie de mai multe posibilităţi: 
produs/serviciu; utilizator/consumator; tipuri de piaţă; capacitatea de 
producţie; tehnologia; metode de marketing-vânzare; metode de distribuţie; 
resurse naturale; mărimea/creşterea venitul/profitul.  

    Alţi autori, printre care Michael Treacy şi Fred Wiersema, afirmă, de 
asemenea, că o strategie trebuie să se focalizeze doar pe un număr limitat 
de elemente/domenii, arătând, în lucrarea The Discipline of Market 
Leaders" (1994) că unele companiile pot atinge o poziţie conducătoare pe 
piaţă prin îngustarea şi nu lărgirea focalizării lor. Astfel, vor fi identificate 
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trei elemente ”de valoare”, care pot servi ca bază pentru o strategie (Tracey 
şi Wierseman, 1994, p. 9):  

1. excelenţa operaţională – vizează producţia şi furnizarea produselor şi 
serviciilor, obiectivul fiind acela de a conduce firma în termen de preţ şi 
avantaje; 
2. ”intimitatea” clientului – strategia vizează realizarea unor produse şi 
servicii adaptate la nevoile în creştere ale consumatorilor; 
3. supremaţia prin produs: strategia vizează realizarea continuă a unui flux 
de produse şi servicii de cea mai bună calitate, iar obiectivul este 
reprezentat de comercializarea rapidă a noilor idei.  

Henry Mintzberg a realizat o analiză cuprinzătoare a termenului de 
strategie. În opinia sa, aceasta poate fi definită în cinci moduri diferite, 
cunoscute ca fiind cei 5 P – Plan, Ploy, Pattern, Position, Perspective 
(Mintzberg,5):  

1. Strategia este un plan  - un anumit curs intenţionat de acţiune, un 
ghid (sau un set de orientări)  pentru a  face faţă unei anumite situaţii. 
Conform acestei definiţii, strategiile prezintă două caracteristici esenţiale: 
sunt luate înaintea acţiunilor cărora le sunt aplicate şi sunt dezvoltate în 
mod conştient şi intenţionat.  

2. Strategia este o schiţă sau un proiect ce constă într-o manevră 
menită să asigure depistarea unui concurent sau oponent; 

3. Strategia este un model privind acţiunile în timp (de exemplu o 
companie comercializează în general produse la preţuri ridicate); 

4. Strategia este o poziţie; aceasta reflectă deciziile privind oferirea 
produselor sau serviciilor particulare pe pieţe particulare;  

5. Strategia este perspectivă, viziune şi direcţie. Mintzberg 
argumentează că strategia apare în timp, pe măsură ce intenţiile se lovesc şi 
se acomodează cu o realitate schimbătoare. Astfel, conform autorului, 
întreprinderea trebuie să înceapă cu o perspectivă şi necesită o poziţie 
certă, sigură, care urmează să fie atinsă prin intermediul unui plan întocmit 
cu atenţie, cu rezultatele şi strategia reflectate într-un model. Acest model 
avut în vederea la luarea deciziilor şi acţiunile realizate defineşte ceea ce 
Mintzberg numea strategia realizată sau emergentă. 

Abordarea strategiei ca bază pentru competiţie a fost prezentată de 
către Michael E. Porter, în lucrarea Competitive Strategy (1980). Autorul 
arată că strategia competitivă se referă la a fi diferit", la poziţia 
competitivă, la diferenţierea în mintea clientului, la adăugarea valorii prin 
intermediul unui mix de activităţi diferite de cele utilizate de competitori. 
Strategia concurenţială este acţiunea de căutare a unei poziţii concurenţiale 
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preferabile în cadrul unei ramuri de activitate - terenul fundamental pe care 
se desfăşoară competiţia economică. Strategia concurenţială urmăreşte să 
stabilească o poziţie sustenabilă, faţă de forţele care determină concurenţa 
în cadrul ramurii (Porter, 1980) 

Strategia este privită, în viziunea lui Samuel Certo, ca un plan 
cuprinzător şi general, conceput pentru îndeplinirea obiectivelor pe termen 
lung.  Strategia organizaţiei se poate focaliza pe diferite domenii ale 
organizaţiei, cum ar fi marketingul, finanţele, producţia, cercetarea şi 
dezvoltarea, precum şi relaţiile publice. Ea oferă organizaţiei o direcţie 
cuprinzătoare de acţiune (Certo, 2002, p.225).  

Ovidiu Nicolescu şi Ion Verboncu afirmă că prin strategie se 
desemnează ansamblul obiectivelor majore ale organizaţiei pe termen lung, 
principalele modalităţii de realizare, împreună cu resursele alocate, în 
vederea obţinerii avantajului competitiv potrivit misiunii organizaţiei 
(Nicolescu şi Verboncu, 1998).  

Panainte Nica şi Aurelian Iftimescu definesc strategia ca  
Concluzionând, strategia defineşte  

Realizarea de către firmă a obiectivelor stabilite presupune 
desfăşurarea unui ansamblu de activităţi şi iniţierea unui număr mare de 
acţiuni care trebuie să fie corelate, coordonate, orientate unitar spre 
atingerea obiectivelor respective. Căile care pot fi urmate în acest scop sunt 
multiple, managementul de vârf al firmei trebuie să facă opţiuni clare în 
vederea îndeplinirii obiectivelor strategice. Strategia firmei reprezintă, 
astfel, rezultatul opţiunii strategice a managementului de vârf al acesteia cu 
privire la căile pe care le va urma şi mijloacele alternative pe care le va 
folosi pentru atingerea obiectivelor. Strategia este : cuprinzătoare, întrucât 
acoperă toate domeniile de activitate ale firmei; unitară, deoarece 
orientează în aceeaşi direcţie desfăşurarea tuturor activităţilor; integratoare, 
pentru că armonizează desfăşurarea şi rezultatele acestor activităţi prin 
intermediul planurilor care le guvernează.  

Strategia este rezultatul planificării strategice. Vom realiza, în 
continuare, o prezentare a conceptului de management strategic, indisolubil 
legat de strategie şi rolul ei în atingerea obiectivelor firmei. 

 
Etapele procesului de planificarea strategică  
 

Un model de planificare strategică include cinci paşi formali care 
trebuie parcurşi (Hill şi Jones, 2008):  

- Alegerea misiunii şi a obiectivelor generale ale firmei 
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- Analiza mediului competitiv al firmei în vederea identificării 
oportunităţilor şi ameninţărilor; 

- Analiza mediului operaţional intern al organizaţiei pentru a 
identifica punctele slabe şi punctele forte ale acesteia; 

- Selectarea strategiei care are la bază punctele tari ale organizaţiei şi 
corectează punctele slabe pentru a beneficia de oportunităţile din exterior şi 
a lua în considerare ameninţările. Strategiile trebuie să fie în acord cu 
misiunea şi obiectivele generale ale organizaţiei. Ele trebuie să fie 
congruente şi să constituie un model de afaceri viabil. 

- Implementarea strategiei.  
Conform acestei abordări, planificarea strategică nu asigură controlul 

aplicării unor direcţii de acţiune, ceea  ce ne determină să luăm în 
considerare o altă accepţiune, cea formulată de Certo, care include: analiza 
mediului, stabilirea direcţiei în care se va îndrepta organizaţia, conceperea 
strategiei, implementarea strategiei şi controlul strategic.  

 
Analiza mediului 

 
Prima etapă a procesului de management strategic este analiza 

mediului. În esenţă, o organizaţie poate avea succes numai dacă se află în 
concordanţă cu mediul său. Analiza mediului este studiul mediului 
organizaţiei pentru a scoate în evidenţă factorii de mediu care pot să 
influenţeze semnificativ operaţiunile organizaţiei (Certo, 2002, p. 226). 
Managerii sunt preocupaţi şi realizează astfel de analize ale mediului 
firmei în mod constant, pentru a cunoaşte evenimentele care au loc în 
interiorul şi în exteriorul firmei, pentru a îmbunătăţi, dacă este nevoie, 
strategiile concepute şi a evalua impactul factorilor de mediu asupra 
activităţii firmei.  
 Michael Porter consideră că determinanţii majori ai strategiilor 
generice, sunt următorii: furnizorii, potenţialii noi veniţi, cumpărătorii, 
concurenţii din domeniu şi producătorii de produse substituibile.  
 În altă concepţie, determinanţii strategiei de firmă se divizează în 
două categorii (Bâgu, ş.a., 1999, p. 77): endogeni si contextuali.  

A. Determinanţii endogeni  
Aceşti factori au ca trăsătură comună faptul că se manifestă în cadrul 

firmei. În această categorie sunt incluşi:  
a.       Proprietarul firmei. Mărimea şi felul influenţei proprietarului 
asupra strategiei depind foarte mult de caracteristicile sale: puterea 
economică, cota parte din capitalul firmei pe care-l deţine, nivelul de 
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pregătire economico – managerială, intensitatea spiritului de întreprinzător, 
vârsta, importanţa pe care o prezintă firma în ansamblul preocupărilor sale,   
preocupările familiare pe care le are de rezolvat. 
b.      Managementul de nivel superior. Este un factor cu o contribuţie 
decisivă asupra strategiei firmei, aici fiind inclus directorul general şi alţi 
decidenţi de la cel mai înalt nivel. Calităţile, cunoştinţele, aptitudinile şi 
deprinderile lor se vor reflecta, în mod direct, asupra configuraţiei 
strategiei. Între acestea, menţionăm concepţia sa asupra evoluţiei firmei, 
spiritul antreprenorial, amploarea şi profunzimea cunoştinţelor de 
management, economice şi tehnice, în special cele referitoare la strategie, 
gradul de informare, prestigiul, vârsta, vechimea în firmă, modalităţile prin 
care este motivat.  
c.      Dimensiunea firmei. Dimensiunea organizaţiei condiţionează 
strategia, în primul rând, prin amploarea resurselor pe care le posedă şi pe 
care le poate atrage şi în al doilea rând prin  amploarea obiectivelor 
previzionate, începând cu nivelul profitului de realizat.  
d.      Complexitatea organizaţiei. La baza complexităţii organizaţiei se 
află, în primul rând,complexitatea producţiei. În plan strategic, 
complexitatea induce două categorii de influenţe. Pe de o parte, varietatea 
activităţilor încorporate şi multitudinea interdependenţelor constituie surse 
potenţiale de funcţionalitate şi dezvoltare. Pe de altă parte, un grad sporit 
de complexitate a firmei semnifică şi o sferă mai cuprinzătoare de aspecte 
de luat în considerare în faza elaborării strategiei şi de modificat în faza 
operaţionalizării sale.  
e.      Înzestrarea tehnică si tehnologiile. Resursele avute în vedere prin 
strategie încorporează integral sau parţial echipamentele şi tehnologiile 
existente.  
f.       Dispersia teritorială a subdiviziunilor. Impactul său asupra 
strategiei rezidă, mai ales, în planul alocării şi  folosirii resurselor şi al 
stabilirii şi operaţionalizării opţiunilor strategice.  
g.      Potenţialul uman al firmei. Personalul organizaţiei se caracterizează 
prin număr, volum şi calitate a cunoştinţelor, vârsta, capacitatea de muncă, 
nivelul de motivare,  influenţând derularea tuturor fazelor procesului 
strategic. Însuşi tipul opţiunilor strategice este condiţionat decisiv de 
numărul şi calitatea personalului organizaţiei.  
h.      Potenţialul informaţional al organizaţiei. Resursa informaţională 
îmbogăţită şi actualizată continuu, constituie baza fundamentării, adoptării 
şi aplicării de strategii performante. Practic, fiecare componentă a strategiei 
, de la profit până la termenele de finalizare, este proiectată şi 
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implementată în funcţie de informaţiile de care dispune firma. Ca urmare, 
potenţialul informaţional al firmei se manifestă, după caz, ca un potenţator, 
respectiv diminuator al obiectivelor previzionate, opţiunilor adoptate, 
resurselor alocate şi termenelor prestabilite.  
i.        Situaţia economică a firmei. O stare economică bună constituie 
fundamentul amplificării obiectivelor de realizat în următorii ani, pe baza 
majorării resurselor alocate, a adoptării de opţiuni strategice, care să 
genereze o continuare şi amplificare a performanţelor firmei.  
j.        Cultura organizaţională.  Realismul strategiilor, durata şi 
eficacitatea aplicării lor depind, adesea substanţial, de cultura organizaţiei. 
B. Determinanţii contextuali 
 Sunt acei factori care se manifestă în mediul ambiant al firmei, fiind 
descrişi mai jos. 
a.       Determinantul economic. Are ponderea cea mai importantă asupra 
strategiei, datorită faptului că include piaţa. Supravieţuirea şi dezvoltarea 
unei firme depinde, în primul rând, de existenţa pieţei. Sunt incluse, în 
mediul economic: nivelul de dezvoltare economică, populaţia, produsul 
naţional brut, nivelul de educaţie, infrastructura socială, resursele naturale, 
clima, apartenenţa la anumite blocuri economice regionale (România, spre 
exemplu, este membră a Uniunii Europene), politicile monetare şi fiscale, 
natura concurenţei, inflaţia, ratele dobânzilor). 
b.      Determinantul managerial. Tendinţa pe plan mondial este de 
amplificare a impactului determinantului managerial asupra strategiilor 
firmei, pe fondul profesionalizării managementului.  
c.      Determinantul tehnic şi tehnologic. Elementele tehnice contextuale, 
ce ţin de profilul firmei, îşi pun amprenta asupra părţii tehnico – materiale 
şi financiare a resurselor strategiei şi opţiunilor strategice. De altfel, o parte 
importantă a opţiunilor strategice are un conţinut predominant tehnic. Spre 
exemplu, tendinţa spre folosirea roboţilor pentru îmbunătăţirea 
productivităţii constituie un exemplu de componentă tehnologică.  
d.      Determinantul socio – cultural. Impactul asupra strategiei are în 
vedere dimensiunea umană a resurselor, opţiunilor strategice şi termenelor.  
e.      Determinantul ecologic. Asupra strategiei firmei îşi manifestă 
influenţa, în principal, pe doua planuri. Primul are în vedere faptul că, o 
parte majoră a resurselor strategiei, fără de care firma nu poate să 
funcţioneze şi să se dezvolte, este tocmai de natură ecologici. O a doua 
influenţă majoră se referă la restricţiile pe care le impune protejarea 
mediului ambiant.  
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f.       Determinantul politic. Exprimă, prin mijloacele sale specifice, 
problemele majore ce se manifestă la nivelul determinanţilor precedenţi, 
prin prisma opticii forţelor ce deţin  puterea politică în stat. Proprietarii şi 
managerii unei firme nu pot să facă abstracţie în prefigurarea viitorului 
acesteia de elementele politicilor ce-şi manifestă raza de acţiune în spaţiul 
şi în domeniul de activitate aferent respectivei organizaţii.  
g.      Determinantul juridic. Prevederile reglementărilor juridice sunt 
obligatorii pentru firmă. Cunoaşterea lor aprofundată şi într-o viziune 
evolutivă permite factorilor decizionali din firmă, ca, prin strategia ce o 
elaborează şi prin modul de implementare, să valorifice facilităţile oferite 
de reglementări şi să evite penalităţile asociate nerespectării lor.    
 Toţi aceşti factori trebuie evaluaţi, astfel încât strategia generală a 
firmei să fie realistă şi să conducă la rezultatele aşteptate.  
 
Elaborarea misiunii şi obiectivelor firmei 
 
 În etapa următoare, elaborarea unei strategii presupune stabilirea 
direcţiei în care se va îndrepta firma. Principalele elemente avute în 
vedere se referă la misiunea şi obiectivele de îndeplinit.  

A. Misiunea organizaţiei / instituţiei 
Misiunea firmei consta în enunţarea cuprinzătoare a scopurilor 

fundamentale şi a concepţiei privind evoluţia şi desfăşurarea activităţilor 
firmei, prin care se diferenţiază de întreprinderile similare şi din care 
decurge sfera sau domeniul de activitate al firmei.  

Certo consideră că în general misiunea firmei reflectă informaţii 
cum ar fi tipurile de produse sau de servicii pe care le realizează firma, 
clienţii potenţiali, precum şi valorile importante îmbrăţişate de firmă 
(Certo, 204, p. 234). Este concepută în scris de către management, astfel 
încât toţi membrii organizaţiei să aibă acces facil la ea şi să înţeleagă ceea 
ce încearcă să realizeze organizaţia.  

PIERCE şi ROBINSON consideră că misiunea descrie produsul 
firmei, piaţa, domeniile tehnologice prioritare, într-un asemenea mod încât 
se reflectă valorile şi priorităţile decidenţilor strategiei din firmă. 
Caracteristic misiunii este că nu reprezintă o enunţare de elemente de 
realizat cuantificabile, ci orientare, perspective şi atitudini. 

B .Obiectivele strategice   
Obiectivele strategice reprezintă ţelurile finale ale organizaţiei care 
direcţionează activitatea acesteia. Obiectivele au în vedere orizonturi 
îndelungate, de regulă 3-5 ani şi se referă la activitatea de ansamblu a 



Strategy – a result of strategic management planning 

  97 

organizaţiei. Ele derivă din misiunea firmei. Scopul obiectivelor strategice 
este acela de a transforma gradul relativ de generalitate prin care se 
caracterizează misiunea în delimitări concrete (Ilie, 5).  
 Obiectivele pe care le vizează o organizaţie pot fi, din punct de 
vedere al conţinutului, economice şi sociale.  

Obiectivele economice sintetizează şi cuantifică scopurile avute în 
vedere pe termen lung, de proprietar, managementul superior şi alte 
categorii de stakeholderi majori. Cele mai frecvente obiective economice 
se referă la: câştigul pe acţiune, valoarea acţiunii, coeficientul de eficienţă 
a capitalului, profitul, rata profitului, cifra de afaceri, cota parte din piaţă, 
productivitatea muncii, calitatea produselor şi serviciilor.  

Obiectivele sociale sunt mai puţin frecvente în strategiile firmelor, 
dar cu tendinţa de creştere rapidă în ultimul deceniu, mai ales pentru 
firmele de dimensiuni mari şi mijlocii. Aceste obiective se pot referi la: 
controlul poluării, cooperarea cu autorităţile, salarizarea şi condiţiile de 
muncă ale salariaţilor, satisfacerea clienţilor prin calitatea, durabilitatea, 
flexibilitatea şi preţul produselor şi serviciilor oferite, permanentizarea 
furnizorilor în schimbul oferirii de produse de calitate, la preţuri accesibile 
şi la termenele convenite (.  
Obiectivele strategice trebuie să fie (Ilie,5) :  

a.măsurabile– obiectivele trebuie să fie exprimate sub o formă care 
să permită măsurarea performanţelor şi utilizarea acestora într-un sistem 
informaţional;  

b.acceptabile– obiectivele trebuie să corespundă unor norme cu 
caracter limitativ, impuse de către mediul înconjurător sau de către 
sistemele interne ale organizaţiei  

c.flexibile– obiectivele trebuie să permită odificarea mărimilor 
iniţiale, atunci când factorii mediului extern sau intern impun revizuirea 
acestuia;  

d.comprehensibilitate– obiectivele ar trebui să vizeze transmiterea 
unui mesaj clar al organizaţiei către fiecare membru al său; 

e. tangibile– obiectivele ar trebui să fie realiste, situate într-o zonă a 
posibilului;  
f.să constituie un factor motivator– obiectivele trebuie să ofere o motivaţie 
pentru eforturile pe cae le presupune atingerea lor. 
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Conceperea strategiei  
 

După etapele de analiză a mediului şi stabilirea direcţiilor viitoare, 
decidenţii concep alternativele strategice posibile, în funcţie de elementele 
specificate. Conceperea strategiei este procesul de stabilire a unor 
modalităţi adecvate de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţiei 
şi, respectiv, a obiectivelor organizaţiei (Certo, 2004, p. 235).  

 
a. Instrumentele utilizate în conceperea strategiei 
 
Principalele instrumente utilizate în acest sens sunt : analiza 

întrebărilor esenţiale, analiza SWOT, analiza portofoliului de activităţi, 
modelul lui Porter pentru analiza sectorială.  
 Analiza întrebărilor esenţiale presupune căutarea unor răspunsuri 
referitoare la : Care sunt scopurile şi obiectivele organizaţiei, în ce direcţie 
se îndreaptă în prezent organizaţia, în ce tip de mediu funcţionează în 
prezent, ce poate fi facut pentru a îndpelini în viitor mai bine obiectivele 
organizaţiei.  
 Analiza SWOT este un instrument foarte important, utilizat de cea 
mai mare parte a organizaţiilor, deoarece permite realizarea unei stretegii 
care să fructifice oportunităţile şi punctele tari ale organizaţiei şi să 
elimine/să minimalizeze ameninţările externe şi punctele slabe ale 
organizaţiei. (tabelul nr. 1) 

Tabelul nr. 1 
Matricea SWOT pentru analiza situaţiei strategice a unei firme 

 
FACTORI INTERNI 

Puncte tari (S) Puncte slabe (W) FACTORI 
EXTERNI O listă cu 5-10 puncte tari O listă cu 5-10 puncte slabe 

Strategii SO Strategii WO Oportunităţi (O) 
O listă cu 5-10 

oportunităţi 

Strategii bazate pe 
valorificarea punctelor tari 
şi a oportunităţilor 

Strategii de valorificare a 
oportunităţilor şi evitarea 
manifestării punctelor slabe 

Strategii ST Strategii WT 
Ameninţări (T) 
O listă cu 5-10 

ameninţări 

Strategii care să permită 
valorificarea punctelor tari 
în condiţii ostile de mediu 
(ameninţări) 

Strategii care să permit 
evitarea manifestării 
punctelor slabe, în contextual 
unui mediu ostil (ameninţări) 

Sursa: adaptat după Nica, 2004, p.104 
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 Analiza portofoliului de activităţi este un alt instrument de 
concepere a strategiei utilizat pe scară largă. Este o tehnică de concepere a 
strategiei care se bazează pe filosofia că organizaţiile trebuie să-şi 
elaboreze strategiile în maniera în care gestionează portofoliul investiţiilor. 
Astfel, ea permite sprijinirea investiţiilor solide şi eliminarea celor care pot 
aduce pierderi organizaţiei. Sunt incluse aici matricea creştere cotă de piaţă 
a BCG (Boston Consulting Group) şi matricea multifactorială a 
portofoliului a companiei GE.  
 Matricea BCG pune în relaţie unităţie strategice ale organizaţiei cu 
cota relativă de piaţă a fiecăreia şi rata de creştere a pieţei (figura nr. 1).  
 

 
 

Figura nr. 1: Matricea creştere – cotă de piaţă BCG 
Sursa: Certo, 2002, p. 238 

  
Unităţile strategice ale firmei vor fi, conform acestei metode, 

clasificate în cele patru cadrane, iar strategiile pentru fiecare dintre ele vor 
fi elaborate în funcţie de cele două elemente: cota de piaţă şi rata de 
creştere a pieţei pe care acţionează unitatea de afaceri. 
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Stelele sunt cele care deţin o cotă de piaţă ridicată, pe o piaţă aflată 
în creştere rapidă şi semnificativă. Astfel de unităţi au nevoie de investiţii 
financiare, întrucât prezintă un potenţial ridicat de creştere. 

Vacile de muls sunt unităţi strategice ale firmei care acţionează pe 
pieţe mature, unde ele deţin o cotă ridicată. Astfel, acestea aduc rezerve 
financiare utilizate, în general, pentru finanţarea ”stelelor”.   

Unităţile strategice de tip semne de întrebare îşi desfăşoară 
operaţiunile pe o piaţă cu o creştere rapidă, însă au nevoie de investiţii 
substanţiale pentru a deveni profitabile, ele deţinând o pondere redusă pe 
acea piaţă. Managerii vor decide dacă vor aloca resurse financiare sau dacă 
vor prefera dezinvestiţia. 

Câinii sunt firme aflate pe o piaţă în scădere, unde deţin o cotă de 
piaţă redusă. În general, aceste firme vor avea strategii de descreştere, 
întrucât consumă, de multe ori, resurse de la celelalte unităţi strategice. 
  
Matricea multifactorială a portofoliului companiei GE  
  

Matricea multifactorială a portofoliului companiei GE, elaborată de 
firma de consultanţă McKinsey pentru compania General Electric este un 
alt instrument foarte cunoscut de elaborare a strategiilor de către managerii 
firmelor. Aceasta se bazează pe atractivitatea pieţei şi pe atuurile activităţii 
(figura nr. 2).  
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Figura nr. 2: Matricea multifactorială a companiei GE 
Sursa: ttp://www.cipher-sys.com/HofHelp/GE%20Matrix/ge_mckinseyhelpfile.htm   

 
 În figura nr. 2, cercurile indică liniile de activitate ale firmei sau 
unităţile strategice de afaceri. Mărimea cercului desemnează dimensiunea 
relativă a pieţei fiecărei linii / unităţi strategice de afaceri. Porţiunile 
marcate cu gri reprezintă cota din piaţa totală a unităţii strategice pe care o 
deţine firma. Strategiile specifice pentru o firmă vor fi stabilite în funcţie 
de locul în care sunt poziţionate activităţile sale (reprezentate din cercuri) 
în matrice. Activităţile poziţionate în celulele care formează o diagonală 
între partea din stânga jos şi partea din dreapta sus a matricei sunt activităţi 
cu atuuri medii în care managerii ar investi în mod selectiv. Activităţile 
situate deasupra şi în stânga acestei diagonale sunt cele mai puternice şi 
reprezintă activităţile în care firma trebuie să investească şi pe care trebuie 
să le sprijine pentru a se dezvolta. Activităţile din celulele de sub şi din 
partea dreaptă a diagonalei au atuuri generale scăzute şi în general, 
managerii vor renunţa la ele.  
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 Modelul lui Porter pentru analiza sectorială este un instrument 
foarte cunoscut şi utilizat pentru elaborarea strategiei de către firme. În 
cadrul acestui model, Michael Porter evidenţiază forţele principale care 
influenţează concurenţa într-un sector de activitate şi prezintă modul în 
care se află în interacţiune aceste forţe. Autorul arată că managerii trebuie 
să cunoască şi să reacţioneze la acele forţe din sectorul de activitate care 
determină nivelul de concurenţă din respectivul sector de activitate.  
 Conform modelului Porter, concurenţa într-un sector de activitate 
este influenţată de următorii factori (figura nr. 3): noii intraţi sau noile 
firme di sectorul de activitate; produsele care pot acţiona ca produse 
substituente pentru bunurile sau serviciile pe care le realizează firmele din 
respectivul sector de activitate (performanţele relative ale preţurilor 
produselor substituente, costurile de schimbare a partenerului de afaceri, 
înclinaţia cumpărătorului de a aciziţiona produse substituente); capacitatea 
furnizorilor de a controla probleme cum sunt costul materiilor prime pe 
care firmele din sector le utilizează pentru a-şi realiza produsele; puterea de 
negociere pe care o au cumpărătorii în cadrul sectorului de activitate; 
nivelul general al rivalităţii sau al concurenţei între firmele din respectivul 
sector de activitate.  

 

 
 

Figura nr. 3: Cele cinci forţe care determină competiţia din industrie 
Sursa: Porter, 2008, p. 4 
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 Conform acestui model, cumpărătorii, produsele substituente, 
furnizorii şi firmele care pot intra în sectorul de activitate contribuie cu 
toţii la stabilirea rivalităţii / competiţiei existente între firmele din sectorul / 
industria respectivă, aceasta reprezentând baza pentru o strategia adaptată 
condiţiilor, care poate include următoarele: poziţionarea companiei astfel 
încât să fructifice mai bine avantajele competitive; anticiparea şi 
exploatarea echilibrului de forţe; modelarea echilibrului de forţe pentru a 
crea o structură a industriei/sectorului mai favorabilă firmei.  
 

b. Tipologia strategiilor 
 

 Există mai multe puncte de vedere cu privire la tipurile de strategii 
pe care le poate adopta o firmă / organizaţie pentru a dobândi avantaje în 
raport cu competitorii. Astfel, ele sunt clasificate în funcţie de câteva 
criterii.  

În lucrarea Management. Concepte şi aplicaţii, autorii clasifică 
strategiile în funcţie de diversele niveluri la care sunt implementate, astfel 
(Nica, P., Iftimescu, A., 2003, p. 105): strategii generale (corporative), 
strategii concurenţiale (de afaceri) şi strategii funcţionale. 

Strategiile corporative pot fi:  
- strategii de creştere (concentrare – prin dezvoltarea pieţei, 

dezvoltarea produsului şi integrare orizontală, integrare verticală – 
integrare în amonte şi integrare în aval, şi diversificare – concentrică şi de 
tip conglomerat); 

- strategii de stabilitate; 
- strategii de descreştere (redresare, stoarcere, dezinvestiţie şi 

lichidare).  
Strategiile concurenţiale (de afaceri) permit stabilirea de către firmă 

a domeniilor de afaceri şi a modului în care vor fi alocate resursele între 
aceste domenii. Este posibil, astfel, ca firma să apeleze la dominarea 
globală prin costuri , diferenţierea produselor sau serviciilor şi 
focalizarea asupra unui anumit segment de piaţă.  

Strategiile funcţionale arată modul în care domeniile funcţionale 
intenţionează să acţioneze pentru realizarea obiectivelor şi strategiilor 
formulate la nivel de companie şi de unităţi de afaceri. Ele urmăresc 
dezvoltarea unor competenţe care să permită companiei sau unităţilor de 
afaceri avantaje competitive. Atsfel, vor exista strageii funcţionale în 
domeniile: marketing, producţie/operaţiuni, financiare şi de resurse umane. 
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Un alt cercetător din domeniul strategiei, Ioan Stanciu clasifică 
strategiile în funcţie de cinci criterii (Stanciu, p. 3): sfera de cuprindere a 
lor, dinamica obiectivelor, natura obiectivelor, modalitatea de obţinere a 
avantajului competitiv, receptivitatea la schimbare.  

Astfel, în funcţie de sfera de cuprindere, pot fi: strategii globale şi 
strategii parţiale. 

Strategiile globale cuprind obiectivele fundamentale şi opţiunile 
majore ale întregii firme, antrenând întregul potenţial al acesteia. Ele 
presupune stabilirea unor direcţii comune de urmat în toate domeniile 
(comercial, de producţie, de personal, etc.) şi pentru ansamblul produselor 
din portofoliu. Aceste strategii presupun rezolvarea a numeroase probleme 
de coordonare între diferitele activităţi, de alocare a resurselor disponibile 
pentru diferitele domenii şi activităţi ale organizaţiei. 

Strategiile parţiale cuprind obiectivele derivate şi opţiunile 
strategice de la nivelul diferitelor domenii ale activităţii firmei, precum şi 
anumite părţi din potenţialul acesteia. Ele presupun stabilirea direcţiior în 
care trebuie să acţioneze firma în diferitele domenii, care sunt modalităţile 
de a obţine avantaje competitive în aceste domenii, precum şi 
responsabilităţile ce revin respectivelor domenii sau funcţiuni în aplicarea 
strategiei globale a firmei. 

În ceea ce priveşte dinamica obiectivelor fixate, strategiile 
organizaţiei se grupează în trei categorii: strategii de dezvoltare, strategii 
de consolidare şi strategii de redresare. 

Strategiile de dezvoltare presupun stabilirea unor obiective 
superioare obiectivelor din perioadele anterioare, atât din punct de vedere 
cantitativ, cât şi calitativ. Sunt strategii globale care vizează extinderea 
activităţilor desfăşurate de firmă, prin prisma mai multor criterii. Ca şi în 
cazul autorilor citaţi mai sus, Stanciu arată că dezvoltarea poate fi realizată 
prin: concentrare, integrare verticala şi diversificare. 

Strategiile de redresare se caracterizează prin faptul că în cadrul 
lor se stabilesc obiective strategice la nivelul obiectivelor stabilite într-o 
perioadă anterioară, dar superioare obiectivelor stabilite în perioada 
imediat precedentă. Atsfel de strategii au la bază nevoia sau dorinţa de 
reducere  a activităţii economice a firmei, în general prin intermediul 
reducerii costurilor (reducerea sau eliminarea cheltuielilor neesenţiale şi 
instituirea unui control ferm al costurilor) şi/sau prin intermediul reducerii 
activelor (vânzarea de terenuri, echipamente sau a unor subunităţi). 
Strategiile de redresare sunt considerate: restrângerea, reorientarea, 
renunţarea, falimentul şi lichidarea. 
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Strategiile de consolidare cuprind obiective strategice cantitative la 
nivelul celor stabilite în perioada precedentă, dar superioare din punct de 
vedere calitativ realizărilor din perioadele anterioare. Organizaţia în 
general şi întreprinderea în special adoptă strategii de consolidare după 
anumite perioade de dezvoltare, mai ales din punct de vedere cantitativ, de 
extindere pe noi pieţe de desfacere. Prin intermediul strategiilor de 
consolidare, organizaţiile urmăresc să-şi îmbunătăţească latura calitativă a 
activităţilor desfăşurate şi prin aceasta să-şi consolideze poziţiile ocupate 
pe piaţă. 

După natura obiectivelor privind sfera produselor fabricate, 
ponderea pieţelor ocupate şi numărul stadiilor procesului tehnologic 
executate în cadrul firmelor, strategiile acestora se pot grupa în strategii: de 
specializare, de diversificare, ofensive şi defensive. 

Strategiile de specializare au la bază faptul că obiectivele stabilite 
prevăd restrângerea gamei de produse fabricate şi îmbunătăţirea 
performanţelor tehnice, economice şi sociale ale acestora. Se consideră că 
o firmă adoptă o astfel de strategie atunci când urmăreşte obţinerea 
avantajului competitiv prin îmbunătăţirea performanţelor produselor, a 
calităţii acestora. În aceste condiţii, se poate urmări şi o integrare pe 
orizontală, prin preluarea unor activităţi din amonte sau din aval, care să 
reprezinte obiectul de bază al firmei. 

Strategiile de diversificare presupun stabilirea unor obiective prin 
care se urmăreşte lărgirea gamei de produse fabricate sau de componente 
ale produselor care se vor fabrica în cadrul firmei. Pentru a a dopta astfel 
de strategii, este necesar ca firma să dispună de un potenţial material, 
financiar, dar mai ales uman considerabil, care să constituie premisa pentru 
lărgirea gamei de activităţi ce se vor desfăşura în cadrul acesteia. Totodată, 
astfel de strategii presupun şi un potenţial creativ deosebit sau cel puţin 
accesul la cele mai noi realizări în domeniul în care ăşi desfăşoară 
activitatea firma. 

Strategiile ofensive se caracterizează prin stabilirea unor obiective 
de pătrundere pe noi pieţe sau creşterea ponderii pe care o deţine firma pe 
pieţele pe care este prezentă. Pentru adoptarea unor astfel de strategii, este 
necesar ca firma să-şi diversifice producţia, să-şi îmbunătăţească nivelul 
calitativ al produselor, prin modernizarea acestora, prin folosirea unor 
tehnologii performante. De asemenea, acest tip de strategie presupune ca 
firma să dispună de o informare foarte bună asupra pieţelor potenţiale, de 
un ansamblu de măsuri de publicitate, susţinute de un potenţial 
considerabil material, financiar şi uman. 
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Strategiile defensive  au caracteristic faptul că sunt stabilite 
obiective prin care se urmăreşte renunţarea la unele pieţe sau diminuarea 
ponderii pe care o deţine firma pe anumite pieţe. Managerii firmelor 
apelează la astfel de strategii în situatiile în care trec printr-o perioadă 
dificilă sau urmăreşte o consolidare a poziţiilor deţinute pe anumite pieţe. 

Un alt criteriu de clasificare a strategiilor se referă la modul în care 
este obţinut avantajul competitiv. Un avantaj competitiv se poate obţine de 
către firmă prin mai multe modalităţi, ceea ce va determina şi diferenţierea 
strategiilor acestora. Putem avea, astfel: strategii orientate spre reducerea 
costurilor, strategii orientate spre diferenţierea produsului, axate pe găsirea 
unei nişe a pieţei şi strategii orientate pe calitatea produsului. 

Strategiile orientate spre reducerea costurilor presupun stabilirea 
unor obiective de 
reducere a costurilor de producţie care să le permită o reducere a preţului 
produselor faţă de competitori. Astfel de strategii se adoptă de către firmele 
care funcţioneaza în ramuri în care beneficiarii sunt foarte sensibili la 
preţul produselor. Pentru a atinge astfel de obiective, este necesar ca 
firmele să identifice şi să aplice opţiuni strategice care să permită un 
control al costurilor, o reducere a acestora, eventual prin aplicarea unor 
tehnologii performante. 

Strategiile orientate spre diferentierea produsului presupun 
stabilirea unor obiective prin care se va urmări diferenţierea produsului de 
produsele concurenţei, în general prin cresterea funcţiilor îndeplinite de 
către acesta. Adoptarea unor astfel de strategii are loc mai ales în domeniile 
în care exigenţele consumatorilor nu pot fi satisfăcute de către un produs 
standard sau de produse care se diferenţiază puţin. Astfel, firmele care îşi 
vor propune şi vor reuşi să fabrice produse care îndeplinesc mai multe 
funcţii, deci diferenţiate din punct de vedere funcţional şi constructiv, vor 
fi avantajate. Aceste avantaje se concretizează în cantitatea mai mare care 
poate fi vândută şi/sau prin preţul mai mare care poate fi obţinut pe produs. 

Strategiile axate pe găsirea unei nişe a pieţei constau în stabilirea 
unor obiective privind satisfacerea unui segment de consumatori bine 
delimitat în cadrul pieţei. Prin adoptarea unor astfel de strategii, avantajul 
competitiv se obţine din ponderea mare a cererii acestui segment de 
consumatori (nişă), satisfacută de către firmă. 

Modul în care firma reacţionează la schimbare, la nou şi felul în 
care acest lucru se reflectă în strategia ei determină trei tipuri de strategii: 
de consolidare, imitativă şi inovaţională. 
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Strategia de consolidare este aplicată de către o firmă atunci când 
aceasta a implementat într-o perioadă anterioară noutăţile intensiv şi 
urmăreşte în continuare consolidarea întregii ei activităţi pe aceste 
coordonate, adaptarea tuturor organismelor la nou, ridicarea întregii 
activităţi la cerinţele impuse de noutate. 

Strategiile imitative presupun ca o firmă să aplice noutatea apelând 
la licenţe şi know-how, deci prin preluarea noutăţilor de la alte firme. 
Această strategie este aplicată, în principal, de către firmele care nu dispun 
de resursele materiale, umane şi financiare necesare realizarii unor 
cercetări proprii. 
 Strategiile inovaţionale sunt utilizat în prezent de cele mai multe 
firme, deoarece au nudoar avantajul de a pune în valoare potenţialul ei 
creativ inovativ, dar în acelaşi timp dau posibilitatea firmei, prin inovarea 
frecventă de noi produse şi tehnologii, de a deţine o poziţie de frunte în 
domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. 
  
 Implementarea strategiei 
 
 Ce de-a patra etapă a procesului managementului strategic este 
reprezentată de implementarea strategiei adoptate de către manageri, 
deoarece simpla concepere a acesteia este fără valoare dacă nu este pusă în 
practică. 
 Implementarea cu succes a strategiei necesită patru aptitudini de 
bază (Certo, 2002, p. 243): 

a. Aptitudinea de interacţiune care presupune capacitatea de a 
conduce oamenii pe parcursul implementării, managerii fiind cei care 
trebuie să caute cel mai bun mod de a transpune strategia în acţiune.  

b. Aptitudinea de alocare este capacitatea de a oferi resurele 
necesare pentru implementarea strategiei. Este necesară o atentă planificare 
a timpului, resurselor fiinanciare şi umane esenţiale pentru succesul 
acţiunilor. 

c. Aptitudinea de monitorizare înseamnă capacitatea de a folosi 
informaţiile pentru a stabili dacă a apărut vreo problemă care blochează 
implementarea. Feedbackul este absolut necesar pentru a reuşi în 
implemenatrae srategiei. 

d. Aptitudinea de organizare este capacitatea de a crea în 
organizaţie o reţea de oameni care poate contribui la rezolvarea 
problemelor pe măsură ce acestea apar.   
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Controlul strategiei 
 
 Ultima etapă a procesului managemenutlui strategic este constituită 
din controlul aplicării strategiei, monitorizarea şi evaluarea acestui proces 
privit ca un întreg, pentru a se asigura că aceasta funcţionează în mod 
eficient.  
 Controlul strategic se concentrează pe activităţile care privesc 
analiza mediului, stabilirea direcţiei organizaţiei, conceperea strategiei, 
implementarea acesteia să fie adecvate, compatibile şi să funcţioneze în 
mod corespunzător. 
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Turismul - parte integrantă a strategiei generale a dezvoltării 
economice 

 
              Turismul a înregistrat în ultimele decenii ritmuri anuale de 
creştere foarte ridicate la sosiri şi încasări turistice. Chiar dacă anumite 
evenimente au determinat stagnarea sau chiar reducerea ritmului de 
creştere a activităţii turistice  în diferite momente (atentatul de 1a 11 
septembrie 2001 şi alte atentate, ca cele de la Madrid şi Londra, războiul 
din Iraq, gripa aviară şi, nu în ultimul rând, criza economică mondială 
începută în anul 2007  în Statele Unite ale Americii), turismul rămâne 
printre cele mai importante componente ale comerţului internaţional. De 
asemenea, prin efectul multiplicator, turismul antrenează alte ramuri 
economice a căror evoluţie depinde de această activitate (construcţii, 
transporturi, industria alimentară, agricultura, industria prelucrării 
lemnului, serviciile, etc.). 
              Date fiind aceste condiţii, poziţia şi contribuţia pe care turismul, 
ca ramură a sectorului terţiar, o poate avea la produsul intern brut al unei 
ţări, efectele sale benefice pe plan social, cultural şi al mediului, impun 
luarea în considerare a turismului ca un punct central al strategiilor 
naţionale de dezvoltare.   
              Datorită evoluţiei sale la nivel mondial, turismul a devenit pentru 
multe ţări un factor important de dezvoltare economico-socială. Amploarea 
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şi complexitatea legăturilor dintre turism şi celelalte ramuri ale economiei 
naţionale impun guvernelor armonizarea acestora cu în momentul 
elaborării strategiei generale de dezvoltare economico-socială. 
              Efectele turismului, la nivelul economiei unei ţări sau regiuni, 
trebuie analizate plecând de la relaţia lor cu obiectivele fundamentale ale 
întregului sistem economic; se poate determina astfel contribuţia turismului 
la creşterea economică, la stabilitatea preţurilor, la echilibrul balanţei de 
plăţi, la distribuţia justă şi echitabilă a venitului naţional şi utilizarea 
deplină a forţei de muncă. 
              Conform studiilor realizate de Organizaţia Mondială a Turismului, 
efectele turismului se grupează în trei categorii (Minciu, 2007, p. 23): 
- efecte asupra strategiei globale a dezvoltării unei ţări (zone) sau efecte 

globale;  
- efecte parţiale asupra economiei naţionale, respectiv asupra agenţilor, 

sectoarelor, variabilelor şi macrodimensiunilor fundamentale ale 
economiei;  

- efecte externe, în domeniul socio-cultural, fizic şi cel al resurselor 
umane, cu rezultate economice indirecte.  

Tabelul nr. 2 
Tipologia efectelor turismului asupra economiei 

 
Tipuri de 

efecte 
Obiectivele generale ale 

politicii economice 
Efecte asupra: 

Globale 1. Strategia dezvoltării 
2. Creşterea în sectoarele de 
producţie-eficacitatea 
sistemului 

1.1. economiei naţionale, în general 
(finanţarea deficitului exterior, rol de 
motor, etc.) 
1.2. dependenţei de exterior şi noii 
ordini economice internaţionale 
2.1. stimulării producţiei 
2.2. stimulării forţei de muncă 
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Parţiale 3. Sector extern stabilitate şi 
echilibru extern 
4. Sector public gradul de
intervenţie a statului 
5. Stabilitatea preturilor 
6.Echitatea sistemului 
7. Amenajarea teritoriului 

3.1. echilibrul balanţei de plăţi 
3.2. nivelul ratei de schimb si raportului 
real al schimburilor 
3.3. masei monetare si circulaţiei băneşti 
4.1. veniturilor publice 
4.2. cheltuielilor publice 
5.1. nivelul inflaţiei 
5.2. speculaţiei terenurilor 
6.1. modului de distribuţie a veniturilor 
7.1. dezvoltării regionale 
7.2. mediului rural 
7.3. mişcării demografice 

Externe 8.Utilizarea
 corespunzătoar
e  si 
protejarea resurselor umane si
naturale 
9. Aspecte socio-culturale 

8.1. calităţii mediului 
8.2. formarii profesionale 
9. 1. obiceiurilor de consum 
9.2. instruirii şi educaţiei 
9.3. schimbărilor sociale şi culturale 

Sursa: adaptat după OMT, Etude sur les effets du tourisme dans l economie des pays 
recepteurs et emetteurs, Madrid, 1980. 

 
Toate acestea dovedesc rolul important pe care turismul îl are în 

viaţa economică şi socială a statelor lumii prin acţiunea sa contribuind atât 
la stimularea creşterii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, cât 
şi la valorificarea superioară a potenţialului turistic al fiecărei ţări. 
              Evoluţiile turismului arata ca acest sector are un deosebit impact 
economic, reprezentând uneori o sursă principală de redresare a 
economiilor naţionale pentru ţările care dispun de resurse turistice 
importante. Turismul acţionează astfel ca un factor stimulator al sistemului 
economic global.  

 Semnificativ, din acest punct de vedere, este aportul turismului la 
PIB, diferit de la un stat la altul în funcţie de potenţialul turistic, structura 
şi nivelul de dezvoltare al economiei. Activitatea de servicii necesită un 
consum ridicat de muncă vie, de inteligenţă şi creativitate, ceea îi conferă 
un aport important la realizarea valorii adăugate în economia unei ţări. De 
asemenea, turismul are un rol de stimulare a altor sectoare de activitate, 
datorită legăturilor cu o diversitate de ramuri economice pe care le implică 
activităţile de acest gen.                
             Turismul o valorificare superioară a resurselor naturale şi antropice 
(forme de relief, peisaje, factori naturali de cură, monumente istorice, etc.), 
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prin dezvoltarea şi exploatarea resurselor de mici dimensiuni, dispersate, 
contribuind şi la dezvoltarea economiilor locale. De altfel, turismul este 
singura industrie care valorifică  unele resurse antroprice, cum sunt: 
muzee, clădiri, monumente istorice etc.  Astfel, devine o pârghie de 
atenuare a dezechilibrelor interregionale, atât la nivel naţional cât si 
mondial.  
              Efectele economice ale turismului se manifestă şi prin contribuţia 
sa la asigurarea unei circulaţii băneşti echilibrate, realizată deopotrivă pe 
seama turismului intern şi internaţional.  
              Un alt rol deosebit, pe care turismul îl are în economiile naţionale, 
este acela de a genera locuri de munca şi a contribui la scăderea şomajului, 
prin absorbţia forţei de muncă eliberate din celelalte sectoare de activitate 
şi este utilizat, ca urmare, de numeroase guverne, ca un angajator 
important. Conform statisticilor realizate de World Travel and Tourism 
Council, pe baza datelor furnizate de 181 de ţări ale lumii, contribuţia 
sectorului turismului şi călătoriilor la ocuparea totală a forţei de muncă este 
de 235.758.000 locuri de muncă, reprezentând 8.1% din totalul forţei de 
muncă ocupate în anul 2010 (WTTC, 2010, p. 8). Previziunile realizate de 
acelaşi organism indică o creştere a absorbţiei forţei de muncă în proporţie 
de 9.2% din total în anul 2020. Având în vedere aceste date, nu mai poate 
fi negat rolul industriei turismului şi călătoriilor ca „angajator” extrem de 
important pentru numeroase ţări (Tătăruşanu, 2011) 
              Contribuţia turismului pe plan socio-uman este la fel de 
importantă ca cea din plan economic. Acţiunea sa se răsfrânge atât asupra 
turiştilor, cât şi asupra populaţiei zonelor vizitate, cu efecte în planul 
consumului, instruirii şi educaţiei, utilizării timpului liber, calităţii 
mediului, legăturilor dintre naţiuni. În general, efectele sale sunt pozitive, 
benefice, dar nu sunt excluse, datorita complexităţii sale, nici incidentele 
negative. 

Cercetătoarea Rodica Minciu adaugă şi faptul că, răspunzând unor 
cerinţe de ordin social, turismul are o importanţă deosebită în (Minciu, 
2007, p. 29): 

 -  satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale ale oamenilor, 
influenţând pozitiv dimensiunile şi structura consumului;  

 -  utilizarea timpului liber, reprezentând una din cele mai complexe 
şi benefice metode din acest punct de vedere;  

 - exercitarea unei influenţe pozitive şi/sau negative asupra 
mediului, ca totalitate a factorilor naturali şi a celor creaţi prin activităţile 
umane, ca materie primă a turismului;  
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 - intensificarea şi diversificarea legăturilor dintre naţiuni. 
Cercetătorul Mouthinio (Mouthinio, 2011, p. 36), realizând o 

comparaţie a ratei de creştere a venitului intern brut cu cel generat de 
industria călătoriilor şi turismului, arată că în ţările cu un nivel scăzut şi 
cele cu un nivel scăzut spre mediu al veniturilor, rata de creştere a 
turismului este mai mare decât cea din celelalte sectoare ale economiei.  
              Nu de puţine ori, sunt menţionate şi efectele negative ale 
dezvoltării turismului în anumite zone: pierderea tradiţiilor de către 
populaţia locală, precaritatea locurilor de muncă pe care generează, 
influenţa negativă asupra mediului, criminalitatea ridicată în zonele în care 
se dezvoltă etc. 
 
Fundamentarea politicii şi strategiei de dezvoltare a turismului 
               

Politica de dezvoltare turistică la nivel naţional presupune stabilirea 
unor obiective şi utilizarea eficientă a pârghiilor macroeconomice, 
specifice acestui domeniu. Cristiana Cristureanu, abordând problematica 
fundamentării unei strategii în domeniul turismului, afirmă că punctul de 
plecare îl reprezintă stabilirea unei politici turistice viabile, ale cărei 
obiective pot fi (Cristureanu, 1992, p. 202): obiective extraeconomice 
(legate de valorificarea  

 potenţialului natural şi antropic al unei ţări, de aplicarea în practică a 
drepturilor fundamentale ale oamenilor, cum ar fi libertatea de circulaţie şi 
de comunicare) şi obiective economice (creşterea producţiei în turism şi în 
ramurile antrenate de acesta, sporirea veniturilor, ocuparea forţei de 
muncă, dezvoltarea economică a unor regiuni sărace în alte tipuri de 
resurse decât cele turistice) etc. 
              Pentru atingerea obiectivelor propuse, politica turistică 
beneficiază de o serie de pârghii sau instrumente economice care decurg fie 
din politica economica globală, fie din specificul sectorului turistic. 
            În aceeaşi lucrare, cercetătoarea arată şi pârghiile politicii 
economice globale care pot favoriza dezvoltarea activităţii de turism sunt 
(Cristureanu, 1992, p. 203):  

a) instrumentele financiare şi fiscale, care se referă la ansamblul 
politicilor de credit, a ratei dobânzilor şi a impunerilor fiscale (ele creează 
un cadru favorabil acumulărilor, investiţiilor turistice şi creării de noi 
activităţi turistice);  de exemplu, un nivel scăzut al fiscalităţii favorizează 
investiţiile turistice; 
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b) politica bugetara şi monetară, ale cărei efecte se reflectă asupra 
evoluţiei preţurilor interne şi asupra ratei de schimb valutar; de exemplu, 
devalorizarea propriei monede poate stimula exportul de turism (recepţia 
turistică); 

c) măsurile în plan social, cum ar fi cele legate de durata timpului 
de muncă, de durata vacanţelor, de formarea profesională etc.; de exemplu, 
creşterea nivelului de calificare al resurselor umane din turism creează 
premise favorabile pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice. 
             Instrumentele principale de politică economică specifice sectorului 
turistic se referă la: finanţarea de către bugetul de stat a unor investiţii 
turistice, acordarea unor credite cu dobânzi mici pentru investiţii în 
echipamente turistice, suportarea de către bugetul de stat a unei părţi a 
cheltuielilor turistice pentru anumite categorii sociale (tineri, pensionari) 
sau măsuri de ordin fiscal - exonerări, reduceri la plata a impozitelor, taxe 
hoteliere (sau de sejur), taxe aplicate pentru diverse servicii turistice, taxe 
asupra valorii adăugate în turism, etc. 
              Strategiile de dezvoltare a turismului la nivel naţional se vor 
înscrie în coordonatele trasate de politica turistică adoptată şi susţinută prin 
intermediul acestor instrumente. La rândul lor, strategiile la nivel de firmă, 
staţiune sau regiune se vor corela cu cele macroeconomice. 
              Aşa cum am menţionat deja, în prezent numeroase state se 
concentrează pe dezvoltarea turismului, ca o alternativă la creşterea 
şomajului, reducerea competitivităţii î alte ramuri şi sectoare, însă fără o 
strategie bine fundamentată, rezultatele sunt departe de a fi mulţumitoare. 
Este necesară stabilirea unei strategii ţinând cont de analiza principalelor 
elemente interne şi din exterior care influenţează turismul, de punctele tari 
şi slabe identificate, pentru a crea un avantaj competitiv ce va diferenţia 
ţara respectivă pe piaţă de ceilalţi competitori. 
 Un prim pas în elaborarea unei strategii turistice este analiza 
factorilor care influenţează competitivitatea destinaţiei/ţării din punct de 
vedere turistic, acestea fiind, în principal: condiţiile factoriale, calitatea şi 
structura ofertanţilor, structura pieţei şi canalele de distribuţie, condiţiile de 
manifestare a cererii şi de adaptare a ofertei(Cristureanu, 1992, p. 220).   

 Condiţiile factoriale se referă la: 
- resursele naturale şi culturale ( peisaj, climat, izvoare cu apă 

minerală şi alţi factori naturali de cură balneară, cursuri de apă, lacuri, 
plaje, situaţie geografică, populaţie, monumente, oraşe istorice, opere de 
artă, patrimoniu cultural, colecţii de artă ş.a.) 
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- resursele de capital şi infrastructură (fără o infrastructură 
dezvoltată, mijloace de transport moderne, condiţii bune de cazare, 
alimentaţie şi agrement, potenţialul turistic existent nu poate fi accesat); 

- resursele umane – în termeni de nivel al calificării, număr, creând 
posibilitatea de a fi importator sau exportator de know-how în domeniul 
turistic.  
        Calitatea şi structura ofertanţilor care reprezintă destinaţia este 
un alt element esenţial care influenţează competitivitatea unei ţări/destinaţii 
turistice. Sunt importante, pentru     poziţia concurenţiala a unei destinaţii, 
gradul de specializare si de calitatea ofertanţilor. Calitatea produselor 
turistice este dată, la rândul ei, de calitatea potenţialului natural (condiţiile 
mediului), calitatea infrastructurii  (echipamente hoteliere, de servire a 
mesei, dotarea bazei de tratament, mijloace de transport, evenimente 
culturale şi sportive, spectacole,) şi calitatea imaterială (serviciile, sistemul 
de informare a clienţilor, managementul firmei). 

Structura pieţei şi circuitele de distribuţie este cel de-al treilea 
element important în stabilirea poziţiei concurenţiale a unei destinaţii/ţări. 
În ultimele decenii, preferinţele consumatorilor de turism au suferit 
schimbări, date în principal de un alt stil de viaţă, schimbările sociale 
produse, ceea ce a adus modificări pe piaţa vizată. De asemenea, internetul 
a adus schimbări profunde în ceea ce priveşte modalităţile de distribuţie a 
produselor turistice, accesul facil al turiştilor la informaţii şi posibilitatea 
alegerii dintre numeroşi distribuitori.  

Condiţiile de manifestare a cererii şi de adaptare a ofertei sunt 
determinate de dimensiunea şi structura pieţei ( ponderea pieţei turistice 
specifice, nivelul veniturilor şi nivelul social, gradul de saturaţie ş.a.), de 
experienţa călătorilor faţă de noile produse şi noile norme. Turiştii şi 
consumatorii evoluaţi dintr-o ţară sunt un factor important pentru avantajul 
concurenţial al unei destinaţii. Astfel, ţările care au o cerere ridicată  
internă, mai ales pentru servicii de calitate înaltă, vor avea un avantaj 
concurenţial datorită faptului că aceşti turişti stimulează firmele să menţină 
o calitate înaltă a serviciilor . Firmele din domeniu şi instituţiile ce 
acţionează în turism trebuie să monitorizeze permanent schimbările care au 
loc în preferinţele turiştilor şi să-şi adapteze în permanenţă oferta la cererea 
de pe piaţă.  
             O politică durabilă în domeniul turismului necesită trebuie să se 
bazeze pe o strategie care să aibă în vedere eliminarea punctelor slabe, 
valorificarea punctelor tari şi a oportunităţilor şi evitarea ameninţărilor 
manifestate pe piaţă în ceea ce priveşte competitivitatea destinaţiei/ţării. În 
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Economia şi politica turismului internaţional, autoarea menţionează că 
măsurile care pot fi luate în acest sens (Cristureanu, 1992, p. 221) se referă 
la câteva aspecte esenţiale: învăţământul şi cercetarea, modernizarea 
infrastructurii, comunicaţiile, politicile promoţionale în domeniul 
turismului, protecţia şi valorificarea resurselor existente.  
 În domeniul învăţământului, este necesar ca acesta să se adapteze la 
nevoile de resurse umane înalt calificate pentru turism, cu spirit 
întreprinzător, organizator, capacitatea de a rezolva probleme şi conflicte, 
cunoaşterea limbilor străine. În acest mod, se creează premisele pentru o 
valorificare mai bună a capitalului uman, care poate fi o strategie pentru 
trecerea de la concurenţa preţurilor la concurenţa calităţii. 

 Modernizarea infrastructurii; 
              Avantajele naturale ale unui loc (frumuseţea si diversitatea 
peisajului, factorii climatici, aerul ş.a.) nu sunt suficiente pentru atragerea 
vizitatorilor. Fără o infrastructură adaptată şi eficientă, resursele naturale 
şi antropice nu pot fi accesate. Este nevoie de aeroporturi, drumuri, căi 
ferate şi servicii publice, infrastructură specifică turismului (parcuri 
tematice, posibilităţi de practicare a sporturilor etc). 

      Comunicaţiile 
              În multe cazuri, o destinaţie se compune din ofertanţi diferiţi, 

cooperarea dintre aceştia şi/sau realizarea de alianţe strategice sunt  
mijloace importante în concurenţa cu marile lanţuri de distribuţie şi 
ofertante de produse turistice la nivel internaţional. În ultimii ani, tendinţa 
la nivel mondial este de crearea de alianţe strategice, etc pentru a avea 
posibilitatea de a face economii de scară.  
              Internetul este un mijloc esenţial de promovare a destinaţiilor 
turistice în prezent, iar accesul oamenilor la acest mijloc de comunicare 
este esenţial.   
Politicile promoţionale în industria turistică 
              Încurajarea îmbunătăţirii competitivităţii destinaţiei trebuie să fie 
unul din obiectivele majore ale politicii turistice. Este necesar sprijinul 
financiar pentru dezvoltarea software-ului turistic, stimularea cooperării şi 
a alianţelor strategice şi includerea strategiilor de marketing care să 
contribuie la realizarea obiectivelor generale ale ţării respective pe piaţa 
turistică internaţională.  
Protecţia şi valorificarea resurselor 
              Este o provocare imensă în prezent pentru menţinerea şi 
asigurarea existenţei şi în viitor a resurselor necesare pentru dezvoltarea 
turistică a regiunilor/ţărilor,  numeroase  regiuni turistice riscând să atingă 



Tourism – integral part of economic development strategy 

  119 

limitele creşterii cantitative, starea mediului riscând să se degradeze. 
Supradezvoltarea, de-a lungul timpului, a ofertei în anumite regiuni, 
precum şi concentrarea puternică spaţio-temporală a turismului, datorită 
masificării acestuia, sunt principalele cauze ale unor astfel de situaţii. Ca 
urmare, ecoturismul este o formă de turism  apărută în ultimele decenii ca 
o contrapondere la turismul de masă şi ca un mod de a  apăra resursele 
naturale şi antropice ale destinaţiilor.  
              Astfel, se impune realizarea unei strategii a turismului care să ia în 
considerare toate aceste aspecte menţionate mai sus, în vederea creşterii 
competitivităţii ţărilor/destinaţiilor pe piaţa turistică internaţională şi 
dezvoltarea durabilă a industriei turistice viitoare.  
 
Strategia de dezvoltare a turismului în România 
 
              Principalele argumente care determină necesitatea dezvoltării 
turismului în România, rezultă din următoarele aspecte ( 19, p. 3) : 

- resursele turistice fiind practic inepuizabile, turismul este unul din 
sectoarele economice cu perspective reale de dezvoltare pe termen lung;  

- exploatarea si valorificarea complexa a resurselor turistice însoţite 
de o promovare eficientă pe piaţa externă, poate constitui o sursă de sporire 
a încasărilor valutare ale statului, contribuind la echilibrarea balanţei de 
plăţi externe;  

- turismul reprezintă o piaţă sigură a forţei de muncă şi de 
redistribuire a celei disponibilizate din sectoarele economiei puternic 
restructurate;  

- prin efectul său multiplicator, turismul acţionează ca un element 
dinamizant al sistemului economic global, generând o cerere specifică de 
bunuri şi servicii care antrenează o creştere în sfera producţiei acestora, 
contribuind în acest fel la diversificarea structurii sectoarelor economiei 
naţionale;  

- dezvoltarea armonioasă a turismului pe întreg teritoriul contribuie 
la creşterea economică şi socială şi la atenuarea dezechilibrelor apărute 
între diverse zone, constituind o importantă sursă de sporire a veniturilor 
populaţiei;  

- turismul este un mijloc de dezvoltare a zonelor rurale prin 
extinderea ariei ofertei specifice şi crearea de locuri de muncă în mediul 
rural, altele decât cele tradiţionale, ameliorând condiţiile de viaţă şi sporind 
veniturile populaţiei locale;  
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- în condiţiile respectării şi promovării principiilor de dezvoltare 
durabilă, turismul constituie un mijloc de protejare, conservare şi 
valorificare a potenţialului istoric, cultural şi folcloric al ţării; 

- prin adoptarea unei strategii de dezvoltare turistică durabilă şi 
impunerea unor măsuri de protejare a mediului, a valorilor 
fundamentale ale existenţei umane (apă, aer, floră, faună, a 
ecosistemelor vulnerabile, etc.) turismul are în acelaşi timp şi o 
vocaţie ecologică;  

- pe plan social, turismul se manifestă ca mijloc activ de 
educare şi ridicare a nivelului de instruire şi civilizaţie a oamenilor, 
având un rol deosebit în utilizarea timpului liber al populaţiei. 
              Impactul economic pe care turismul, ca factor stimulator al 
sistemului economic global, îl poate avea în relansarea economiei naţionale 
a unei ţări, impune implicarea hotărâta, a factorilor de decizie de la nivel 
naţional din România, în adoptarea unor politici si strategii de dezvoltare a 
turismului care sa ne permită, prin calitatea ofertei, sa concuram de pe 
poziţii egale cu celelalte state ale Uniunii Europene. 
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Abstract 
 Active tourism is a special way to spend your vacations. It is a new travelling 
philosophy that combines adventure, ecotourism and cultural aspects of a discovery tour. 
Active tourism is low-impact, ecological, socially compatible and high quality. Active 
tourism has three major aims: recreation, education, benefit. Active tourism comprises 
ecotourism in the sense of protection of  biodiversity and admiration of  natural beauty. 
But active tourism not only values nature, but it also aims to educate the human being, 
culturally and ecologically. The participation in mental activities and  physical excercises 
is very important for enhancing our life experiences. An active tourist tries to educate a 
good mind in a healthy body.  

 
Keywords: active tourism, adventure, nature, culture 
 
Metodă şi metodologie 

Metodele utilizate în această cercetare sunt: studiul documentar, analiza teoretică şi 
sinteza informaţiilor. Documentarea teoretică a urmărit identificarea şi trecerea în revistă 
a stadiului cunoaşterii în domeniul turismului activ, ca şi formă de petrecere a timpului 
liber în cadrul turismului rural.  

 
Introducere 

Turismul activ presupune participarea la activităţi fizice în zone 
naturale. El îmbină sportul, cultura şi aventura într-un produs turistic 
original. De peste 150 de ani, turiştii au căutat să îşi petreacă vacanţele 
practicând activităţi în aer liber în zone naturale unice. O însemnată 
varietate de clienţi caută aventură, noi experienţe, satisfacţie personală şi 
inedit pentru experienţele trăite. Într-o lume tot mai dinamică, turismul 
activ vine să completeze şi să combine vacanţele turiştilor dornici de 
cunoaştere, incluzând aventură, sport, ecoturism. Completate armonios cu 
componente culturale, istorie, artă, artizanat, arhitectură şi folclor. 

Principiile de bază ale turismului activ sunt: calitatea superioară a 
activităţilor, compatibilitatea ecologică şi socială şi impactul negativ scăzut 
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asupra destinaţiilor. Conceptul este opus turismului de masă, "turismului 
inactiv" şi practicilor dăunătoare mediului înconjurător şi culturii locale, 
promovând în acelaşi timp respectul pentru natură şi valorile locale. 
 
Locul turismului activ în cadrul pieţei turistice 

Turismul de nişă precum cel rural, turismul activ, turismul sportiv, 
turismul cultural, agroturismul sau ecoturismul capătă noi valenţe şi atrag 
noi adepţi pe piaţa turistică. Turiştii caută noi destinaţii în care să îmbine 
deopotrivă odihna, cunoaşterea, relaxarea şi agrementul. 

Turismul activ nu se suprapune peste turismul de masă. Grupuri de 
prieteni, familii sau turişti individuali caută „o relaxare într-un mod activ” 
preferând zonele mai puţin aglomerate, întoarcere la natură şi pitoresc, 
îndreptându-se înspre destinaţiile rurale. 
 

Figura nr.1 

 
 
Principalele componente şi atribute ale turismului activ 

Atât pentru turişti, cât şi pentru comunităţile locale angrenate în 
acest gen de turism, se identifică o serie de avantaje. Turismul activ 
include următoarele componente de bază:  
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Recreere: Elimină rutina cotidiană ce poate apărea pe parcursul 
petrecerii unei vacanţe. Este distractiv şi relaxant în acelaşi timp. Necesită 
o implicare activă a turiştilor prin îmbinarea activităţilor fizice cu cele de 
divertisment. 

Educaţie: Răspunde dorinţei de lărgire a orizonturilor: de 
descoperire, învăţare şi cunoaştere de noi obiceiuri, culturi şi moduri de 
viaţă. Aflarea tradiţiilor locale şi a  valorilor culturale, învăţarea limbajului 
specific anumitor zone şi degustarea produselor locale tradiţionale. 

Beneficii: Ajută în acelaşi timp la dezvoltarea economiilor locale şi 
contribuie la promovarea destinaţiilor vizitate. Are un impact redus asupra 
mediului, dar un puternic impact social. Se bazează pe utilizarea valorilor 
din natură, protejează biodiversitatea şi oferă locuri de muncă populaţiei 
locale. 
 

Turismul activ vine să combine armonios cele trei mari atribute:  
aventură – natură – cultură.  
 

Figura nr.2 

 
 
Turismul de aventură prespune, de cele mai multe ori, vizitarea 

unei regiuni aproape neafectate de impactul uman, efectuarea unui efort 
fizic şi asumarea unor riscuri. Din această categorie pot face parte: schiul, 
alpinismul, zborul cu parapanta, coborârea pe ape repezi etc. Această 
formă nu poate fi considerată nepărat o formă de ecoturism ci numai dacă 
îndeplineşte condiţiile acestuia. 
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Activităţile turistice pot fi structurate astfel, după mediul în care se 
pot desfăşura:  

• Desfăşurate pe calea aerului - zborul cu parapanta 
• Desfăşurate pe teren - ciclism, echitaţie, plimbări, căţărări 
• Desfăşurate pe apă - sporturile cu vâsle: rafting, caiac, 

canoe, schi acvatic 
• Bazate pe zăpadă - schiatul, snowboarding-ul, mushing-ul, 

drumeţii cu rachete pe zăpadă 
Parapantismul, sau zborul cu parapanta este o activitate ce 

implică zborul liber, natural, folosind gravitaţia. Această activitate se 
adresează atât familiilor, grupurilor mici de prieteni sau indivizilor 
individuali. Nu se limitează exclusiv zonelor de munte, ci poate fi aplicată 
şi în alte zone. Echipamentul îl reprezintă "un aparat" simplu cu design 
complex, având forma de aripă elipsoidală, mult mai alungită decât cea a 
unei paraşute, cu o multitudine de celule formate în interiorul boltei. 

Ciclismul, foarte popular se poate desfăşura sub mai multe forme: 
racing-ul pe şosea, tururile şi mersul pe munte cu bicicleta (mountain 
bike). Activitatea are un impact minim asupra mediului şi nu necesită o 
infrastructură specială în zonele rurale. Pot fi dezvoltate noi rute sau noi 
trasee în regiune. Echipamentul trebuie să fie corect setat funcţie de traseul 
de parcurs. Pe lângă bicicleta propriu-zisă mai este necesar şi echipament 
de protecţie pentru turist. 

Echitaţia, ca şi formă de petrecere a timpului liber vine să răspundă 
aşteptărilor pentru numeroase categorii de turişti - copii sau maturi, 
îmbăcînd mai multe forme de recreere. Începând cu simpla iniţiere în 
călărie, deplasarea pe diferite piste locale, sau parcurgerea călare a unor 
trasee. Activitatea aduce oamenii mai aproape de natură, creându-le o 
perspectivă deosebită în mijlocul acesteia. Caii pentru echitaţie sunt special 
antrenaţi şi pregătiţi evitându-se astfel producerea de accidente. Pentru o 
afacere mică este nevoie de 4-5 cai, adăpost corespunzător, hrană şi un loc 
de plimbare pentru aceştia. Mai este necesar un echipament complet: şei, 
frâie – pentru cai, dar şi pentru călăreţi- cască şi cizme.  

Traseele pot fi amenajate în zonele montane, pe firul unor râuri, pe 
malul lacurilor sau a mării, pe zăpadă. Ele vor fi bine semnalizate şi să nu 
vor depăşi 15 km. În ceea ce priveşte iniţierea, aceasta poate avea loc pe o 
„arenă” acoperită cu nisip sau pe un simplu teren bătătorit. În toate 
cazurile, activitatea trebuie să se desfăşoare sub supravegherea unui 
instructor. 
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Plimbările sunt forme aproape perfecte de exerciţiu, reprezentând 
în acelaşi timp o relaxare dar şi un mijloc de călătorie prietenos cu mediul. 
Este cea mai bună cale de a explora natura, folosind pentru aceasta trasee 
marcate şi semnalizate corespunzător. Poate fi practicată indiferent de 
anotimp şi nu necesită echipamente speciale. Bocancii comozi, 
îmbrăcămintea confortabilă şi rucsacul pentru călătorie sunt accesoriile 
necesare unei plimbări reuşite. Beneficiile sunt multiple, plecând de la cele 
referitoare la menţinerea sănătăţii şi continuând cu cele legate de 
cunoaştere şi descoperire.  

River – rafting-ul este cel mai răspândit şi mai cunoscut agrement 
din cadrul sporturilor cu vâsle, fiind în acelaşi timp un sport de echipă. 
Implică deseori călătorii pe ape repezi şi nu necesită experienţă sau 
cunoştinţe tehnice din partea celor ce il practică. Echipajul este coordonat 
de un instructor, ce furnizează comenzi pentru armonizarea mişcărilor şi 
pentru manevrarea corectă a ambarcaţiunii. Este un sport ce se adresează 
grupurilor mici - de 4-6 persoane sau chiar familiilor. Echipamentul 
principal îl reprezintă barca pneumatică, prevăzută cu vâsle şi locuri pentru 
ocupanţi, iar turiştilor li se cere să fie echipaţi cu căşti şi veste de salvare. 

Schiatul pe zăpadă, în special schiul alpin - se practică în 
anotimpul rece şi se adresează unei palete diversificate de turişti: de la cei 
foarte experimentaţi la începători, de la copii la vârsnici. Zonele rurale în 
special cele montane, vin să aducă noi oferte pentru activităţile turistice 
bazate pe zăpadă. Sunt amenajate pârtii pentru schi sau săniuş în 
localităţile unde treapta de relief o permite, iar ca o posibilă afacere poate 
apărea închirierea articolelor sportive necesare acestor sporturi: schiuri şi 
sănii.  

Ecoturismul este o formă de turism în care principala motivaţie a 
turistului o reprezintă observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor locale 
legate de natură şi care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
conservarea şi protejarea naturii; folosirea resurselor umane locale; să aibă 
un caracter educativ, respect pentru natură, conştientizarea turiştilor şi a 
comunităţilor locale; cu un impact negativ minim asupra mediului natural 
şi socio-cultural 
(definiţia consacrată a Organizaţiei Mondiale a Turismului).  

Ecoturismul se axează pe experienţa directă şi personală în natură, 
se desfăşoară în cadrul naturii şi se bazează pe utilizarea ei, respectiv a 
caracteristicilor geomorfologice, biologice, fizice şi culturale ale acesteia. 
Prin urmare accentul pe zona naturală este esenţial în planificarea, 
dezvoltarea şi managementul ecoturismului. 
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Turismul cultural implică cele mai diverse categorii sociale şi de 
vârstă şi constă în vizitarea siturilor rurale a căror distincţie se datorează 
existenţei monumentelor istorice, caselor memoriale, muzeelor ş.a. sau 
participarea la desfăşurarea unor sărbători sau datini tradiţionale (pelerinaje 
religioase, practici legate de calendarul agricol sau evenimente sociale din 
viaţa comunităţii (hramuri, nedei, nunţi etc.). 
 
Concluzii 

Activităţile de turism activ trebuie să ofere cele mai bune practici de 
turism şi planificare din punct de vedere al conservării naturii şi dezvoltării 
durabile. Acest tip de turism trebuie să fie planificat şi derulat astfel încât 
să reducă impactul produs asupra naturii, să conserve şi să pună în valoare 
mediul natural şi cultural în care se desfăşoară, prin recunoaşterea şi 
aplicarea practicilor caracteristice turismului durabil.  

Există un interes deosebit pentru turismul de aventură, ecoturism, 
turism cultural, agroturism şi turism rural, ceea ce poate duce la o relansare 
a acestor forme de turism. Aceasta oferă o şansă de supravieţuire 
întreprinderilor mici şi mijlocii din industria ospitalităţii, precum şi de 
relansare a activităţilor economice din cadrul colectivităţilor locale rurale. 
Orientarea acestora spre activităţi de turism activ, care să valorifice atât 
peisajul natural, cât şi oportunităţile zonelor rurale, constituie o posibilitate 
de redimensionare şi repoziţionare a ofertei turistice româneşti. 
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Abstract  

This study tries to present an ingenious experiment designed to be carried out in 
Cucuteni area, Iaşi county and the influence that it might have on the Romanian tourism.  

 
Key words: Neolithic, Cucuteni-type village, rural tourism, culture, model, etc.  
 
Introduction  
 The Cucuteni area in Iaşi county represents a historical milestone in 
the Romanian cultural environment for both professionals and the general 
public at home and abroad and who are desirous of information.  
 The brand of this locality is given by the culture that bears its name, 
the „Cucuteni culture”, one of the oldest cultures in Europe and the world, 
dating back to 5000-3500 B.C, prior to cultures in Sumer and Ancient 
Egypt.  
  Stretching out on about 350000 km² of land in Romania (Moldova, 
N-E of Muntenia, S-E of Transylvania), Moldova and Ukraine, the 
Cucuteni culture is primarily characterized by ceramics presenting features 
unique in Europe and also by other occupational elements of the local 
population, i.e. hunters, fishermen, farmers, weavers,  metal workers, 
(copper, for instance), etc.  
 The Cucuteni ceramics imposed itself in Romania, Europe and 
worldwide by several features such as: 

- its 7000 year old age (5000 years B.C. and 2000 years A.D.); 
- the colours used: red, white and black; 
- its ornaments: spiral decoration with various combinations; 
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- its broad area of expansion, namely a huge area for that historical 
period stretching from the Carpathian Mountains to the Dnieper 
River; 

- its variety of pieces: from glasses, plates, cups, etc. to large vessels 
for preserving liquids and cereals, etc. 
Cucuteni was first officially mentioned in 1454 during the reign of 

Petru Aron and witnessed throughout its history a sinuous life, from glory 
to ash and rise to a worthy place in the civilization and culture of the 
Romanian people.  

Waves after waves of the tumultuous history of these places 
overlapped one by one until 1884 when began the scientific research of this 
space blessed with countless remarcable features.  

The research of the Cucuteni area began back in 1884 and 
continued during several historical stages, namely a first stage in 1910, a 
second stage at the beginning of the World War II, a third stage  from 1961 
to 1989 and the modern stage until the present day.  

Number of prestigious personalities in history and archeology 
bound their names and even their lives to the research being undertaken 
here, a fact witnessed by the scientific works published by: Theodor T, 
Burada; Nicolae Beldiceanu, Grigore Buţureanu, George Diamandy, 
Hubert Schmith, Georg Berssu, Mircea Petrescu Dâmboviţa, Marin Dinu, 
Nicolae Ursulescu, Vasile Cotingă and many, many others. 

The question we can ask today is wether between the Cucuteni 
Culture, the central area where it has originated and the nowadays rural 
Romanian tourism may be a connection. The answer can only be positive 
and this is the goal of this study.   

 
The temptation to reserach the content of the five mounds  

The research undertaken in the geographical area of Cucuteni 
revealed two Neolithic settlements that still bear, by tradition, the name of 
„Dealul Morii”, and the second on a hilltop called „Cetăţuia”, who's rate 
reaches about 346 m in height. 

5000 to 7000 years passed since this area has developed a powerful 
civilization and this land has undergone, due to natural and physical agents 
and also to the human intervention, major transformations visible to the 
naked eye. The contemporary travellers can thus discover the existance of 
an impressive number of mounds of which five are located on the Cetăţuia 
Hill, the ones which are larger and of greater importance. 
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Logical enough, it was those mounds that attracted a particular 
attention both of the tourists and the researchers and also of the policy 
makers of the day who approved after the year 1961 the beginning of a 
large project of research and exploitation of its arising results. 

The development of serious research inside 4 of the 5 above 
mentioned mounds revealed, mainly in the largest one, a sensational 
discovery. It is that of a "grave" which, judging by its size and the value of 
the pieces unearthed here, certainly belonged to an important ruler. This is 
the reason why it was called the "Princely Tomb".   

Once the discovery was made, it made sense to conserve the site 
and display the valuable pieces found there.  

Ocasionned by the celebration of the centennial of intense research 
at the Cucuteni site, the year 1984 has seen the establishment of a museum 
right on top of the hill where the tomb was found, which was already 
called the "Princely Tomb". Since back in those days everything was 
related to the Romanian culture and civilization and its ongoing continuity 
on the land bounded by the Carpathian Mountains, the Danube and the 
Black Sea, the event enjoyed an exceptional recognition at the levels of 
state, government, ministry and territorial departments, etc. There was no 
shortage of money, on the contrary, a monumental building was erected to 
cover the tomb, which later turned into a museum. Since then, it allows 
tourists inside in a very ingenious way.   

Starting from the circular shape of the tomb, a steel construction 
was designed, with concrete and stone frames, under the shape of a Roman 
forum. This construction is unique in its genre not only in Romania, but 
also abroad. Moreover, this stands out clearly from the appreciation of the 
American researcher Marija Gimbutas, head of the UNESCO delegation 
who attended the International Scientific Session „Cucuteni civilization in 
the European context” held in Iaşi and Piatra Neamţ from September 24 to 
28 1984. Marija Gimbutas stated that she has seen  „a work worth of 
UNESCO but without UNESCO”. Of course, the great researcher 
criticized that UNESCO had no contribution to that "splendid" scientific, 
architectural and tourist achievement. 

  
The Cucuteni experiment – a possible model 
The evolution of research to such degree of knowledge, doubled by 

the achievement of the "Princely Tomb" archeological museum and the 
ingenious building that houses it led to the implementation of an 
astounding idea: the building of a typical "Cucuteni-type village", 
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including all the items that existed 5000 – 7000 years ago, in other words, 
the construction of a „MILLENIUM CUCUTENI VILLAGE”. 

Starting from the material conditions and spiritual environment of 
those past times, the place, shape, buildings and utilities were designed. 
Even glimpses of life pulsating in those ages were rendered, based on the 
conslusions drawn from the research undertaken there.  

 
In addition, the following elements were considered: 

 the existence of some other concrete exemples in many areas of the 
world, such as the construction of a Viking village in Sweden, 
models of archeoparks / archeodroms, etc.; 

 the interest that some "extravagant" people show in living a simpler 
way of life, far away from the modernism and the whole chain of 
evil elements it entails; 

 the attraction either from a scientific point of view or for an 
element of comparison that such a project may present. 

 
The content elements of the project took into account the results of 

the scientific research related to the fact that: 
 the population of such settlements was less numerous; 
 the people's basic activities were: hunting (auroch, bear, stag, 

polecat, beaver, etc.), fishing, agriculture (wheat, millet, rye, oats, 
etc.), livestock (cattle, sheep, goats, chicken, ducks, geese etc.), 
orchards (plumps, grapes, apple, pear), wild food gatherers (brier, 
cornels, indian corn, mushrooms, etc.); 

 the food was cooked on open fire: unleavened bread in ovens and 
stews in clay pots; 

 the development of musical instruments: flutes, drums, fish scales, 
etc.; 

 the use of vegetable colours for painting; 
 the existence of some demi-workshops for processing ceramics, 

wood, copper, simple household tools, hunting tools and, of course, 
arms to fight the ennemy;  

 the use of clay or wood for building Neolithic-type houses, etc.  
 

The target populations the project addressed were:  
 students to achieve, in original conditions, some practical lessons of 

history; 
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 students in history and technical science specialties, including 
production practicies; 

 domestic and foreign tourists eager to gain knowledge in such a 
tempting field as the Cucuteni history and civilization; 

 entrepreneurs willing to develop new business, including the 
development of ancient objects that sell well on the market. 

 
Based on the inventory of those important technical elements, the 

project aimed:  
 the purchase or leasing of a land area of cca 20 ha; 
 the achievement of forest curtains or wooden palisades to isolate 

this space and to restrict outside access to this protected area; 
 the construction of 15 – 20 Neolithic houses on an area of cca 2 ha 

of land located in a circle with a circular market inside to fulfill 
multiple functions; 

 the houses will be built of clay or wood in Neolithic style; 
 the houses will also function as workshops for making Cucuteni-

type ceramics, wood and bone carving, metal and copper working, 
etc.; 

 the creation of pieces of clothing according to the Neolithic Age 
traditions, real typical costumes under the form of handmade 
fabrics and leather (shirts, shorts, trousers) leather slippers, etc.; 

 the building of a buffer zone between the outside and the 
effectively isolated inside area, where the people involved can strip 
of their own clothing, take a bath and wear the Neolithic Age 
clothing; 

 the creation of programs for groups that will stay for 3 – 7 – 15 – 
21 – 31 days in the Cucuteni village and which will be permanently 
coordinated by trained staff that will live in the same conditions as 
the visitors arriving there; 

 the preparation of price lists depending on the time visitors spend 
there, of the skills they achieve and the cost of the accomodation 
(which will be in houses on mats) of the provided meals (the food 
will be cooked in clay pots on open fire, unleavened bread in ovens, 
and, experimentally, flower cakes leavening with elder flower), the 
cost of training in various trades (skin tanning and processing, the 
weaving of various objects, handmaking of various objects of 
wood, copper or iron), organization of competitions (archery or 
sling, target shooting, knockdown, fighting, ritual games) the cost 
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of takeaway parts (flutes, drums, decorated clay pots, fish scales, 
copper fishing rods, etc.). 
 
The above presentation clearly shows that the project aims to create 

a living settlement managed by a special group of curators together with 
the related staff. They will perform the reception of the visitors - open to 
such an experience - in the buffer zone, their equipment, accomodation, the 
organization of specific activities and all through the returning of the 
equipement at the departure from the village at the end of an evening 
program. 

For exemple, a day's program will last 8-10 hours filled with 
activities in workshops for skill learning, followed by a 3 hour period for 
serving the three meals which will be cooked by the participants, 
recreational games and learning of several fighting techniques for about 2-
3 hours, and rest for about 8 hours.  

Organization in the Cucuteni-type village imposes certain high 
costs which cannot be overlooked, therefore the project envisages the 
following lines of action relayed to the target people such as: 

 first of all, the organization of a number of "visiting series" for 
young people which range every year from May to October for 
periods of 3 - 31 days, allowing them to live effectively in the 
village without leaving the perimeter during this period; 

 the persence of ordinary tourists who will arrive by shuttle in 
groups of 8, 16, 24, 32 and 46 – 52 people and who will stay for 24 
hours with one night accomodation; 

 tourists arriving by shuttle and personal cars and who will stay for 8 
- 10 hours / day; 

 other categories of visitors who come to visit but will not take part 
in the specific activities. 
Certainly, the project envisages a strict supervision of the physical, 

food and health security of the participants. Thus the village includes a 24 
hour operating medical facility.  

Also, the project envisages that outside the Cucuteni-type village, 
separated from it, there is a  building of a multifunctional hotel addressing 
both the direct participants entering or leaving the village at the end of the 
visiting series, but also to those curious to get an insight in such a 
Cucuteni-type Neolithic space.  
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What connection can be created between the Cucuteni-type village 
proposed by the project and the rural tourism 

 
In order to understand the meaning of this question, we should first 

of all go to the definitions of  rural tourism and agrotourism and we will 
find there much of the answer we look for.  

First, it is a form of tourism combining the rural tourism and the 
agrotourism which are both performed in and specific to the countryside.  

Secondly, this form of tourism addresses special customers, perople 
who genuinely look for adventure, willing to break even for a short period 
of time with the bonds of the modern life ills, the stress and harms that it 
entails and who, during the time spent inside the village, will experience 
unique, deeply emotional moments.   

Thirdly, the Cucuteni-type tourism conceived and practiced here 
will contribute to the diversification and multiplication of the rural tourism 
offer.   

In the forth place, it will contribute to the cancellation of the 
qualitative differences that still exist between the rural tourism offer in 
Romania and that from other countries, especially in the sense that the 
elements of general and specific infrastructure are no longer important as 
in other forms of tourism, quite the opposite.  

In the fifth place, one should take into account the comparative 
advantage that can create such a Cucuteni-type form of rural tourism.   

Certainly, there are many strategic, educational and informational 
elements that should and must be taken into account, but ultimately, the 
question that needs answering is: "Can the Cucuteni Experiment become 
an incentive for the development of the rural tourism in Romania?"  

Before asking such a question one should take into account that 
worldwide experiments somewhat similar enjoy true success, thus we 
believe there are no reasons to nurture such doubts.  

Indeed, the Cucuteni experiment can truely become a model for the 
development of the most diverse forms of rural tourism which, if supported 
by professional organization, management and aggressively applied 
marketing, is capable to catch the eye, stimulate the interest and nurture the 
passion of as many people interested in such an experience as possible. We 
genuinely believe that this experience is one in a lifetime, so short on this 
earth.   
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The rural land can still provide the positive energy for the human 
body to develop, connecting it to the stars so that people can contemplate 
their beauty untold.  

The Cucuteni experiment can become a model for countless other 
experiences related to the discovery one way or another of the one-of-a-
kind civilization that our ancestors left us as their legacy.  

We only have to open our eyes and our minds to see it and 
understand it. We can also venture to learn and activate the environment of 
the caveman, our ancestor who developed woodcarving to perfection and, 
if we push our imagination far enough, to even teach people how to live on 
the edge of survival, etc.  

We only have to put our minds to work and offer to the tourism 
market unique opportunities, deeply emotional experiences. We are 
confident that the people interrested by our offer will appear, as the saying 
goees :"where there are reeds, there is water".   
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Abstract 
 Roşia Montana’s touristic potential is varied, standing out  massifs, unusual 
landforms, the beauty of the landscapes, watercourses, presence of numerous historic 
buildings, its historical center, Roman galleries, artificial lakes etc. The existence of 
numerous sights represents an important factor in the touristic development of the region, 
and in this case we could approach a number of development axes like: ecotourism, 
ethnographic tourism, cyclo-tourism, equestrian tourism, cultural tourism, scientific 
tourism, adventure tourism and  weekend tourism. For all these it is necessary that this 
initiative to be supported by the local, regional and national authorities. 
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Metode şi metodologie 

Metodele utilizate în această cercetare sunt: studiul documentar; analiza 
teoretică; observaţia; documentarea practică şi culegerea materialului informativ realizat 
prin cercetări pe teren şi sinteza informatiilor. S-a urmărit identificarea şi trecerea în 
revistă a situaţiei actuale şi a stadiului în care se află Roşia Montană. 

 
Introducere 

Această analiză a comunei Roşia Montană a fost întreprinsă pentru 
a găsi o variantă de dezvoltare a zonei în detrimentul exploatării miniere, 
mergând pe ideea de dezvoltare durabilă, implicit de protejare a mediului 
înconjurător, astfel încât am ajuns la propunerea unor axe de dezvoltare a 
turismului care s-ar preta comunei, respectiv de a le promova. Principalele 
obiective de la care s-a plecat au fost: “inventarierea” obiectivelor turistice 
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pentru a reuşi să scoatem la lumină ceea ce comuna are de oferit viitorilor 
turişti cât şi celor actuali, iar în cele din urmă identificarea unor axe de 
dezvoltare a comunei pe filiera turistică. 
 
Roşia Montană – aşezare geografică 

Roşia Montană este o comună a judeţului Alba, situată în Munţii 
Apuseni (la poalele Munţilor Metaliferi), la circa 80 km de oraşul Alba 
Iulia, la 50 km de oraşul Brad, la 11 km de oraşul Abrud şi 15 km de oraşul 
Câmpeni. Comuna este compusă din 16 sate, respectiv Roşia Montană, 
Bălmoşeşti, Blideşti, Bunta, Cărpiniş, Coasta Henţii, Corna, Curături, 
Dăroaia, Garda Bărbuleşti, Gura Roşiei, Iacobeşti, Ignăteşti, Soal, Tarina şi 
Vârtop (Consiliul Local al Comunei Roşia Montanã, Rosia Montana 
Commune Strategic Social-Economic Development Plan 2008-2013, 
Ianuarie-Iulie 2008, Cap. II. Roşia Montanã – profil comunitar, pg. 5), şi 
sunt în general amplasate de-a lungul văilor fertile, iar o mică parte sunt 
aşezate pe culmi (Molnar, 2004, p.13). 

 
Roşia Montană – context socio-economic 

Intreaga comună Roşia Montană, cu cele 16 sate, ocupă o suprafaţă 
de 42 de km². Indicatorii demografici cunosc în Roşia Montană o evoluţie 
descrescătoare, populaţia totală scăzând de la 3984  locuitori în 1997 la 
circa 3471 de locuitori în 2007, respectiv cu o diminuare a populaţiei de 
aproximativ 12, 9% ( sau 1, 28% pe an). 

 
Figura nr. 1 
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Sursa: www.insse.ro 
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În ceea ce priveşte natalitatea, aceasta a cunoscut un proces de 
descreştere în perioada 1997-2006, scăzând de la 50 de născuţi în 1997 la 
29 de născuţi în 2006. Totuşi, după cum se poate observa din grafic, 
această descreştere cunoaşte mici fluctuaţii de-a lungul perioadei, cu mici 
creşteri în anul 2000 faţă de anii 1998-1999, apoi în anul 2002 şi o uşoară 
tendinţă de creştere în anul 2006. 

Figura nr.2 
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Sursa: www.insse.ro 

 

După cum se poate observa din figura 3, procesul de mortalitate 
este în descreştere faţă de anul 1997, când se înregistra un număr de 66 de 
decese, ţinând cont că în 2006 se înregistrau 41 de decese. Ca şi natalitatea, 
aceasta a cunoscut mici creşteri sau descreşteri de-a lungul perioadei. 

 

Figura nr.3 
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Sursa: www.insse.ro 
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În figura 4 este reprezentată populaţia comunei Roşia Montană pe 
grupe de vârstă la nivelul anului 2003. După cum se poate observa, 
majoritatea o deţine populaţia adultă, cu mai mult de jumătate din 
procentaj, respectiv 61%. În ceea ce priveşte populaţia tânăra, aceasta 
deţine doar 18%, mai puţin cu 3 procente decât populaţia vârstnică care 
deţine un procentaj de 21%. 

 

Figura nr.4 
Populatia pe grupe de varsta in comuna Rosia 
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În cadrul comunei predomină populaţia română, la nivelul acesteia 
regăsindu-se şi populaţie de etnie maghiară cu 55 de locuitori, de etnie 
rromă cu 289 de locuitori, apoi într-un număr foarte redus, germani, sârbi 
şi lipoveni. 

Figura nr.5 
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La nivelul comunei predomină populaţia care a absolvit şcoala 
gimnazială, ţinând cont de faptul că populaţia cuprinsă între 0-14 ani este 
de doar 712 persoane. Doar un număr de 126 de persoane au absolvit studii 
superioare dintr-un total de 3872 de persoane înregistrate la nivelul anului 
2003. 

 
Figura nr.6 
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Sursa: www.insse.ro 

 
La o populaţie totală de 3692 locuitori în anul 2004, numărul total 

de salariaţi era de 1516 persoane din care predomină populaţia care 
lucrează în domeniul extractiv, respectiv 1002 persoane, acest lucru 
datorându-se faptului că zona este una de factură minieră, în perioada 
respectivă funcţionând încă compania minieră Minvest SA Deva. Astfel, se 
constată faptul că activitatea de bază la momentul respectiv era mineritul. 
După industria extractivă se clasifică numărul de persoane care lucrează în 
comerţ, cu un număr de 51 de angajaţi, urmat de persoanele care lucrează 
în învăţământ cu un număr de 38 de angajaţi. Se află pe picior de egalitate 
numărul de persoane care lucrează în construcţii, transporturi şi 
administraţie cu un total de 33 de angajaţi. Un număr de 4 persoane 
lucrează în sistemul sanitar, în timp ce extrem de slab reprezentate sunt 
sistemele agricole şi financiare cu câte un angajat. 
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Figura nr.7 
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Sursa: www.insse.ro 

 
Odată cu anul 2006, prin închiderea exploatării de la cariera Cetate de 

către compania Minvest SA Deva, s-au produs o serie de disponibilizări la 
nivelul comunei, iar în anul 2008, datorită suspendării autorizării 
proiectului propus de RMGC, au fost disponibilizaţi din cadrul companiei 
Roşia Montană Gold Corporation 200 de angajaţi, din cele 325 de locuri cu 
normă întreagă (http://r24.ro/index.php/2008/01/17/la-rosia-montana-nici-
nu-s-au-facut-angajarile-ca-au-si-inceput-disponibilizarile/).  În cele din 
urmă, constatăm că piaţa muncii este deficitară ca şi număr de locuri de 
muncă oferit la nivelul întregii comune. 

 
Obiective turistice 
Obiective turistice naturale 

Roşia Montană dispune de unele obiective turistice naturale, 
acestea, impresionând totuşi prin frumuseţea peisajului şi “naturaleţe”, 
acest lucru datorându-se faptului că nu s-au efectuat foarte multe 
modificări la nivelul satului, având şi un oarecare aspect rustic. 

Printre obiectivele turistice naturale se numără: 
• Piatra Corbului aflată în sudul comunei Roşia Montană, respectiv pe 

versantul sudic al Dealului Cârnic 
(http://www.turistik.ro/romania/rosia-montana/piatra-corbului), fiind o 
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stâncă de andezit acoperită parţial de vegetaţie. A dobândit acest nume 
datorită faptului că stânca are forma unui cap de corb, formă obţinută 
în urma tehnicilor antice de minerit, cât şi din cauza influenţei vântului 
şi a ploilor care au erodat roca. Stânca prezintă cratere formate natural, 
cunoscute sub denumirea de ace, şi excavaţii numeroase care 
semnalează firul vechilor galerii (Nilă, 2010, p.6). Deţine statutul de 
rezervaţie geologică încă din anul 1969, ocupând o suprafaţă de 5 
hectare  (http://www.turistik.ro/romania/rosia-montana/piatra-
corbului). 

 
Figura nr.8 

 

 
Sursa: www.pbase.com 

 
• Piatra Despicată  este situată la mică distanţă de Piatra Corbului, între 

Dealul Cârnic şi Dealul Cetăţii. Este o formaţiune geologică protejată 
(http://www.turistik.ro/romania/rosia-montana/piatra-despicata), de 
culoare neagră şi cântărind aproximativ 14 tone.Cercetătorii susţin că 
această piatră ar fi apărut în urma unei erupţii vulcanice în perioada 
cuaternară, iar ceea ce o face specială este faptul că structura sa 
geologică este diferită dea cea a celorlalte roci care o înconjoară (Nilă, 
2010, p.6). 
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Figura nr.9 
 

 
Sursa:www.flickr.com 

 
În urma celor prezentate, se poate constata că obiectivele turistice 

naturale ale zonei sunt reduse, pe lângă cele două obiective remarcându-se 
şi Pădurea Brazi, un loc amenajat special pentru turişti. În schimb, se poate 
spune că lipsa de obiective turistice naturale este compensată de 
multitudinea obiectivelor turistice antropice. 
Obiective turistice antropice 

Zona Roşia Montană se remarcă prin multitudinea obiectivelor turistice 
antropice. 

Obiectivele industriale şi miniere 
 A. Galeriile romane:  
 Se ştie că Roşia Montană a fost un important centru minier încă din 
epoca bronzului, având o deosebită însemnătate în perioada Imperiului 
Roman. Exploatarea minieră a continuat şi în perioada Evului Mediu, cât şi 
în perioada modernă şi contemporană (Zarnea, et.al, 2003, p.30). Ele 
reprezintă un obiectiv important din punct de vedere arheologic, având o 
mare însemnătate pe plan mondial. Această reţea de galerii este una de 
mari dimensiuni, totalizând aproximativ 70 km, existând o îmbinare între 
galeriile moderne şi contemporane cu cele antice şi medievale (Zarnea, 
et.al, 2003, p.31). 
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Figura nr.10 

 
Galeriile Romane, Sursa: Parasca Alexandra Georgiana, 2010 

 
În urma identificării unui grup de lucrări miniere romane inundate 

cu apă si nămol, acestea au fost evacuate şi curăţate, amenajate şi puse 
într-un circuit turistic. Amenajarea a constat în lucrări de săpare, betonare 
şi electrificare, astfel galeriile au fost puse în valoare atât din punct de 
vedere ştiinţific cât şi turistic (Sîntimbrean, 1989, pp.83-84). În cadrul 
acestor galerii s-au descoperit 25 de tăbliţe cerate, cea mai importantă fiind 
placa XVIII descoperită în anul 1854 , pe ea fiind trecută data de 6 
februarie 131 d.C. alături de denumirea Alburnus Maior, fapt care atestă 
vechimea localităţii (http://turismrosia.wordpress.com/about/). 
 În urma unor cercetări efectuate de către o echipa a Universităţii 
din Toulouse în masivele Carnic, Cetate, Hăbad, Orlea, Tarina şi Carpen, 
s-au mai descoperit o serie de galerii, respectiv 3-4 km de galerii antice şi 
4-5 km de galerii medievale. Dintre toate aceste galerii, cele mai 
importante sunt Galeria Orlea şi Galeria Cătălina-Monulesti (Zarnea, et.al, 
2003, p.32). 
 

B. Tăurile:  
Acestea sunt lacuri artificiale create în vederea folosirii acestora în 

procesul de separare a aurului de restul minereurilor şi care puneau în 
mişcare  şteampurile (Ziarul de Apuseni, „Turismul la Roşia Montanã şi 
Abrud – o pãcãlealã”, Anul VI, Nr. 284, pg. 4). Ele au fost amenajate din 
cauza faptului că debitele pâraielor din zonă erau scăzute 
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(http://www.romaniantribune.net/a844 
_Taurile_din_Rosia_Montana_o_quotmina_de_aurquot_parasita.aspx) 
Primele tăuri au fost construite în anul 1733 de către Austria (Albu, et.al., 
2007, p.45). Astfel, la nivelul comunei se disting: Tăul Mare, Tăul Brazi, 
Tăul Corna, Tăul Ţarini, Tăul Muntari, Tăul Găuri, Tăul Cartus, Tăul 
Ţapului. Cele mai cunoscute sunt Tăul Mare şi Tăul Brazi. 

 

Figura nr.11 
Tăul Brazi 

 
Sursa: Parasca Alexandra Georgiana, 2010 

 

Tăul Brazi este situat la o altitudine de 930 m pe un afluent al văii 
Roşia, având o suprafaţă de 9000 m². Este singurul tău care s-a amenajat 
din punct de vedere turistic, punând la dispoziţia turiştilor o zonă de 
camping. 

 

Figura nr.12 
Tăul Brazi-zona camping 

 

   
Sursa: Parasca Alexandra Georgiana, 2010 
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Tăul Mare. Acest nume i se datorează faptului că dintre toate 
tăurile, el are suprafaţa cea mai mare, respectiv 40 000 m². Este alimentat 
de 3 pâraie şi din apa rezultată din ploi şi zăpezi, având un baraj de 110 m 
lungime. El datează din secolul al XVIII-lea, o parte din amenajări fiind 
reconstruite în anul 1913 (Sîntimbrean, 1989, pp. 167-168). Se poate spune 
că reprezintă unul dintre punctele cele mai importante de interes turistic. 

 
 

Figura nr.13 
Tăul Mare 

 

 
Sursa: http://luptapentrurosiamontana.files.wordpress.com 

 
C . Cariera Cetate:  

 Despre această exploataţie minieră se ştie încă de pe vremea 
dacilor. Cercetători precum Posepny, Teglas, Ackner etc. au demonstrat că 
aspectul actual al carierei Cetate a fost rezultatul unui minerit excesiv 
datând încă din perioada pre-romană. Momentul în care s-a decis crearea 
unui nucleu mai compact al exploatării a fost în momentul preluării de 
către Imperiul Roman a teritoriului exploatat de către daci Consiliul Local 
al Comunei Roşia Montanã, (Rosia Montana Commune Strategic Social-
Economic Development Plan 2008-2013, Ianuarie-Iulie 2008, Cap. II. 
Rosia Montana Comunnity Profile, pg. 6). 
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Figura nr. 14 
Cariera Cetate 

 

 
Sursa: Parasca Alexandra Georgiana, 2010 

 

Exploataţia minieră a fost una la nivel subteran, dar începând cu 
anul 1970 s-a hotărât de către stat ca exploatarea să fie făcută la suprafaţă, 
distrugând astfel masivul Cetate cât şi o parte din lucrările din vremea 
Imperiului Roman (http://www.buzznews.ro/2011/04/04/geologul-ubb-
ioan-marza-ce-dam-la-rosia-montana-pentru-un-pumn-de-dolari/). 
Exploatarea acestei zone a avut un puternic impact asupra peisajului şi a 
mediului înconjurător. 

 

Figura nr. 15 
Masivul Cetate – vestigii ale vechilor exploatări romane, 1965 

 
 

 
Sursa: www.buzznews.ro 
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D. Şteampurile: 
 Şteampurile sunt utilaje de prelucrare a minereului. Ele erau 
amplasate de-a lungul văilor, apa necesară pentru punerea în funcţionare a 
acestora provenind de la tăurile amenajate. Minereul se aducea pe vatra 
şteampului cu trocul şi coşurile. 
 

Figura nr.16 
Steamp din Roşia Montană 

 

 
Sursa: Parasca Alexandra Georgiana, 2010 

 
Se prelucrau cu şteampurile doar „piatra de şteamp”, respectiv 

minereul sărac care avea 2-6g/tonă, iar minereul cu aur vizibil  şi minereul 
bogat se pisau cu mojerul şi râşniţa (Sîntimbrean, 1989, pp. 90-99). În 
fiecare an, punerea lor în funcţiune se făcea pe data de 18 martie până în 
ziua de 15 noiembrie, pe timp de iarna ele fiind oprite. Această activitate 
era făcută în general de către toţi membrii familiei, mai puţin copii, sau de 
către persoane angajate numite „ştempari”. În urma modernizării 
mecanismelor a apărut „şteampul cu săgeţi de fier de tip californian”. 

 
Obiective istorice şi arheologice 

A. Bisericile.  
În întreaga comună se află 8 biserici care aparţin diferitelor culte, 

respectiv ortodox, greco-catolic, romano-catolic, reformat, unitarian etc. 
Ele necesită lucrări de reabilitare deoarece majoritatea sunt degradate. 
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Biserica catolică. Ea a fost construită în anul 1866, pe 
amplasamentul unei vechi biserici de rit catolic care data încă din secolul al 
XVIII-lea.Vechea biserică a ars în timpul răscoalei lui Horia, Cloşca şi 
Crişan. Biserica este situată în apropierea Pieţei Vechi, şi la mică distanţă 
de biserica reformată şi unitariană. Printre obiectele de valoare ale bisericii 
se numără şi o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul din secolul al XVIII-
lea, primită în dar de la împărăteasa Maria Teresa. În proximitatea bisericii 
se află şi un cimitir ale căror constructii funerare datează din secolul al 
XIX-lea, acestea aparţinând unor importante familii din Roşia Montană 
(Molnar, 2004, p.13). 

Biserica ortodoxă. Este amplasată în cartierul Orlea şi poartă 
hramul Adormirea Maicii Domnului. Este una dintre bisericile considerate 
monument istoric, datând din anul 1741, pridvorul fiind construit mai 
recent, respectiv secolul XIX (Albu, et.al., 2007, p.51). 

Biserica greco-catolică. Ea a fost construită în anul 1741 ca 
biserică ortodoxă, iar în anul 1772 este trecută în proprietatea parohiei 
greco-catolice, iar din 1948 aceasta revine parohiei ortodoxe. Biserica 
poartă hramul Pogorârea Sfântului Duh, iar printre obiectele de importanţă 
ale bisericii se numără: icoane pe lemn care datează din anul 1817, uşile 
împărăteşti din anul 1750 şi praporul brodat cu fir de argint care datează 
din anul 1800 (Molnar, 2004, p.13). 

 
Figura nr. 17 

Biserica Catolică 
 

 
Sursa: www.rmgc.ro 
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Biserica greco-catolică. Ea a fost construită în anul 1741 ca 
biserică ortodoxă, iar în anul 1772 este trecută în proprietatea parohiei 
greco-catolice, iar din 1948 aceasta revine parohiei ortodoxe.Biserica 
poartă hramul Pogorârea Sfântului Duh, iar printre obiectele de importanţă 
ale bisericii se numără: icoane pe lemn care datează din anul 1817, uşile 
împărăteşti din anul 1750 şi praporul brodat cu fir de argint carea datează 
din anul 1800 (Molnar, 2004, p.13). 

 
Figura nr. 18 

Biserica reformată şi biserica unitariană 
 

 
Sursa:www.rmgc.ro 

 
Biserica reformată. Se află în apropierea Pieţei Vechi din satul 

Roşia Montană, aceasta fiind construită în anul 1800, iar în prezent aceasta 
nu mai este funcţionabilă. 

Biserica unitariană. Este situată în apropierea bisericii romano-
catolice şi reformată. A fost construită în anul 1796, iar în prezent, ca şi 
biserica unitariană, nu mai este funcţionabilă. 

 
B. Tăbliţele cerate 
În prezent, mai sunt păstrate 25 de tăbliţe cerate descoperite în 

urma unor săpături în galeriile romane. Acestea au fost găsite pe parcursul 
a 2 secole, respectiv secolele XVIII-XIX. Ele reprezentau o serie de acte 
judiciare şi contracte comerciale. Aceste tăbliţe cerate sunt redactate în 
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limba latina, iar una dintre ele în limba greacă. Multe dintre acestea intrând 
în contact cu aerul s-au distrus, însă unele dintre ele au reuşit să fie 
restaurate. Astăzi ele mai pot fi găsite în cadrul Bibliotecii Documentare 
„Timotei Cipariu” din Blaj, la Muzeul de Istorie din Cluj-Napoca etc. 
(Sîntimbrean, 1989, pp. 148-149). 

 
C.. Muzeul şi artefactele din cadrul colecţiei. 
În cadrul muzeului se regăsesc lucrările miniere romane în masivul 

Orlea, şteampurile de lemn, şteampul cu săgeţi de fier, instalaţie de 
preparare a minereului prin flotaţie, maşina de extracţie acţionată electric 
etc. 

Expoziţia pavilionară se axează pe istoria mineritului de aur din 
Valea Roşiei, fiind ilustrată prin reproduceri, descoperiri arheologice, 
documente şi tratate de specialitate, fotografii de epocă. Aici găsim 
macheta zăcământului Roşia Montană cu o serie de detalii care vizează 
cariera Cetate, bijuterii de argint care datează din perioada dacică, diferite 
unelte cu care se colecta şi prelucra minereul (şaitroc, mojar, ciocane, 
opaiţe etc.) (Sîntimbrean, 1989, pp. 83-124). 

Lapidariul cuprinde monumente romane refolosite în diverse 
construcţii pe cuprinsul localităţii Roşia Montană. Printre exponate se 
numără altare votive descoperite în anii 1885, 1983, o lespede votivă 
descoperită în anul 1963, stelă funerare, o parte din ele fiind descoperite la 
necropola romană de lângă Tăul Corna în anul 1765, iar altele descoperite 
în cadrul construcţiei unor case în anii 1840, 1886, 1887, coloană funerară 
descoperită în 1947, acoperiş de aediculă în cadrul unei necropole romane 
de lângă Tăul Ţarini, sfinx funerar etc. (Sîntimbrean, 1989, pp. 125-146). 
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Figura nr. 19 
Lapidariul din cadrul Muzeului Mineritului 

 

 
Sursa: Ciobanu Teodor, 2010 
 

Obiective arhitecturale 
Se distinge o oarecare structură a satului, putându-se remarca faptul 

că majoritatea clădirilor sunt concentrate în jurul a 2 nuclee, respectiv Piaţa 
Veche (Est) şi Biserica ortodoxă din Roşia (Vest) (Molnar, 2004, p.13). 

În cadrul acestor obiective arhitecturale se remarcă casele 
locuitorilor Roşiei Montane prin arhitectura lor. Locuitorii înstăriţi îşi 
ridicau case monumentale, foloseau meşteri aduşi din Ungaria, şi îşi 
decorau casele cu feronerie comandată la Viena. Casele erau dotate cu 
mobilier adus din marile capitale ale Imperiului (Pascaru, 2007, p.30). 

 

Figura nr. 20 
 

Casa Anca 
 

 
Sursa: Parasca Alexandra Georgiana, 2010 
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La exteriorul caselor se remarcă multe elemente decorative, însoţite 
deseori şi de anul în care casa a fost construită. 37 dintre aceste case sunt 
considerate monumente istorice, ele aflându-se într-o stare avansată de 
degradare, multe dintre ele având nevoie de lucrări de restaurare (Albu, 
et.al., 2007, pp.52-56). Casa Anca (Fig.20) este una dintre puţinele case 
care mai păstrează elementele originale de decor şi mobilierul de epocă. 

Printre aceste obiective se numără şi şcolile confesionale, cât şi cele 
etnice, care au estimat structura de populare a localităţii. Astfel, în 
apropierea Pieţei Vechi găsim Şcoala Maghiară (construită în anul 1835) şi 
Şcoala Germană. 

 
Figura nr. 21 

 
Scoala Maghiară 

 
Sursa: Parasca Alexandra Georgiana, 2010 
 
Evenimente, tradiţii şi obiceiuri. 

A. Fân-Fest. Este un festival-protest de muzică rock, care a luat 
naştere începând cu anul 2004, având drept scop stoparea proiectului 
RMGC. În cadrul festivalului se remarcă o serie de târguri precum: 

• Târgul Meşteşugarilor în care se prezintă o serie de materiale de 
construcţie tradiţionale şi modul de producţie; 

• Piaţa produselor ţărăneşti şi tradiţionale care promovează produsele 
bio; 
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• Fân Fun Park cu o serie de activităţi gen adventure park; 
• Târgul ONG-urilor de mediu. 

Printre activităţile întreprinse de aceştia se mai numără şi tururi 
ghidate ale Roşiei Montane, lansări de carte, concerte, competiţii sportive, 
conferinţe şi dezbateri, piese de teatru etc. 
(http://www.fanfest.ro/index.shtml?apc=ri1n4).  
 B. Festivalul „Cultură pentru Cultură”. Este un concurs judeţean 
la care participă comunele de pe teritoriul judeţului Alba, în cadrul căruia 
există 3 probe: spectacol artistic, meşteşuguri populare şi gastronomie 
tradiţională (Ioan Radu,  Culturã pentru Culturã la Roşia Montanã, extras 
din „Ziarul de Apuseni”, Anul VI, nr. 300, pg. 6). 
 C. Festivalul „Mărie, dragă Mărie” organizat pe data de 15 
august, odată cu sărbătorirea Sfintei Maria, festival în cadrul căruia se 
adună cântăreţi de muzică populară, de muzică uşoară şi andsambluri de 
copii (http://www.rmgc.ro/evenimente/festivalul-marie-draga-marie-
2010.html). 
 D. Ziua Minerului în cadrul căruia se sărbătoresc tradiţiile 
minereşti. Pe parcursul festivalului putem vedea Corul minerilor din Roşia 
Montană, nume mari ale folkului românesc, reconstituirea unor scene de 
luptă dintre daci şi romani, concursuri sportive etc. 
 
Infrastructură de transport, de cazare şi unităţi de alimentaţie 
 Accesul către Roşia Montană se face foarte uşor pe următoarele 
rute: 

• DN 74 pe ruta: Alba Iulia - Zlatna – Abrud – Roşia Montană; 
• DN 75 pe ruta Cluj-Napoca – Turda – Baia de Arieş – Câmpeni – 

Roşia Montană; 
• DN 76 şi DN 75 pe ruta Oradea – Beiuş – Ştei – Nucet – Câmpeni 

– Roşia Montană (http://rosiamontana.wordpress.com). 
 Printre unităţile de cazare din sat se numără Pensiunea Grüber, 

Pensiunea lui Florea Bolog şi Pensiunea Ţarina. Pensiunea Grüber oferă 
cazare pentru 6 persoane, punând la dispoziţia turiştilor o serie de servicii 
precum: baie, apă caldă, bucătărie, servicii de curăţenie etc. Printre acestea 
se mai numără 5 trasee turistice organizate de pensiune: 

• Piaţa Veche – Masivul Cârnic – Vârful Zeus – Piatra Despicată – 
Piatra Corbului – Căluţ – Lacul Brazi – Piaţa Veche (5 ore) 

• Piaţa Veche – Lacul  - Platoul Jig Văidoaia – Lacul Tarina – Piaţa 
Veche (4 ore) 
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• Piaţa Veche – Lacul Brazi – Sat Bucium – Vf Detunata – Sat 
Bucium – Piaţa Veche (7 ore) 

• Biserica Greco – Catolică – Biserica Ortodoxa – Muzeul 
Mineritului – Biserica Unitariană – Biserica Reformată – Biserica 
Romano – Catolică (3 ore) 

• Piaţa Veche – Muzeul Mineritului – Galeria Cetate – Zeus – 
Masivul Cârnic – Piatra Despicată – Piatra Corbului – Lacul 
Brazi – Piaţa Veche (5 ore) 

Pensiunea lui Florea Bolog pune la dispoziţie turiştilor 9 camere şi 
mâncare tradiţională. Pensiunea Ţarina oferă 5 camere cu dotări moderne şi 
o. Pentru recreere, aceştia pun la dispoziţia turiştilor masă de tenis şi jocuri 
de societate, iar la cererea turiştilor se pot face şi trasee turistice 
(http://tarina.ro). 

În pofida unor oferte destul de rezonabile, cea mai utilizată formă 
de cazare şi preferată de către turişti sunt cazările la localnici. La nivelului 
satului, mulţi localnici sunt dispuşi să ofere locuri de cazare turiştilor 
pentru a-si rotunji veniturile.  

Unităţi de alimentaţie precum restaurante sau localuri nu există la 
nivelul satului, acesta constituind un element importan, putându-se 
deschide chiar un restaurant cu specific local. Momentan singurele locuri 
în care oferă turiştilor o masă la cerere sunt Pensiunea lui Florea Bolog şi 
Pensiunea Ţarina, iar pe lângă aceste 2 pensiuni se mai poate mânca la 
localnici. 

În studiul  Model de dezvoltare turistica a zonei miniere Zlatna - 
Bucium - Rosia Montana - Baia de Aries elaborat de INCDT, aceştia susţin 
că la nivelul întregii comune Roşia Montană ar fi necesare 200 de locuri de 
alimentaţie grupate în jurul Pieţei Vechi, 80 revenind unităţilor de cazare, 
iar 120 locuri unităţilor specializate. Tot în studiul de faţă, autorii acestuia 
susţin că pentru amenajarea unor pensiuni agroturistice, cu o capacitate de 
100 locuri, în clădirile deja existente se ridică la 400.000 euro (Albu, et.al., 
2007, pp.80-82).  

 
Axe de dezvoltare a turismului în Roşia Montană 
Ecoturismul 

Chiar dacă peisajul şi mediul înconjurător a suferit modificări în 
urma exploatărilor, pe porţiunile care nu au fost afectate se poate practica 
ecoturismul, luându-se în calcul o serie de măsuri precum: cooperare la 
nivel local şi regional între ocolul silvic, ong-uri şi autorităţi locale, cursuri 
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pentru micii întreprinzători în vederea formării lor şi în a căpăta baza 
minimă de informaţii cu privire la dezvoltarea acestui tip de turism, 
dezvoltarea legăturii agroturism-ecoturism, ghizi calificaţi, resurse pentru o 
informare eficientă a turiştilor etc. O altă variantă ar fi cea a turismului 
ecvestru care pune la dispoziţia turiştilor plimbări cu caii, sau cicloturismul 
prin implementarea la nivelul întregii comune cu extindere spre oraş a unei 
piste de biciclete. În cadrul comunei se pot face plimbări cu bicicleta pe 
următoarele trasee  
(http://www.drumulaurului.ro/RO/rosia_montana_drumetie.htm): 
• Rosia Montana – Taul Brazi – Cariera Rosia Poieni – Detunata Goala – 

Bucium Izbita – Abrud – Rosia Montana; 
• Rosia Montana – Cariera Cetate – Valea Cornei – Abrud – Rosia 

Montana; 
• Rosia Montana – Taul Brazi – Piatra Corbului – Piatra Despicata – 

Valea Cornei – Abrud – Rosia Montana. 
 
Turismul rural – etnografic 
 Elemente esenţiale pentru practicarea unui astfel de turism îl 
reprezintă carnavalurile, sărbătorile folclorice, tradiţiile şi obiceiurile etc. 
El mizează pe peisajul rural care este destul de evident în Roşia Montană. 
O altă formă care se integrează aici este agroturismul, fiind un tip de turism 
care implică o fermă, spaţii de cazare tradiţionale, practici turistice care se 
caracterizează prin activităţi agricole şi manifestări social-culturale 
(Muntele şi Iaţu, 2006, pp.134-135), toate acestea regăsindu-le sub diverse 
forme şi în cadrul satului Roşia Montană la un nivel incipient. Există 
posibilitatea de a se amenaja locuri de pescuit prin popularizarea tăurilor cu 
peşti. De asemenea, se mai poate valorifica şi patrimoniul cultural-artistic. 
Ar putea deveni un pol turistic rural prin încercarea de a-l transforma într-
un centru de pelerinaj datorită numeroaselor biserici de diferite confesiuni 
religioase. 
 
Turismul cultural 

Acesta poate valorifica elemente precum meşteşuguri, gastronomia, 
arta şi muzica, resurse de patrimoniu, tehnologie, situri istorice etc. (Album 
et.al, 2007, p.66) Astfel, în Roşia Montană, specific acestui tip de turism 
sunt vechile situri miniere care pot fi transformate în veritabile muzee 
(Muntele şi Iaţu, 2006, pp.136-137), cea din masivul Orlea fiind amenajată 
deja din punct de vedere turistic. În acest sens, s-ar mai putea pune în 
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funcţiune tronsonul Câmpeni-Abrud şi să fie puse în circulaţie pentru 
turişti garnituri de tren sau mocăniţe. 

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 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. 

 
Turismul ştiinţific 

Un bun exemplu în cadrul acestui tip de turism îl reprezintă aşa numita 
activitate „geocatching”, respectiv căutarea unui tip de rocă/mineral în 
carierele din zonă. De asemenea, ar putea prezenta interes şi instalaţiile 
pentru exploatarea şi prepararea minereului aurifer. Constituirea unui „Parc 
Arheologic” care să includă siturile arheologice din perioada romană şi 
galeriile habsburgice (Albu, et.al., 2007, pp.70-71). 

 
Turismul de aventură 

Zona Roşia Montană are potenţial din acest punct de vedere, putându-
se practica activităţi precum escaladă pe Piatra Corbului, trekking, 
mountainbike, rapel, tiroliană, offroad, parapantă etc. 

 
Tipuri de turism după criteriul temporal 

Turismul de weekend - acest tip de turism este axat pe sfârşitul 
săptămânii, presupunând o deplasare într-o zonă apropiată de domiciliu, 
necesitând mijloace proprii de transport, având ca scop refacerea după o 
săptămână de lucru (Muntele şi Iaţu, 2006, pp.126). Se poate spune că 
Roşia Montană se pretează unui astfel de tip de turism, având dotări 
simple, zonă de camping, pot practica activităţi sportive. Cele mai 
apropiate zone sunt Abrud la o distanţă de 11 km, Câmpeni la 15 km 
distanţă, şi Alba Iulia la 80 de km, acestea încadrându-se în limita maximă 
pe care o impune turismul de weekend, respectiv 100-200 km. 

Tranzitul - acesta este necesar în cazul unor activităţi comerciale, 
afaceri, activităţi cultural – sportive, dar necesită prezenţa unei 
infrastructuri rutiere şi de cazare. 
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Concluzii 
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 analiza principalelor obiective existente în localitate. 

 Primul pas în a demonstra că zona se poate dezvolta din punct 
turistic a fost analiza obiectivelor turistice (antropice) din localitate. Sintre 
acestea amintim: numeroase clădiri declarate monumente istorice, 
monumente funerare de pe vremea romanilor, aşezări ale coloniştilor iliri, 
altare votive, necropole, galerii romane şi medievale, tăurile, numeroase 
biserici atestate documentar în secolele XVII-XVIII etc. De asemenea, 
localitatea se poate lăuda cu tradiţii şi obieciuri legate de minerit, 
evenimente care sărbătoresc aceste activităţi de minerit, precum Ziua 
Minerului, Ceremonia de repornire şi oprire a şteampurilor etc. 

În ceea ce priveşte infrastructura, zona este foarte slab dezvoltată, 
în satul Roşia Montană existând doar 3 pensiuni, turiştii preferând totuşi să 
se cazeze la localnici. Unităţi de alimentaţie precum restaurante sau 
localuri nu există, fiind prezent doar un magazin alimentar de la care se 
aprovizionează localnicii. În schimb accesul către Roşia Montană se face 
foarte uşor, drumul către sat fiind reabilitat de RMGC, totuşi nu există nici 
un mijloc de transport public sau privat din Gura Roşiei către Roşia 
Montană, ceea ce face zona lipsită de atractivitate pentru cei care nu au 
mijloace de transport personale. 

Am identificat axele de dezvoltare a turismului în Roşia Montană, 
respectiv ce tipuri de turism s-ar preta zonei şi am ajuns la concluzia că în 
zonă s-ar putea dezvolta turismul rural-etnografic, ecoturismul, 
cicloturismul, turismul ecvestru, turismul cultural, turismul ştiinţific, cel de 
aventură şi turismul de weekend. 

În cele din urmă ajungem la concluzia generală că zona prezintă 
potenţial turistic datorită istoriei pe care o are, datorită obiectivelor 
turistice naturale şi antropice, oamenilor care sunt dispuşi să le faciliteze o 
serie de servicii, doar că toate acestea nu sunt de ajuns pentru a se dezvolta 
turismul în zonă.  Aşadar, ar fi necesar un ajutor din partea autorităţilor 
locale, regionale sau naţionale. În schimb, localnicii nu mai au încredere că 
se va face ceva pentru a se dezvolta zona, atât din punct de vedere turistic 
cât şi minier. Pentru unii dintre localnici este viabilă orice ofertă care să-i 
scoată din sărăcie şi care să le ofere locuri de muncă, indiferent că este 
vorba de turism sau minerit. 
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48. www.rosiamontana.org 
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Abstract 

Image may transform the way countryside and traditions are perceived and 
developed, in a sustainable manner. Computer science might bring unexpected insights and 
allow the development of poor regions, preserving their traditions, as art crafts workshops and 
video museums might keep them alive. A well structured platform of image and video 
recordings by the help of webcams set on local art and crafts museums that might be accessed 
on-line in a virtual museum structure might be the missing connection between these dispersed 
places and rare habitudes. Pottery, glass and steel manufacturing, blacksmith and embroidery, 
traditional cooking, bakery, all there might become interesting activities for children in this 
new internet era. Valuing and celebrating such activities might add interesting topics in 
visiting rural places and participating to a natural environment connected to virtual platforms 
of on-line museums. It might seem a future idea, yet it is now the moment to keep this 
important knowledge about rural life, crafts and folkloric traditions in order not to be 
irreversible lost. 
 
Keywords: Image, Vision, Virtual museum, Annotation, Sustainable development, Rural 
tourism 
 
Method and Methodology 

Presenting an idea illustrated in images might bring more understanding than a 
lot of sentences. Customs, habits, arts and crafts have to be kept in images, videos, and 
perpetuated in natural and virtual museums.  E-learning might add an on-line component 
to study arts and crafts by accessing web rural museums specially conceived in disfavored 
rural areas for their sustainable development. A mix of knowledge, experience and 
demonstration might be offered to the high civilized areas of the world by these on-line 
museums. The way we describe and present an idea is important both in the way it is 
structured and mainly by the images depicting it.  We imagine a network of homes in rural 
areas with web-cam scheduled for art and crafts demonstrations at fixed hours, accessible 
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for children that would like to learn by e-learning programs about popular, folkloric, 
manufacture traditions. These might become well-known sites, targets for trips, for week-
end journeys that will certainly contribute to the sustainable developments of those areas.  
 
Introduction 

“Virtual museum (abbreviated VM) is a concatenated collection of 
disparate digital objects and is a hybrid of some of the traditional functions 
of the museum, library, and archive, particularly in relation to issues of 
access. The most important trends are: hybridization of the concept of the 
museum, increasing interpenetration of physical and virtual spaces, 
advantages of a modular, pan-institutional structure, audience participation 
in the creation of content.” [1]. 

Continuous human contributions to virtual museum websites 
collections are important and have to be encouraged in order to preserve 
specific, traditional expertise that might disappear with the modern 
technology entering in our lives and in daily rural existence, too. 

For this purpose, more sources are to be taken into consideration.  
Personal digital collections prove to be interesting assets, increasing 

the role of information and communication technologies (ICT) and 
contouring the relationships between museums and online visitors. Web-
cams and videos on sites of manufacturing are also important in a live-
museum for education (fig. 1). 

Even if it might seem extremely daring, developing a cyber-
infrastructure by enhanced scientific collaboration in order to sustain the 
development of disfavored regions could be an up-to-date solution for their 
recovery. 
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Fig. 1. Structure of a complex virtual museum 
with access to webcams placed on country manufacturing sites 

 
In the era when villages are de-populated by the migration 

phenomenon in search for well paid jobs and higher life standards, only the 
modern solutions might offer new opportunities for these beautiful sites, a 
lot of ideas residing in ICT technologies.  

Figure 1 shows the general schema proposed for interconnecting 
manufacturing sites geographically disposed all over a large rural area, 
dedicated to special handicrafts, in order to interconnect and to value 
specific rural activities in a virtual environment. In e-learning training, 
pupil may access databases, new information arisen on a subject in parallel 
with web-comes situated on sites. Groups might be scheduled to 
experience these and to learn handicrafts skills for self – development and 
to enlarging their cultural horizon and manufacturing abilities. Personal 
images and video collections are useful to enlarge the main virtual museum 
collection. Scheduling on-site teaching will develop countryside areas, 
allowing new activities that might use the rural local area potential. 

In fact, the new ideas are to connect by webcams that are placed on 
sites to on-line broadcast handicrafts activities, and to permit people who 
have personal collections of images and video to up-load them in order to 
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be part of the large on-line available collections, in a virtual and dynamical 
structure.  

 
E-Science activities 
  E-Science activities that collaborate in order to structure a virtual 
museum might be classified – according to David and Spence (2003) as 
being: 

-“community-centric” – aiming to bring people together; 
-“data-centric” – providing data extracted from remote sources 

(webcams, collections), structuring, editing and annotating them in new 
levels of information; 

-“computation-centric” – servers accessing computing clusters or 
sharing distributed computation capacity; gaining new computing 
capabilities; 

-“interaction-centric” – these are applications which mainly involve 
real-time interactions among participants. 

Collaborative e-science implies synchronous community-centric 
and interaction-centric category in the same time, here with the purpose of 
realizing the virtual museum. 

 
Table no. 1 

List of virtual museums on rural life around the world – some 
examples 

Country Virtual 
museum 

Address on web 

 
 
 
Romania 

-Astra - popular 
civilizations 
museum 
-Village 
museum 
- Sibiu Village 
museum of 
Romanian 
people 

www.muzeulastra.ro 
www.muzeul-satului.ro 
http://www.sibiul.ro/sibiu-virtual-tour/detalii.php  

 
 
France 

Savoie 
Popular 
traditions 
Rural 
patrimonies 
 

http://www.lemuseevirtueldespaysdesavoie.fr/ 
http://www.patrimoinerural44.fr/ 
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United 
Kingdom 

The Museum of 
English Rural 
Life (MERL) 

http://www.reading.ac.uk/merl/collections/merl-
collections.aspx 

 
Austria  

Virtual Library  
museums pages 
Austria 

http://archives.icom.museum/vlmp/austria.html 

 
Spain 

Tarragona  
Museum of rural 
life 

http://www.museuvidarural.com/cainicio 

Basque 
Country 

Museum of 
Zerain 

http://www.zerain.com/ 

 
 
 
Swisse 

Brienz - Swiss 
Open-Air 
Museum of 
Rural Life 
Ballenberg – 
Experience the 
past 

http://www.ballenberg.ch/ 

 
USA 

Louisiana 
Museum of 
Rural Life 

http://appl027.lsu.edu/rlm/rurallifeweb.nsf/index 

 

Canada Canada Virtual 
Museum 

http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/index-
eng.jsp 

Source: Virtual museum sites on internet, accessed on May 2012. 
 
It is currently difficult to create high-fidelity virtual reality 

experience, due to technical limitations on processing power, image 
resolution, and communication bandwidth; however, such limitations will 
be overcome as processor, imaging, and data communication technologies 
become more powerful and cost-effective over time. 

Yet, there are aspects of rural life that might be lost and IT, internet, 
technical interventions can be the solution for their special preservation. 

Table 1 gives a short list of virtual museums on rural life existing in 
Europe, Canada, USA, as example. 

Our proposal implies more than only the virtual museum with 
image, text and video database on-line.  

Having access to web-cams on handicrafts sites, watching them in 
action and then participating in groups to special-organized and scheduled 
workshops will contribute a lot to the touristic and economic development 
of countryside regions. 
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Even if it seems a futuristic idea for this area it is simple to be 
implemented and it will prove to be rewarding, helping to create an afflux 
of visitors and propagating information on these beautiful areas still 
preserving tradition. 
 A lot of local workshops are able to be organized around these old 
craftsmen (farmers, blacksmiths – fixing shoe to horses, wheelwrights – 
fixing wheels to carriages, thatches – where thatching is an ancient method 
of roofing country buildings) and diverse activities (gardening, dancing, 
singing or children education in rural conditions, wedding, baptize, religios 
rituals preparing) etc., countryside being extremely rich in open-air 
activities that might be practiced temporarily, giving new skills to children. 
Rural industries may propose very rare activities as: besom broom making, 
chair leg bodging, charcoal burning, clog shoe making, hoop shaving, oak 
bark stripping, tent peg making, as presented in a very well-done site 
MERL about the English rural life. 

 
Data flow in a virtual museum 
  For the moment there is no such unitary project in rural traditions 
and countryside life as the Google Art Project – which initiated the online 
digitization project activities (www.googleartproject.com).  
 In that project over 1000 famous paintings of 17 major museums 
around the world have been scanned, digitized, in order to reach anyone 
connected to the Internet. An option identical to "Street View", permits to 
visit virtually 360 degrees, museum halls. Among the museums whose 
masterpieces can be viewed digitally are: Uffizi Gallery (Florence), 
Tretyakov (Moscow), Ermitage (Saint Petersburg), Rijksmuseum 
(Rembrandt, Amsterdam), Tate Britain (London), MoMA (Museum of 
Modern Art, New York), Versailles Palace, National Gallery (London), 
Van Gogh (Amsterdam), Alte Nationalgalerie (Berlin), etc. 
 Such a plenary project needs to be initiated for rural cultural life 
too, for rural habitudes and handicrafts, for aspects and abilities transmitted 
from person to person, which otherwise risk to be lost. 
 For our proposal here, the data flow presentation for uploading in a 
structure of virtual museum is illustrated in Fig. 2. 
 Each object has to be characterized by its attributes with its 
corresponding values. Connections are essential to be logically, 
hierarchical implemented.  
 For example, there are three different levels to the farm and 
countryside explorer that have to be implemented. 
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1. Children: explore the village green, looking at the different 
buildings and people  
2. General: an introduction to the collections through the themes of 
farming, country people and the countryside.  
3. Advanced: the information in the Advanced section is similar to the 
General section, and also includes the museum's reference numbers, which 
are useful for researchers who would like to study the objects directly. 
 

 
 
Fig. 2. Dataflow structure for a dynamic virtual museum – adaptation from 
VIMCOX VIMCOX - Virtual Museum and Cultural Object Exchange 

Format Specification of the XML-Schema [2]. 
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The future of the virtual museum is that of a platform — for 
audience and clients [3], [4]. The key to sustainability in every area 
investigated, from audiences to interfaces to content to infrastructure, is 
creating the tools and platforms that will allow individuals and institutions 
to create the compelling experiences. The general cultural and technical 
contexts in which museums and virtual museums are currently operating 
are: audience, interface, content, infrastructure, sustainability, 

Discussion about strategic directions that should be prioritized [5], 
[6], [7], and the possible approaches that should be implemented are 
sustained and developed in all the important meetings and in V-must, the 
Virtual Museum Transnational Network [1] too. The final event of this 
project, Next Generation Virtual Museum 2014, will disseminate the 
methodology and tools of the network through an exhibition, together with 
workshops and tutorials, for the community, visitors, and researchers 
involved in Virtual Museums, to the industry, to the tourism and city 
marketing organizations and to the wider cultural heritage community. 

The specific recommendations of the report [1] refer to categories 
of audience, interface, content, infrastructure, and sustainability, relating to 
the following main ideas: 

1. “The next generation virtual museum should become 
exponentially more audience-centered, even if this appears to mean less 
focus on the goals and functions of individual institutions” [1] 

2. “The next generation virtual museum needs to understand 
for every single function it performs, how it can be a platform to support 
efforts by both individuals and institutions in that area, as well as creating 
model applications”.[1]. 

As the very rich literature on this subject is stating [8]÷[14], the 
next generation virtual museums should focus on systems that allow users 
to create and manage content and focus on developing lively 
communications platforms that provides access, communication and social 
spaces to meet audience needs to collect, relate, create activities; a platform 
that provides access to usable information as the audience desires. 

 
Conclusions: 

The general accepted definition for sustainable development 
released in 1987, in Brundtland Report, of the United Nations is: 
“development meeting the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs”. This was completed 
in 2005 with three "interdependent and mutually reinforcing pillars" of 
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sustainable development: “economic development, social development, 
and environmental protection”.  The indigenous peoples insisted for a four 
pillars of sustainable development the new being the cultural one. The 
Universal Declaration on Cultural Diversity (UNESCO, 2001) further 
elaborates this concept, stating that "...cultural diversity is as necessary for 
humankind as biodiversity is for nature”; it becoming “one of the roots of 
development understood not simply in terms of economic growth, but also 
as means to achieve a more satisfactory intellectual, emotional, moral and 
spiritual existence". Cultural diversity is the fourth policy area of 
sustainable development.  

Image is extremely important in education, in manufacturing 
understanding and learning, in cultural heritage preservation. Video 
recordings are worthy proofs for later generations and together with 
personal recordings have their relevant place in a structure of virtual 
museum. This virtual museum structure is dynamic and it has to be 
enlarged by the mean of on-site webcams, in handicraft workshops. New 
multimedia modalities allowed not only to see and to learn by watching 
these manufacturing actions, but also to make reservations and to schedule 
visits of children or tourists groups in order to actively participate in these 
workshops. The benefit will be extreme as learning by doing is the best 
modality of learning. 
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Abstract 

Located in the Oriental Carpathian, the region of Soveja mountain resort bears 
the scars of unsustainable natural capital exploitation – mainly over the last 15 years. 
Local assets became short-term survival alternatives  after the forests restitution in the 
1990’s and the tourism industry collapse at the break of the new millenium. This work 
approaches the cultural resource of the agro-silvo-pastoral system as a superiour 
integration element for the landscape’s products and services, aiming a cultural identity 
valuation programme. The management of the cultural landscape involves a development 
strategy shift, resulting mainly from connecting territories comprised in Putna Vrancea 
National Park and the adjacent Soveja Depression area, as well as integrating rural 
development programs on various scales of space and time, from the community up to the 
landscape level. Territorial cohesion is linked to historic, cultural and environmental 
aspects. National identiy landscapes are found to be the main criteria for site coherence. 
Conclusions aim tourism development strategies as well as environmental management 
programmes.  
 
Keywords: mountain tourism, agro-silvo-pastoral system, Ţara Vrancei, landscape 
heritage 
 
Metodă şi metodologie 

Determinarea zonei de interes a studiului a fost realizată pe baza analizei 
peisajului cultural. Descrierea tipologiilor peisagistice s-a bazat pe identificarea 
corelaţiilor dintre elementele cadrului natural [Chiriac S., 2009] şi cultura tradiţională. În 
acest sens, au fost luate în consideraţie balada Mioriţei şi fondul spiritual al culturii 
transhumanţei.  

S-a stabilit că spiritualitatea susţinută de Biserică are ca efect dezvoltarea 
aşezărilor şi constituirea unor peisaje specifice, de vreme ce lipsa unui cadru politic 
constituie elementul determinant al peisajului teritorial al transhumanţei. 
 Prezentarea tipologiilor indentificate după criteriul referenţierii sprirituale s-a 
făcut în raport cu categoria peisajelor culturale asociative [UNESCO World Heritage, 
2005]. 
 
Introducere 

Biocenozele forestiere alături de cultura locală reprezintă 
principalul capital turistic al Munţilor Vrancei [Chiriac et al., 2009]. 
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Aceste două aspecte sunt constituite pe suportul reliefului depresionar şi al 
poziţiei geo-strategice, în zona de contact a celor trei regiuni istorice 
româneşti. Staţiunea Soveja este nucleul tradiţional de valorificare al 
acestei zonei turistice. Alături de satele Rucăreni şi Dragosloveni, Soveja 
se află într-un moment de cumpănă. Declinul economic antrenează declinul 
demografic, capitalul natural e decimat, societatea se dezintegrează iar 
cultura tradiţională işi pierde semnificaţia. Declinul se manifestă accelerat, 
fapt evidenţiat de evoluţiile înregistrate în ultimii 6 ani.  

Favorizarea istorică a dezvoltării unei singure ramuri a economiei – 
turismul – işi face efectele periclitând întreg sistemul socio-ecologic, cu 
atât mai mult cu cât turismul în sine este una din cele mai riscante forme de 
dezvoltare din perspectiva sustenabilităţii [ICIMOD, 2007]: gustul pentru 
turism al beneficiarilor suferă oscilaţii ciclice, aceasta afectând impactului 
de mediu al turismului montan. Dezvoltarea zonei nu a anticipat 
modificarea inerentă a profilului beneficiarilor serviciilor turistice. 

Exploatarea turistică a început în Soveja la debutul secolului XX, 
marcând startul declinului ocupaţiilor tradiţionale. Calitatea resurselor 
climaterice şi de peisaj a consacrat rapid zona, aceasta atrăgând interesul 
conducătorilor naţiunii – partidele de vânatoare ale lui Carol I [Hobîncu, 
2008], Carol II, Ferdinand, Ion Gheorghe Maurer şi Nicolae Ceauseşcu – 
care ar fi obţinut între altele, în pădurea adiacentă staţiunii, un trofeu 
mondial la urs, de 640 de puncte –  sunt astfel documentate în presa 
română. Adresabilitatea turistică a zonei a vizat însa şi clasa medie, 
administrarea pădurii ca parc de vânătoare fiind completată de 
valorificarea altor resurse locale de peisaj, preponderent antropice 

Declinul turismului local s-a produs rapid, în anii 2000, închiderea 
hotelului Zboina fiind episodul cel mai important (2004) – care a fost 
urmat în 2006 de închiderea oficială a staţiunii Soveja, datorită stării 
singurului drum rămas deschis – cel spre Panciu – Tişiţa – care ar fi 
acumulat peste 2000 de gropi [Adevărul, citat în Jurnalul de Vrancea]. 

Între factorii care au contribuit la acest lucru se pot enumera: lipsa 
de adecvare a atracţiilor culturale la apetitul consumatorilor-ţintă; 
neadaptarea sistemului de transport (drumuri, reţele edilitare) la forţa 
economiei locale; lipsa de diversitate şi calitatea scăzută a serviciilor 
pentru turism; concurenţa ofertei turistice – altfel mult inferioară, dar mult 
mai oportună – a localităţii Lepşa; concurenţa interesului economic pentru 
exploatarea intensivă a fondului silvic (datorată firmelor care, epuizând 
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resursele din zona Tulnici-Năruja, îşi perpetuează obiectul de activitate în 
apropiere de “casă”); neadaptarea administraţiei de la toate nivelurile la 
schimbările socio-economice care au afectat comuna. 

Valoarea turistică a biodiversităţii – care din perspectiva ecologiei 
sistemice se referă şi la elementele de patrimoniu cultural ale peisajului 
[Vădineanu et al., 1999] – constituie însă un avantaj pasager în raport cu 
mult mai durabila funcţie identitară pe care aceasta o are pentru societate şi 
desigur în raport cu capitalul natural în ansamblu. 

Fiecare dintre palierele de evaluare ale biodiversităţii necesită 
abordări specifice din perspectiva dezvoltării şi managementului 
teritoriului, urmărind cu prioritate menţinerea acestora deasupra pragurilor 
de declin: 
 - pentru aportul turistic, biodiversitatea locală se raportează la 
resursele competitorilor din ramură (alte zone turistice în speţă), astfel 
valoarea acesteia trebuie să se situeze în spectrul de eficienţă economică - 
ieşirea din acest spectru determină falimentul economiei locale şi 
distrugerea sistemului socio-ecologic; 
 - pentru aportul cultural, riscurile asociate biodiversităţii sunt de 
două categorii - pierderea identităţii culturale zonale prin înstrăinarea de 
peisaj (uitarea şi denaturarea simbolisticii tradiţionale asociate 
biodiversităţii) şi riscurile demografice cu impact cultural - scăderea 
demografică şi îmbătrânirea populaţiei datorită migraţiei forţei de muncă şi 
scăderii natalităţii; înstrăinarea de peisaj poate fi considerată ireversibilă în 
momentul în care practicarea culturii tradiţionale este înlocuită de 
consumaţionism - aceasta determină distrugerea identităţii locale şi 
depopularea localităţilor datorită aproprierii unor modele culturale străine 
în locul celor originare. 
 - pentru aportul global la capitalul natural, limita inferioară a 
biodiversităţii ţine de hazard - scăderea acesteia determinând scăderea 
rezilienţei sistemului socio-ecologic, a vulnerabilităţii sale [Vădineanu et 
al., 1999]. 
Peisajul cultural al Ţări Vrancea 

Definirea zonei de interes a studiului are la bază pe de o parte 
identificarea şi descrierea peisajelor identitare din teritoriul extins al Ţării 
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Vrancei şi analiza reţelei de localităţi în relaţie cu mediul natural pe de altă 
parte. 

Integrat în peisajul cultural mai amplu al Ţării Vrancei, nucleul 
urban al Staţiunii Soveja valorifică resursele teritoriului constituindu-se în 
acelaşi timp într-un subsistem al acestuia. Elementele identitare ale 
peisajului cultural vrâncean se regăsesc astfel pe teritoriul staţiunii sau în 
zona sa de influenţă (teritoriul turistic pe care îl valorifică/exploatează).  
După criteriul raportării culturale la identitatea naţională (temă esenţială a 
sitului studiat) peisajele reprezentative ale Ţării Vrancei sunt de două 
categorii, descrise formal ca „peisaje ale transhumanţei” şi „peisaje 
ecumenice”. Raporturile dintre acestea sunt identificate în următoarea 
analiză ca fiind în mod fundamental de natură spirituală, element din care 
au derivat implicaţii politice, economice, sociale, culturale.  

Gradul scăzut de modificare a mediului natural în cazul peisajului 
pastoral tradiţional poate fi interpretat drept expresie a pioşeniei. În 
contextul istoriei naţionale a peisajului, pioşenia este interpretată  diferit în 
doua situaţii distincte, generând astfel două categorii independente de 
peisaj cultural: 

o Peisajul laic al transhumanţei – prezintă influenţe păgâne, pre-
creştine; mediul natural este determinant atât pentru 
dimensiunea formală – ecologică – a acestuia, cât şi pentru 
încărcătura sa estetică, psihologică şi spirituală. Principiile 
caracteristice acestei tipologii ar fi urmatoarele: 

 Neaservit politic 
 Scară teritoriala – se raportează la tradiţia 

transhumanţei pe distanţe mari, nu la pendularea 
sezonieră, de factură mai recentă [Popescu-Criveau et 
al. 2008]. 

 Datorită scării, comprehensia sa e condiţionată de 
parcurgerea unor distanţe semnificative şi de petrecerea 
unor perioade de ordinul săptămânilor în zona de 
interes. 

 Unitate ridicată – indusă de volumetria terenului şi a 
fronturilor de pădure 

 Elementele de diversitate scapă primei impresii – ele 
rezidă în detalii (subtipurile de peisaj) şi în 
variabilitatea cronologică a macropeisajului 

 Dinamica spaţială e dominată de relief 
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 Variabilitate temporală ridicată – determinată de 
caracteristicile climatului montan 

 Antropizare extrem de redusă 
 Intervenţiile culturale minimaliste, legate de impunerile 

păstoritului în general:  
• stâne în general pe versantii sudici de 20-30o, 

dispuse în afara zonelor împădurite (relaţia 
dintre păstorit şi carnivorele mari e prezentată 
de Simon Vincent în dizertaţia ‚Protecţia 
carnivorelor mari şi conflictele pastorale – cazul 
Munţilor Vrancei din Lanţul Carpatic românesc’ 
– Universitatea Toulouse 2 ‚Le Mirail’ 2006) 

• păşuni secundare în apropierea aşezărilor şi 
căilor de comunicaţii; tendinţa de extindere a 
acestora în ultimii 15 ani constituie un risc 
major pentru întregul sistem socio-ecologic; 

• intervenţii forestiere izolate: drumurile de 
exploatare sunt elementul cel mai pregnant. 

 Elemente izolate de agricultură tradiţională – în general 
livezi 

 Fragmentare nesemnificativă – indusă de relieful şi de 
hidrografia naturală 

 Biotopurile forestiere şi păşunile sunt predominante; 
peisajul rural al Vrancei medievale, asociat satelor 
tradiţionale de munte face şi el parte din această 
categorie 

 Infrastructura antropică discretă sau inexistentă (reţele 
de transport, lucrări de îmbunătăţiri funciare, relee de 
comunicaţii, structuri militare sau industriale) 

 Lipsa elementelor exotice atât în privinţa biocenozelor 
cât şi a elementelor construite; caracter sălbatic 
predominant 

 Inclus în peisajul agro-silvo-pastoral subcarpatic 
 Încarcatură spirituală de factură animistă 

• Conform motivelor baladei Mioriţa: oile, 
stelele, Luna, socul etc 

• Vegetaţia dominantă 
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• Conform motivelor basmelor populare: fauna 
carismatică 

 În actualul context socio-cultural, peisajul 
transhumanţei poate fi descris de categoriile estetice ale 
sublimului şi tragicului 

o Peisajul „ecumenic” 
 Are caracter politic, deservind propaganda creştină şi 

autoritatea publică (în cazul Ţării Vrancei, autoritatea 
dominantă este potrivit istoriei locului obştea locală, 
urmată ca putere de Biserică şi abia în ultima instanţă 
de autoritatea centrală, statală) 

 Vizează populaţia sedentară şi încurajează dezvoltarea 
aşezărilor din motive fundamental politice – ca şi în 
cazul populaţiei fulani din Nigeria (Ismail Iro 1998), 
unde statul urmăreşte impunerea autorităţii, prin 
constrângeri şi crearea de oportunităţi de natură 
administrativă (organizarea teritoriului, colectarea 
taxelor), socială (educaţie) sau militară (siguranţa 
publică, controlul tranzitului intern şi la frontieră)  

 Prin contrast cu peisajul transhumanţei, pare sa fie 
definit de împrejmuiri 

 Nivelul foarte înalt de apropriere a teritoriului 
determină o amprentă antropică dominantă în raport cu 
fondul natural 

 Unitatea peisagistică este determinată în general de 
dominanţa unui element central cu valoare simbolică – 
biserica sau primăria –  

 Diversitate relativ superioară celei a peisajului salbatic, 
identificabilă fără dificultate la prima impresie 

 Dinamică determinată de organizarea orizontală şi de 
elementul central de focalizare, cu valoare înferioară 
celei a peisajului transhumanţei 

 Elemente de agricultură tradiţională (legume, livezi, 
vie, păsări şi animale domestice) amestecate cu plantaţii 
ornamentale;  

 Păşuni secundare (islazuri) în apropierea cursurilor de 
apa (Şuşiţa, Dragomira, Putna); fâneţe în zonele mai 
înalte 
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 Prin utilitarism şi modul de organizare, peisajul se 
raportează la organizarea sociala de tip medieval – Ţara 
Vrancei păstrează pâna în ziua de astăzi multe din 
elementele sociale şi politice ale acelei perioade –  

 Împrejmuiri din materiale locale, cu elemente simbolice 
şi estetizante 

 Încărcătură spirituală de factură creştină 
 În actualul context socio-cultural, peisajul ‚ecumenic’ 

se adresează categoriilor estetice ale frumosului şi 
urâtului 

 Constituie în cultura de consum modelul formal al 
‚peisajelor rustice’ 

o Principiul complementarităţii asumat în cultura tradiţională 
româneasca (vezi mituri româneşti) se aplică atât peisajului 
transhumanţei cât şi peisajelor ‚ecumenice’: binele şi răul, 
bogaţia şi sărăcia, moartea şi viaţa etc 

o Problema scării umane a peisajului identitar românesc este pe 
de altă parte determinată de înaltul grad de mobilitate al 
populaţiei, asociat culturii transhumanţei. Identificarea 
unităţilor de bază ale comprehensiunii peisajului se face mai 
degrabă la nivel teritorial decât la nivelul aşezărilor. Aceasta 
constituie un motiv în plus al aparentei pasivităţi tradiţionale a 
populaţiei autohtone în raport cu tendinţa ‚antropizării’ 
peisajului. Intervenţia estetizantă la nivelul aşezării este 
insignifiantă în raport cu modelul teritorial – determinant din 
punct de vedere cultural – iar abordarea cadrului natural la 
scara nivelurilor II şi III ale peisajului teritorial (conform 
clasificării din 1973 [Popova-Cucu, 1973]) 

o Între elementele de detaliu caracteristice peisajelor de inducţie 
ecumenică reprezentative sunt împrejmuirile elaborate şi 
plantaţiile ornamentale, înclusiv de specii exotice 

Particularităţile structurale şi funcţionale ale peisajului staţiunilor 
montane, în cadrul ariei largi a peisajelor urbane: 

o Condiţionarea economică a peisajului e stabilită de targetul 
social extern 

o Cerinţele populaţiei autohtone faţă de peisajul urban sunt 
induse în mare măsură de necesitatea creerii unui ambient 
adecvat locuirii permanente; solicitările rezidenţilor faţă de 
peisaj includ: 
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 aspecte ambientale (salubritate, micro-climat, estetica) 
 aspecte economice (costul întreţinerii, valoarea 

produselor – lemn, fructe, valoarea terenului ocupat de 
plantaţii, atractivitatea turistică) 

 aspecte funcţionale (siguranţa publică, reducerea 
riscurilor naturale) 

 aspecte sociale (oportunităţi pentru petrecerea timpului 
liber şi activităţi sociale)  

o Caracterul semi-închis al sistemului socio-ecologic anterior 
dezvoltării reţelei de transporturi şi a momentului apariţiei 
turismului balnear a facut ca exigenţele rezidenţilor faţă de 
identitatea culturală a peisajului localităţilor să fie de factură 
recentă 

o Preferinţele pentru peisaj ale turiştilor sunt în general 
divergente de ale localnicilor (vezi variaţiile ciclice ale gustului 
pentru turism), mai ales în contextul în care elementul principal 
de atracţie al staţiunii este peisajul înconjurator; peisajul 
‚turistic’ se adresează prin excelenţă timpului liber, acesta fiind 
cu atat mai atrăgător cu cât reuşeste să compenseze stress-ul 
cotidian – nivelul său ridicat, caracteristic societăţilor post-
totalitare, fiind determinat de factori economici, de calitatea 
scăzută a spaţiului public şi a opţiunilor pentru timp liber 
precum şi de nivelul scăzut al încrederii interpersonale. 
Peisajul urban al staţiunilor montane ar trebui în acest context 
să reflecte pretenţii aparent divergente întrucât satisfacerea 
nevoilor celor două grupuri sociale implicate constituie o 
condiţie de neocolit a sustenabilităţii sistemului socio-ecologic. 

În zonă au fost identificate în timp elemente de atracţie culturală, 
propaganda urmărind cu prioritate valorificarea monumentelor istorice – în 
special a mausoleului ce comemoreaza victimele din Primul Război 
Mondial. Discursul uzual legat de aceasta asocia istoria inspirată (vezi 
manipulată) de Nicolae Iorga unor repere de peisaj – Carpaţii, Dunărea şi 
Marea Neagră. Conform teoriei permanenţelor istorice a lui Nicolae Iorga, 
mediul, rasa şi cultura sunt considerate factori cu acţiune permanentă în 
context identitar iar între acestea, istoricul exacerba rolul elementelor 
imanente – al mediului natural. În anii ’90 atracţiile promovate în scop 
turistic erau ruinele şi biserica Mănăstirii Dobromirna, Schitul Soveja, 
mausoleul, gradina de sculptura si teatrul de vară. De asemenea, mai puţin 
promovate, dar accesibile în zonă, erau Cimitirul German, casa lui Moş Ion 
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Roată din satul vecin – Câmpuri (până în sec. XVII Soveja şi Câmpurile 
constituiau aceeaşi unitate administrativă), mănăstirea Lepşa, cascada 
Putnei, islazurile improvizate ca locuri de picnic şi pădurea montană. 

Se poate observa că între atracţiile turistice promovate în ultimii ani 
în zonă, majoritatea sunt de factură antropică. De altfel, primul impact 
acustic al peisajului local asupra vizitatorilor de la începutul anilor 2000 
era constituit de ecoul drujbelor şi lătratul câinilor.  

De asemenea, nu există asocieri consistente din perspectivă turistică 
între elementele fondului natural şi cele de civilizaţie – relevantă este 
arhitectura din bolţari si polistiren a pensiunilor din zonă, acestea 
determinând calitatea scăzută a elementelor de peisaj din tipologia 
agroturistică. 

 
Concluzii: 

Un peisaj cultural sustenabil va integra agricultura şi turismul, 
activităţi care vor diminua presiunea socială asupra capitalului forestier. 

Dezvoltarea centrelor turistice în vederea valorificării sitului va 
avea în vedere interconectarea polilor prefiguraţi de staţiunea Soveja, de 
satul Lepşa şi de fosta colonie forestieră din valea Putnei; evoluţia acestor 
aşezări va urmări polarizarea turismului între centre cu oferte 
complementare: 

- Staţiunea Soveja va încuraja ofertele de tip all-inclusive, 
valorificând astfel infrastructura hotelieră existentă; 

- În Lepşa, dar şi în satele Rucăreni şi Dragosloveni se va 
încuraja agroturismul, continuând astfel tendiţa de orientare a 
investiţiilor locale către crearea de pensiuni – reglementarea 
dezvoltării acestora necesitând însa restricţii în vederea 
restaurării unui peisaj rural tradiţional, integrat armonios în 
peisajul teritorial identitar; 

- Cătunul din valea Putnei va deveni un pol cultural de interes 
naţional prin restaurarea şi conservarea in situ a arhitecturii 
tradiţionale în contextul creat de restaurarea structurală şi 
funcţională a peisajului mioritic; valorificarea integrată a 
acestora va fi susţinută de constituirea unui centru cultural cu 
funcţiuni complexe. 

Managementul dezvoltării sitului va viza următoarele aspecte: 
- restaurarea ecologică a suprafeţelor împădurite; 
- ameliorarea resurselor vegetale ale teritoriului în vederea 

susţinerii păşunatului şi apiculturii:  
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- din perspectiva condiţiilor staţionare, reabilitarea agriculturii 
tradiţionale este o opţiune care trebuie luată în calcul pentru 
obţinerea unei bunăstări sustenabile a comunităţilor locale. De 
asemenea, istoria integrării armonioase în peisaj a acestor 
activităţi face ca apicultura şi păşunatul să fie practici de 
referinţă pentru protecţia şi valorificarea sistemului teritorial. 
Integrarea vechilor şi noilor practici agricole în circuitul socio-
cultural al sitului trebuie realizată prin valorificarea turistică a 
peisajului afectat de aceste activităţi. 

- ameliorarea peisajului cultural şi valorificarea turistică a 
resurselor locale 

- pe termen lung, propunerile vor viza dezvoltarea unui pol 
cultural constituit în vederea promovării educaţiei ecologice şi a 
identităţii naţionale, cu ajutorul exploatării resurselor turistice şi 
agricole ale peisajului. 

- �inta socială a dezvolării sitului va cuprinde întregul spectru 
naţional, acest deziderat fiind susţinut de: 

o Oferta socială nediscriminatorie; 
o Buna racordare la reţeaua naţională de transport a 

întregii regiuni; 
o Valorificarea unor teme culturale de interes naţional: 

identitatea peisagistică, arhitecturală si istorică 
naţională, educaţia ecologică şi conservarea 
patrimoniului natural, agricultura tradiţională – educaţia 
consumatorilor şi a micilor producători. 
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Abstract 

The national parks are wide surfaces of land that have as an aim the protection and 
preservation of the landscape assemblies in which the interaction of the human activities with the 
nature during the time, created distinctive area having important landscape and cultural value, and 
sometimes a great biologic diversity (http://www.dssibiu.ro/arii-protejate). In the natural parks in 
Sibiu County there is present the sheep grazing and the tourism in the mountains(Cindrel, Făgăraş) 
as well as the cultural and leisure tourism (Dumbrava Sibiu). The reservation “The Natural Park 
Dumbrava Sibiu” has as its aim the protection and preservation of the natural habitats as well as of 
the species of the wild flora and fauna. The all three natural parks have a total surface of 17,856.1 
ha from which 974.9 ha belong to The Natural Park Dumbrava. This comprises of the didactic path, 
the Zoo of Sibiu, The National Museums Complex “Astra” and Romsilva residence. The didactic 
path was inaugurated in 2011 as a result of the collaboration of The Wood Direction with The 
Faculty of Agricultural Sciences, Food Industry and The Protection of the Environment in Sibiu. 
The didactic path, which goes all over the park, presents a great diversity of trees, weed flora as 
well as a biodiversity of non vertebrates and vertebrates. Although Dumbrava is one of the absolute 
values of the Sibiu territory we want to emphasize the fact that this area can’t bear, without 
important consequences, more than 20,000 visitors (Şerb @ Constantinescu, 2006).     
 
Key words: biodiversity, cultural and leisure tourism 
 
Metodă şi Metodologie 

Pentru realizarea lucrării a fost utilizată o metodologie simplă şi clasică. Pentru 
suportul informativ s-a recurs la studiul documentar de specialitate în vederea 
familiarizării cu formele de turism cultural şi de agrement.  
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Introducere 
Rezervaţia „Parcul Natural Dumbrava Sibiului” cu cele 974, 9 ha, 

este amplasat în centru Depresiunii Sibiului, la marginea sudică a Podişului 
Transilvaniei, pe versantul drept al Văii Cibinului, la S-V de Municipiul 
Sibiu, la o altitudine cuprinsă între 433,5 m şi 604 m. (Direcţia Silvică 
Sibiu). O prelungire a pădurii pătrunde adânc în oraşul Sibiu sub forma 
Parcului Sub Arini. Aşa cum se prezintă el azi „Parcul Natural Dumbrava 
Sibiului” este expresia peste timp a viziunii de care erau pătrunşi înaintaşii 
sibieni vis-a-vis de natură, de rolul ei în sânul comunităţii şi de grija cu 
care trebuie protejată.  

Apare ca un act firesc faptul că la Sibiu a luat naştere, în 1899, 
prima societate de Ştiinţe Naturale din Ardeal, „Societatea Ardeleană 
pentru Ştiinţele Naturii din Sibiu” (Siebenbürgischer Verein für 
Naturwissenschaften zu Hermannstadt). Corifeii Societăţii de Ştiinţe 
Naturale Carl Fuss, Victor Weindel, Carl Robert Petri, oameni de ştiinţă şi 
cetăţeni activi au militat pentru protejarea valorilor naturale, punerea lor în 
valoare, făcându-le cunoscute prin cercetare asiduă şi redactarea de lucrări 
ştiinţifice şi cataloage ce rămân până azi opere de referinţă în materie. 
Ernst Haeckel considerat „părintele ecologiei”, Emil Racoviţă, Alexandru 
Borza, Emil Pop, cu toţii membrii ai „Societăţii” au iniţiat primele 
reglementări statale pentru protecţia terenurilor, a peisajelor deosebite şi 
pentru salvarea speciilor pe cale de dispariţie. Municipalitatea sibiană 
reglementează în 1781 „dispoziţia privind pădurile” ce conţine norme de 
întreţinere şi utilizare a acestora, precum şi sancţiuni împotriva celor ce le 
încalcă. Însuşi Împăratul Josif al II-lea vizitează, în anul 1787, Pădurea 
Dumbrava, arătând interes pentru stejarii multiseculari şi pentru mulţimea 
plantaţiilor tinere [Blaj & col., 2005, p.33]. Ca reflex direct al interesului 
pentru păduri şi spaţii verzi şi ca o consecinţă pe plan socioeconomic, 
numărul celor care lucrează în acest sector creşte în aşa măsură, încât se 
pun bazele „breslei grădinarilor”. 

 
Biodiversitatea din rezervaţia „Parcul Natural Dumbrava Sibiului” 
factor de influenţă majoră asupra turismului cultural şi de agrement 

Prezintă interes modul închegării, de-a lungul timpului, a acestui 
areal vast de aproape 1000 ha, acoperit de păduri şi în care au apărut, rând 
pe rând, instituţii de cultură, de cercetare, zone de agrement, de alimentaţie 
şi cazare pe o infrastructură corespunzătoare. 

Prima linie este ocupată de Complexul Muzeal Naţional ASTRA, 
port drapelul muzeelor în aer liber, de Grădina Zoologică, Sediul 
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Romsilva, hoteluri şi moteluri precum şi o salbă de lacuri înşirate de-a 
lungul pârâului Valea Aurie, de debarcadere şi bărci ce asigură agrementul 
şi socializarea turiştilor.  

Structura acestui ansamblu bogat în biodiversitate şi armonios 
completat şi pus în valoare de aşezămintele de cultură şi agrement, fac din 
„Parcul Natural Dumbrava Sibiului” un factor major sustenabil şi durabil al 
unui ecoturism cultural şi de agrement, înfloritor şi profitabil, frecventat 
atât de comunitatea locală cât şi pe plan naţional.  

Punctul de pornire pentru un parcurs turistic ar putea fi răspântia 
din fata hotelui Hilton, construcţie măreaţă care, împreună cu hotelurile şi 
motelurile din zonă, asigură în bune condiţii bază materială privind 
alimentaţia şi cazarea.  

Nostalgia vremurilor trecute este reverberată de prezenţa buturugii 
„Stejarul Împăratului” care cu o circumferinţă de 10,3 m şi cu o istorie 
multiseculară a stârnit admiraţia împăratului, arbore care a fost tăiat după 
uscare la 700 ani de existenţă [Blaj & col., 2005, p.32]. 

Pădurea ce flanchează de-o parte şi de alta şoseaua asfaltată ce duce 
la Răşinari, împreună cu linia de tramvai ce se insinuează la umbra 
falnicilor stejari şi cu pista pentru biciclete recent inaugurată, formează nu 
numai un tablou expresiv în frumuseţea lui, dar şi un lucru extrem de 
sugestiv în simbolistica lui, de îngemănare a naturalului, de totdeauna cu 
nobleţea oferită de lucrarea omului.  

Pe dreapta se ridică o impunătoare poartă din lemn meşteşugită în 
Maramureş şi care constituie intrarea în Complexul Muzeal Naţional 
ASTRA. Mai încolo, după un cot al şoselei, se coboară în Depresiunea 
Răşinarilor. De aici, în zilele senine se pot vedea la orizont turlele 
bisericilor din Răşinari, „Coasta Boacii” atât de dragă lui Cioran sau 
livezile cu pruni ale răşinărenilor cântate de Goga. Dincolo, departe stau de 
strajă piscurile din Ghehan şi Păltiniş.  

Pădurea Dumbrava compusă din stejari (dominant), gorun, carpen, 
ulm, cireş pădureţ, jugastru şi tei, oferă ochiului generaţii diferite de arbori. 
Pădurea bătrână de 120-190 de ani constituie vechea gardă, ce predomină 
încă, şi care însumează circa 40%; pădurea de vârstă mijlocie, între 100-
120 de ani cu o prezenţă de 21% şi pădurea tânără, sub 100 de ani ce 
egalează aproape pe cea bătrână, cu 39%. Câteva zeci de exemplare 
depăşesc cu mult 200 de ani. Pe o suprafaţă de 400 de ha, spre mijlocul 
pădurii, se întinde rezervaţia seminceră de stejar, gorun şi pin. În desişul 
pădurii, în poienile inundate de lumină, pe margine pârâiaşelor şi a 
izvoarelor se pot admira căpriori, mistreţi, veveriţe, vulpi ca şi înaripatele 



Iuliana ANTONIE, Mirela STANCIU, Camelia SAND, Robert BLAJ 

 192 

piţigoi, mierle, ciocănitoare, gaiţe, corbi, bufniţe 
[http://www.ecomagazin.ro/un-proiect-pentru-inima-verde-a-sibiului].  

Perla Pădurii Dumbrava este desigur Complexul Muzeal Naţional 
ASTRA, muzeu etnografic în aer liber, grandios prin întinderea lui de 96 
de ha, dar mai ales, prin conţinutul de patrimoniu alcătuit din peste 150 de 
monumente şi construcţii ce reflectă civilizaţia tradiţională a poporului 
român. Această zestre este pusă în valoare prin organizarea şi amplasarea 
obiectivelor într-un peisaj cât mai apropiat de cel din care au fost preluate. 
Complexul muzeal se bucură de o atenţie cu totul specială, atât pe plan 
naţional cât şi internaţional, fiindu-i atribuite numeroase distincţii şi 
premii. Bazele de organizare au fost trasate între anii 1961-1963 când a 
fost elaborat „planul tematic şi de organizare a secţiei etnografice în aer 
liber din Dumbrava Sibiului”. Cel ce-şi poartă paşii pe lungile alei, ce 
însumează nu mai puţin de 10 km, poate admira şi reflecta totodată asupra 
unei imense diversităţi de obiective, strânse de pe întregul areal românesc 
[Bucur, 1986, p.9]. 

Exponatele trezesc admiraţia pentru geniul inventiv al poporului 
român, geniu ce a dominat feluritele etape istorice. Ritualuri creştine, 
slujbe religioase, procesiuni se desfăşoară la biserica din lemn, monument 
adus din comuna Bezded (judeţul Sălaj) în anul 1990. Biserica din Bezded 
din lemn (nici măcar un cui metalic nu s-a folosit la construcţia ei) un 
adevărat simbol al tehnicii populare a fost ridicată în secolul al XVIII-lea 
(1754) şi este zugrăvită şi ornamentată în stilul bisericilor din lemn din 
Transilvania. Trezeşte ecouri de istorie faptul că primul preot care a oficiat 
Sfânta Liturghie în această biserică a fost preotul Alexandru Ioan Pop, tatăl 
lui Alexandru Papiu Ilarian, ceea ce înnobilează şi mai mult monumentul. 
Lacul cu debarcaderul şi bărci oglindeşte în apele sale misterioasele mori 
de vânt. Restaurante, pensiuni şi terase îşi au locul lor, oferind produse şi 
specialităţi ecologice. Se afirmă cu îndreptăţire că acest complex muzeal îşi 
îndeplineşte sarcina primordială de factor activ pus în slujba educaţiei celor 
care îi calcă pragul, demonstrând că o organizare adecvată poate constituii 
un pilon al ecoturismului cultural şi de agrement sustenabil şi durabil.  

Grădina zoologică, se mândreşte cu faptul de a fi prima de acest fel 
din România, fiind inaugurată în anul 1929. Meritul înfiinţării ei revine 
unui inginer electrician ce lucra la barajul hidrocentralei de la Sadu, 
aceasta fiind de asemenea o premieră naţională 
[http://www.turism.sibiu.ro/ro/zoo.htm]. Printre primele donaţii este şi cea 
a regelui Ferdinand I care, prin maestrul său de vânătoare, Obert von 
Spiess, a donat o lupoaică. Grădina zoologică a suferit multe extinderi şi 
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transformări, ajungând, în prezent, să aibă 15 ha şi să adăpostească 187 
animale şi păsări din 47 specii. Cei mici, ca şi cei mari, pot admira şi 
culege informaţii, privind maimuţele, lupii, tigrii, lamele, zebrele, iacii, 
muflonii şi multe alte exemplare care se răsfaţă în prezent în habitate 
lărgite, după normele europene. Două lacuri îşi întind luciul în incinta 
grădinii, primul având în mijloc o arteziană ce-şi aruncă şuvoiul la zeci de 
metrii înălţime, mărginit de debarcadere cu bărci. În mijlocul celui de al 
doilea lac poate fi admirată o insulă cu o întindere de 350 m2 ce dă 
peisajului un aer exotic. Amintim şi de venerabilul stejar de la intrare care 
cu cei 600 de ani continuă să fie portdrapelul acestei instituţii sibiene. 
Atracţia grădinii zoologice este în continuă creştere, şiruri de biciclişti 
pedalează pe pista ce le aparţine şi care porneşte de pe străzile Sibiului, 
străbate parcul Sub Arini, pădurea de stejar şi pin şi ajunge la porţile celor 
două instituţii, Complexul Muzeal Naţional ASTRA şi grădina zoologică. 
 

Poteca didactică - traseu turistic 
In anul 2011, în urma colaborării dintre Direcţia Silvică Sibiu, 

comuna Răşinari şi Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi 
Protecţia Mediului din Sibiu a luat fiinţa Poteca didactică din Parcul 
Natural Dumbrava ca rezultat al colaborării în cadrul proiectului 
„Dumbrava Sibiului-inima verde a comunităţii locale”. Aceasta poteca a 
devenit o modalitate informală de educaţie. Traseul ales a devenit un 
veritabil loc de educaţie privind mediu, lecţiile în aer liber având menirea 
să ridice gradul de înţelegere al studenţilor, elevilor, al publicului larg a 
ceea ce înseamnă arie protejată, conservarea biodiversităţii sau chiar 
folosirea raţională a resurselor naturale şi înţelegerea impactului fiinţei 
umane asupra mediului. Poteca a fost marcată de către studenţii facultăţii 
ŞAIAPM şi împrejmuită de către Direcţia Silvică Sibiu. Pe traseul potecii 
tematice sunt întâlniţi arbori precum stejarul (Quercus robur), carpenul 
(Carpinus betulus), cireşul pădureţ (Prunus avium), ulmul (Ulus minor), 
etc. Dintre arbuştii întâlniţi amintim: lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), 
păducelul (Crataegus monogyna), porumbarul (Prunus spinosa). În stratul 
ierbos cresc peste 100 de specii de plante cu flori dintre care amintim 
speciile rare: specia endemică opaiţa (Silene dubia), brânduşa (Crocus 
banaticus), iarba albastră (Molinia coerulea).  În acest areal se pot intâlnii 
următoarele mamifere: căprior (Capreolus capreolus), veveriţa (Sciurus 
vulgaris), arici (Erinaceus europaeus), vulpe (Vulpes vulpes) precum şi 
numeroase păsări: piţigoiul mare (Parus major), mierla (Turdus merula), 
presura (Emberiza citrinella), etc.  
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În ceea ce priveşte nevertebratele insectele ocupă un loc aparte. În 
cadrul cercetărilor asupra lepidopterelor efectuate în Pădurea Dumbrava 
Sibiului s-au identificat 243 de specii aparţinând la 162 de genuri şi 17 
familii, din care 74 specii sunt semnalate nou pentru zona studiată. Printre 
speciile vulnerabile amintim: Colias myrmidone, Lycaena helle [Moise, 
2011, p.216].  De asemenea au fost identificate 255 de specii de 
coleoptere; patru specii sunt noi pentru fauna Transilvaniei; 25 specii sunt 
noi pentru zona studiată [Bucşa & Tăuşanu, 2011, p.185].   

Poteca didactică joacă un rol important în conştientizarea populaţiei 
privind importanţa conservării biodiversităţii, promovarea ecoturismului şi 
turismului cultural ca mijloc de educaţie şi odihnă activă [Stanciu & Blaj, 
2008, p.67]. Astfel, au fost implicate comunităţilor locale în activităţi de 
voluntariat privind conservarea habitatelor naturale, a biodiversităţii în 
Rezervaţia Parcul Natural Dumbrava Sibiului prin plantarea de puiet, 
igienizări şi  refacerea infrastructurii  rezervaţiei prin realizarea unui gard 
protector pentru a împiedica păşunatul în pădure şi pentru a împiedica 
tăierile neplanificate. 
 
Concluzii 

Parcul Natural Dumbrava este unul dintre valorile absolute ale 
teritoriului sibian ce îndeplineşte mai multe funcţii: funcţia de protecţia 
solurilor, de recreere (practicarea silvoturismului, ecoturismului), de 
ocrotire a biodiversităţii, protecţie a monumentelor istorice, funcţia 
peisagistică, funcţia igieno-sanitară (ozonificarea aerului). 
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Abstract 
The Dacian origin of the Romanian people had a major influence on the 

gastronomic culture of the area limited by the Carpathians, the Danube, and the Black 
Sea, but this culture did not preserve intact, so it suffered modifications due to the fact 
that our people had contact with other peoples: we borrowed the pie from the Romans, we 
have the “ciorba” (kind of soup soured with natural ingredients) from the Turks, the 
Greeks gave us the “moussaka”, the Bulgarians came with the meals based on vegetables, 
and the Austrians brought the schnitzel. 
 
Key words: traditions, Romanian meals and cooking 
 
Metodă şi metodologie 

Metodele utilizate în această cercetare sunt: studiul documentar: documentarea 
bibliografică din surse interne şi documentarea bibliografică din surse externe;analiza 
teoreticăşi sinteza informaţiilor. Documentarea teoretică a urmărit identificarea şi trecerea 
în revistă a stadiului cunoaşterii în domeniul bucătăriei româneşti şi a tradiţiilor culinare.  
 
Concepte de bază privind bucătăria tradiţională românească 

De-a lungul timpului, bucătăria românească a trecut prin etapele 
dezvoltării societăţii, ea fiind 
modificată de manifestarea 
factorilor de ordin economico – 
financiar, climatici, de relief, de 
faună şi floră, de nivelul de 
civilizaţie atins, dar şi de dorinţele 
şi preferinţele locuitorilor acestei 
zone(Mincu, 1993). 
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Bucătăria autohtonă, alături de bucătăria întregii civilizaţii, a fost 
înlesnită de descoperirea focului şi a fermentaţiei, procese care transformă 
radical modul în care omul se hrăneşte. Omul – vânător se încălzea la foc, 
îşi rafina armamentul cu ajutorul focului şi frigea carnea animalelor vânate 
(Sahleanu, 1997). Descoperirile arheologice par să confirme acest lucru prin 
găsirea unor boabe de linte într-o aşezare veche încă din Epoca Bronzului 
pe spaţiul Elveţiei actuale, iar în Creta s-au găsit migdale aparţinând 
aceleiaşi ere. 

Adevărata bucătărie apare odată cu civilizaţia şi se pliază pe 
momentele acesteia de creştere şi de declin. Marcel Charlot, care a încercat 
realizarea unei urmăriri a evoluţiei artei culinare, spunea că războinicii 
greci care mergeau către cucerirea Troiei erau mari mâncători de carne, 
fiind însă lipsiţi de orice rafinament: animalele erau vânate sau ucise, tăiate 
în bucăţi şi fripte la foc de tabără (Sahleanu, 1997). 

O revoluţie în domeniul gastronomic a fost marcată de descoperirea 
sării, care era utilizată în alimentaţia curentă, dar şi în procesul de 
conservare. Din momentul în care s-a încetat procesul de procurare a 
hranei prin vânat şi s-a trecut la cultivarea plantelor şi la creşterea 
animalelor, alimentaţia a devenit tot mai diversificată. Alături de carne, 
fructe şi plante sălbatice, oamenii au început să consume şi plante cultivate 
(cereale), dar şi produse de origine animalieră (lapte şi derivate). Aşadar, 
se poate afirma că la final de neolitic, prepararea hranei era un proces de o 
importanţă deosebită pentru acele vremuri, fiind strâns legată de evoluţia 
culturii româneşti. 

Ceea ce am putea denumi ”bucătăria unui popor” face referire la 
trăsăturile specifice, şi nu aşa în mare măsură, la alimentaţia din fiecare zi. 
Sarmalele româneşti nu se regăsesc în fiecare zi pe masa românului, 
rezultând de aici că principalele caracteristici ale bucătăriei sunt aduse în 
prin plan la mesele festive sau în preferinţele gastronomice. Gastronomia 
este un liant omenesc, un test etic şi estetic deloc neglijabil, iar călătorul 
care nu doreşte să cunoască arta gastronomică a locurilor prin care trece 
pierde o mare parte din savoarea vieţii cu care intră în contact(Muntean, 
1973). 

În ceea ce priveşte evoluţia bucătăriei româneşti, istoricii acelor 
vremuri pun la dispoziţie informaţii referitoare la realizarea mâncărurilor şi 
la ingredientele care alcătuiau meniul unui dac. Se poate afirma că ocupaţia 
de bază a poporului dac a fost agricultura, iar afirmaţia lui Xenopol în a sa 
Istorie pare să confirme acest statut: ”Dar geţii încă din primele timpuri ale 
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strămutării lor în Muntenia, cultivau grâul, ca şi poporul dac mai târziu” 
(Mincu, 1993). 

În anul 1653, Paul din Allep, în călătoria sa prin Principate, 
realizează descrierea unei mese date de Vasile Lupu la Curtea Domnească 
unde s-au oferit bucatele pe talere, cu linguri şi furculiţe din aur şi argint. 
Tot din această lucrare mai aflăm că Principatele aveau mult vânat, vite şi 
păsări frumoase. Hrana ţăranilor compusă din lapte şi caş şi multe legume: 
ceapă, praz, usturoi, varză, sfeclă, hrean, ridichi, castraveţi, ţelină. Se 
consumă mult borşul din peşte şi carne. Pentru prepararea mâncărurilor la 
mesele domneşti se importau: undelemnul, măslinele, lămâile şi chiar 
mazărea. În mânăstiri se mânca fasolea fiartă, linte prăjită în ulei şi legume 
fierte în apă cu sare, în loc de vin se consuma cindrul (Mincu, 1993). 

Mihail Sadoveanu în monumentala sa operă, ne redă modul cum încă 
de la sfârşitul veacului al XVII-lea, în Moldova se pregăteau şi se serveau 
diferite mâncăruri din peşte, raci, berbec, pită de grâu, zeamă de găină, 
sarmale dar şi poale-n brâu. 

Dacă vorbim de celelalte culturi europene, se poate afirma că printre 
oamenii de cultură existau şi gastronomi, la noi lucrurile nu au păstrat 
aceeaşi tendinţă. Costache Negruzzi şi Mihail Kogalniceanu sunt autorii 
unei cărţi de bucate intitulate ”200 de reţete cercate de bucate, prăjituri şi 
alte trebi gospodăreşti” lucrare apărută în 1841. Şi George Călinescu a 
încercat să descopere acest domeniu, prin scrierea a trei – patru cronici 
referitoare la bucătărie, iar Mihail Codreanu a realizat mai multe ode în 
cinstea vinului. Al. Teodoreanu este autorul din literatura românească care 
a scris aproape 200 de cronici gastronomice apărute in perioada 1956 – 
1964 în diferite reviste ale timpului. ”A mânca” nu este o acţiune obişnuită, 
ci este nevoie de angrenarea celor cinci simţuri pentru ca un consumator să 
se numească gastronom (Handoca, 1988). 

Un lucru interesant era afirmat de Mircea Zaciu in a sa prefaţă a cărţii 
”200 reţete cercate de bucate, prăjituri şi alte trebi gospodăreşti” şi anume, 
că autorii cărţilor de gastronomie nu s-au gândit să dea o idee despre 
modul de a aşterne masa unui ospăţ. De astfel, în lucrarea Zodia 
Cancerului, gospodina e descrisă cum ”aruncă din fugă pe masă faţa albă 
de pânză de in. Aşeză sfeşnicele de alamă cu lumânări de ceară pe aceeaşi 
faţă şi, între ele, o pită mare de grâu. Lângă pită, brânză de burduf în 
strachină de lut. Lângă brânză, cepe. Şi lângă cepe un urcior de vin”. 

Locul unde ţăranul român îşi pregăteşte mâncarea pe timpul iernii 
este în casa în care dorm, iar pe timpul verii afară, sub un loc acoperit. 
Aproape toţi sătenii au un cuptor cu vatră şi horn, iar la gura sobei se face 
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o plită pentru ca focul din plită în momentul în care se gătesc bucatele, să 
treacă în sobă şi să încălzească şi casa. Pe timp de vară, sătenii au în curte 
un bordei, iar în el o vatră pentru a putea găti mâncarea. În Muntenia, 
locului unde se prepară hrana îi spune vatră, iar alţii îi spun cuine, iar în 
Basarabia şi Bucovina poartă denumirea de gignă, care e de fapt o groapă 
în pământ (Lupescu, 2000). 

O ustensilă foarte importantă pe care un ţăran român trebuie s-o aibă 
este ceaunul. În el se face mămăliga, se fierb cartofii sau laptele dulce. El 
trebuie să aibă o toartă de fier care să înlesnească folosirea lor de către 
gospodine (Lupescu, 2000). Farfuriile sunt de asemenea un element 
important într-o gospodărie. Masa era elementul pe care erau aşezate 
farfuriile cu mâncare şi care este acoperită cu o faţă de masă. Melesteul e 
un băţ lung de 50 – 80 cm care se utilizează la mestecarea mămăligii şi 
care mai este cunoscut şi sub denumirea de tocăseriu în Ardeal. 

De sărbători, româncele se întrec pe ele în a găti pentru ca bucatele 
tradiţionale să fie cât mai gustoase şi mai spectaculoase. După perioada 
postului Crăciunului, dezlegarea la mâncarea de dulce aduce după sine 
numeroase preparate din carne de porc şi dulciuri de sărbătoare. De pe 
masa de sărbători nu trebuie să lipsească sub nici o formă sarmalele în foi 
de viţă sau de varză, tobă, cârnaţii, caltaboşul, piftia şi cozonacul. Pe lângă 
aceste bunătăţi gospodinele au început să adauge pe masă şi salata de 
boeuf, care a devenit şi ea o reţetă culinară tradiţională. Tradiţia cea mai 
cunoscută din Sâmbăta Mare este sacrificarea, în mod ritual, a mielului – 
din care se face cichir, friptură şi borş. Spre deosebire de sărbătoarea 
Crăciunului, de Paşte nu se gătesc foarte multe feluri de mâncare, de unde 
şi zicătoarea moldovenească „Crăciunul este satul, iar Paştele fudul”. 

 
Apariţia şi evoluţia bucatelor tradiţionale româneşti 

Poporul român, din punct de vedere al alimentaţiei, este caracterizat 
prin două trăsături de către I. Claudian în ”Alimentaţia în cadrul 
antropogeografiei”, unde afirmă că bucatele româneşti sunt predominant 
vegetale şi cerealiere. Meiul a fost, încă din antichitate, cereala ţinuturilor 
noastre, cultura lui fiind legată de o anumită structură socială, de un anumit 
gen de viaţă şi în special de păstorit (Mincu, 1993). 

Cercetările istorice au arătat că spaţiul în care trăiau geto – dacii între 
secolele al II-lea î.Hr. şi II d.Hr. se manifesta o cultură de tip Latene. 
Alături de ocupaţiile deja consacrate cum ar fi cultivarea cerealelor, 
creşterea vitelor, pescuitul, vânătoarea, ţesutul, evoluţia către prelucrarea 
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fierului şi utilizarea roţii olarului au condus la varietatea şi creşterea 
calităţii hranei autohtonilor. Se face simţită prezenţa unor noi tehnici de 
prelucrare a alimentelor: sărarea şi conservarea(Ghidul gastronomic al 
României. Bucătăria tradiţională, 2010). 

În momentul în care dacii au fost colonizaţi de Imperiul Roman, se 
poate spune că au încercat şi înlocuirea obiceiurilor geţilor şi în domeniul 
alimentar. Cu toate astea, romanii nu au oferit colonizaţilor reţetele 
specifice clasei conducătoare romane, ci le-au adus pe cele simple, de 
armată. Nu se poate vorbi de o asuprire a gastronomiei dacice pentru că 
obiceiurile alimentare ale băştinaşilor erau de sine stătătoare, pe când cea 
romană era de tip nomand. 

Chiar dacă soldaţii care au participat la colonizarea teritoriului dacic 
erau toţi sub acelaşi imperiu, este necesar de menţionat că graniţele 
imperiului erau destul de mari, iar soldaţii erau recrutaţi din toate colţurile 
imperiului, de unde se ajunge la concluzia că şi ei au venit cu propriile lor 
tradiţii şi tehnici de preparare a mâncării. De fapt, obiceiurile alimentare 
crezute a fi romane sunt un amalgam de obiceiuri ale naţiilor din care 
făceau parte soldaţii, care mai apoi au devenit colonişti, dar care aveau şi o 
influenţă romană datorită faptului că armata era condusă de comandanţi 
romani. 

După romanizarea ţinutului dacic, viaţa şi-a urmat cursul de până 
atunci, schimbările nerealizându-se brusc, iar principala activitate a rămas 
tot agricultura şi creşterea animalelor. Totuşi, se includ noi tehnici, cum ar 
fi cea a transformării grâului în pâine: grâul se va măcina la moară sau se 
va pisa, rezultatul fiind făina, care se va cerne şi amesteca cu apă. 
Rezultatul se bagă în cuptor pentru coacere. 

Plantele cultivate, dar şi cele care creşteau pe câmp nu au fost scoase 
din alimentaţia poporului nostru decât pe la finalul secolului al XVII-lea. 
Referitor la cereale, meiul, grâul şi secara se foloseau pe scară largă cu o 
predominantă folosirea meiului ca urmare a productivităţii sale ridicate. 
Dimitrie Cantemir chiar relatează în acest sens în Descrierea Moldovei că 
în cei mai prosperi ani grâul oferă o recoltă de 24 de ori mai mare decât cea 
pe care a semănat-o, iar meiul se multiplică de 300 de ori (Sahleanu, 1977). 
Amestecarea făinii de grâu cu cea de secară în procesul de gătire a terciului 
s-a menţinut timp îndelungat în bucătăria specific românească. Cele mai 
utilizate legume erau lintea, usturoiul, mazărea, loboda, varza, spanacul, iar 
potbalul, urzica, mărarul, salvia, menta erau întrebuinţate îndeosebi pe post 
de ingrediente pentru leacuri, utilizarea lor în alimentaţia propriu-zisă 
făcându-se destul de târziu. 
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Grâul era cultivat, în acea vreme, mai mult pentru export sau pentru a 
satisface cererea boierimii sau a oamenilor de la oraş, care-şi permiteau 
folosirea acestuia. Interesele băneşti ale claselor superioare au primat şi au 
condus la o intensificare a creşterii vitelor mari. Astfel, se creează o 
diferenţă majoră între ceea ce locuitorii ţării dispuneau şi ceea ce se 
consuma cu adevărat de către aceştia. 

În secolul al XVII-lea, este introdus pe teritoriul românesc porumbul, 
plantarea acestuia în locul grâului fiind interzisă de către austro – ungari în 
anul 1686 pe teritoriul Transilvaniei. Adăugarea porumbului în meniul 
ţăranului român nu a dus la o schimbare drastică a obiceiurilor culinare 
până la acea vreme, mălaiul şi mămăliga continuând să existe şi să fie baza 
hranei ţăranului (Mincu, 1993). Cu toate acestea, porumbul oferea un 
surplus de care populaţia avea nevoie în vremurile acelea dificile care au 
cuprins toată Europa. Dezavantajul pe termen lung a culturii porumbului, 
care a redus tot mai mult suprafeţele de păşune ale teritoriului românesc, s-
a manifestat mai acut prin uitarea obiceiului panificaţiei şi prin reducerea 
drastică a activităţii de creştere a animalelor. 

Pe lângă porumb, un alt aliment care a avut o influentă colosală asupra 
alimentaţiei românilor a fost cartoful. Adăugarea acestuia în meniu a avut 
un efect incredibil asupra bucătăriei, leguma aceasta reuşind să salveze de 
câteva ori poporul român de la o foamete cruntă în vreme de secetă. 
Fructele specifice erau merele şi strugurii, dar şi fructele sălbatice(Ghidul 
gastronomic al României. Bucătăria tradiţională, 2010). Pe tot teritoriul 
românesc se găseau diferite podgorii, iar strugurii rezultaţi se consumau ca 
atare sau erau utilizaţi în prepararea vinului. Încă din secolul al XIII-lea 
există documente care să demonstreze dezvoltarea viticulturii pe teritoriul 
nostru, acest lucru înlesnind schimbul de soiuri de viţă de vie între 
locuitorii diferitelor regiuni, ajungându-se astfel la o îmbunătăţire a 
sorturilor. Vinul era produs atât pentru consum propriu, cât şi pentru a fi 
comercializat şi era produs pe podgoriile boierilor sau a mânăstirilor, de 
aici şi vinurile atât de gustoase care se găsesc şi astăzi la mănăstiri. 

Consumul de carne a avut un moment de cotitură, după colonizarea 
romană. Dacă dacii consumau preponderent carne de vită, urmaşii acestora 
s-au orientat spre carnea de porc şi pasăre (Ghidul gastronomic al României. 
Bucătăria tradiţională, 2010). Metodele de păstrare a cărnii erau folosite cu 
spor în momentul în care temperaturile erau reci, lucru care a dus la 
creşterea consumului cărnii de porc care nu avea aşa multă carne ca 
bovina. În perioadele călduroase se miza pe consumul cărnii de pasăre, dar 
nu era de neglijat nici vânatul sau pescuitul. Turmele de oi şi capre erau şi 
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ele prezente în arealul românesc, dar nu erau neapărat crescute pentru 
carne, ci mai mult pentru lâna sau laptele dat de acestea, utilizarea lânii în 
fabricarea îmbrăcămintei fiind de o importanţă majoră în acele 
vremuri.Modalitatea de preparare a cărnii rezultate din sacrificarea 
animalelor era predominant fierberea pentru că se obţinea şi zeamă şi 
carne, tehnica coacerii acesteia în cuptoare sau în frigării manifestându-se 
ceva mai târziu. Pentru asezonarea mâncărurilor se utiliza încă din vechi 
timpuri sarea, oţetul (realizat din vin) şi muştarul. 

Bucatele specifice româneşti ale perioadei cuprinsă în secolele al 
XVIII-lea şi al XIX-lea se evidenţia prin lipsa cărnii şi prezenţa 
verdeţurilor. Motivaţia vine de la faptul că se evita sacrificarea animalelor, 
cu excepţia celor bolnave, proteinele fiind obţinute îndeosebi din lapte şi 
produse lactate(Negrea şi Bucşa, 1997). Carnea de porc devine un aliment 
tot mai prezent în meniul românilor datorită uşurinţei creşterii acestor 
animale şi ca o consecinţă a refuzului popoarelor musulmane de a o 
consuma. Impactul culturii orientale asupra bucătăriei autohtone se 
manifestă preponderent în această perioadă şi se ajunge la crearea unor noi 
obiceiuri alimentare, adoptate la început de pătura socială bogată, ca mai 
apoi şi oamenii obişnuiţi să le adopte. Alături de fierturile şi copturile 
tradiţionale, îşi fac apariţia ciulamaua, pilaful, tocana, dar şi 
dulciurile(Ghidul gastronomic al României. Bucătăria tradiţională, 2010). Şi în 
ceea ce priveşte cultivarea de plante, se observă o schimbare prin 
introducerea în grădinile românilor a vinetelor, cepei, roşii care au ca 
urmare lărgirea paletei de produse alimentare care pot fi preparate pentru 
consum. 

În cea de-a doua parte a secolului al XVIII-lea începe exploatarea 
exagerată a iobagilor de către boierii lor, prin creşterea rentei datorate, 
creştere justificată prin majorarea birului impus de asupritorii turci, lucru 
care duce la limitarea bucatelor consumate de ţăran şi de familia acestuia. 
Schimbarea, şi nu neapărat bună, vine în momentul în care este înlăturat 
monopolul turcesc asupra cerealelor prin Tratatul de la Adrianopole în 
1829, iar poporul român se vede nevoit să reducă din terenul folosit pentru 
păşunat pentru a înlesni cultivarea acestuia. 

Cu toate că începutul de secol XX aduce cu sine schimbări importante 
in contextul socio – politic prin câştigarea independenţei României faţă de 
imperiul otoman, alimentaţia locuitorilor rămâne tot sărăcăcioasă. Cu toate 
că ţărănimea română a fost împroprietărită încă de pe timpul lui Cuza, 
nivelul de trai nu s-a îmbunătăţit vizibil. Un motiv serios era încă sărăcia 
ţăranilor, dar chiar dacă aceştia aveau resurse alimentare destule, nu aveau 
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acea cultură gastronomică prin care să înveţe cum să mănânce astfel încât 
să nu se îmbolnăvească. Din acest motiv apare necesară educarea 
populaţiei în ceea ce priveşte alimentaţia raţională, posibilă cu resursele pe 
care ţăranii le deţin, fără a fi nevoie ca aceştia să facă un efort suplimentar 
pentru a putea procura un anume aliment (Mincu, 1993). Chiar şi George 
Coşbuc afirma faptul că este puternic îndurerat pentru că în ciuda faptului 
că poporul român a fost înzestrat cu un teren rodnic şi cu păşuni întinse, 
oamenii se hrănesc ”prost, vreau să zic cu hrană mai neîndestulătoare şi 
mai ticăloasă”. 

Perioada interbelică nu a fost una uşoară pentru omul de rând, cu toate 
că înainte de primul război mondial exportul de cereale al ţării noastre era 
în floare, România fiind prima exportatoare danubiană. Majoritatea 
gospodăriilor ţărăneşti au fost distruse în timpul operaţiunilor militare, 
semnificativ fiind titlul unui articol din ziarul Adevărul ”Ne mor satele de 
foame” (Mincu, 1993). 

Aceste interferenţe între culturi întâlnite pe teritoriul românesc duc la 
conturarea bucătăriei ca activitate de sine stătătoare, făcându-şi simţită 
prezenţa specificului local, chiar şi în interiorul graniţelor culturii 
româneşti. Constrânsă la începuturile ei de folosirea exclusivă a materiilor 
prime specifice băştinaşilor, bucătăria se dezvoltă odată cu interacţiunea 
între popoare şi capătă specificitate.  

În Moldova, cu predilecţie în partea de nord a acesteia, ingredientul 
principal este smântâna, care se foloseşte la borşuri, la cărnuri tocate şi 
sarmale. Pentru că aici se află mănăstiri vestite ale ţării noastre, moldovenii 
au în portofoliu şi mâncăruri de post: cârnat de legume la Putna, plăcintă 
cu ciuperci la Dragomirna, dar principala mâncare de post în zonă este 
zacusca de legume şi ciuperci (Ghidul gastronomic al României. Bucătăria 
tradiţională, 2010). În prezent, nici o sărbătoare tradiţională românească nu 
trece fără ca moldoveanul să nu aibă pe masă sarmale, răcituri sau tăiţei cu 
carne de pasăre. 

Moldova este o zonă în care nu lipsesc stânele de oi, podgoriile şi 
livezile de fructe, toate acestea răsfrângându-se asupra tradiţiei gătitului pe 
meleagurile moldoveneşti.  În începuturile ei, bucătăria moldovenească a 
fost una simplă, ţărănească, dar a fost perfecţionată şi adusă la un nivel de 
rafinament remarcabil. Această evoluţie este opera tuturor harnicelor 
moldovence, renumite pentru lucrul făcut cu migală (Ciobanu şi Brote, 
1971). Ceea ce dă valoare bucătăriei moldoveneşti este gustul care îi este 
specific şi atenţia cu care sunt realizate şi cele mai simple mâncăruri. 
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Bucătăria din Ardeal a fost influenţată de-a lungul timpului de 
bucătăria austro – ungară sub a cărui conducere a şi fost timp îndelungat. 
Pentru că au convieţuit alături unii de alţii timp de secole, bucătăria 
ardelenească a împrumutat foarte multe elemente de la saşi, secui şi unguri.  
În Ardeal se foloseşte mult slănina afumată, bine pregătită, care se 
consumă în timpul anului ca atare sau este utilizată la realizarea diferitelor 
mâncăruri (Negrea şi Bucşa, 1997).În zi de sărbătoare, se sacrifică o găină 
din care se va găti o supa cu tăieţei de casă, iar şniţelul de porc cu cartofi 
pai se serveşte cu murături (castraveţi sau gogoşari). Băutura specifică în 
acest colţ de ţară este rachiul de prune, mere sau pere şi care poartă diferite 
denumiri: pălinca, horinca, vinarsul sau jinarsul. Pentru ca cineva din afara 
spaţiului ardelenesc să înţeleagă rostul mâncării transilvănene este nevoie 
să-şi închipuie gustul unei bucăţi de şuncă afumată, cu ceapă şi pâine 
proaspătă, având alături un pahar de pălincă(Ghidul gastronomic al 
României. Bucătăria tradiţională, 2010). 

Bucătăria din Muntenia se poate caracteriza prin diversitate şi 
delicateţe. Influenţele avute de această parte a ţării au lăsat urme şi în ceea 
ce priveşte bucatele (grecească, orientală, franţuzească şi italienească). 
Bucătăria tradiţională din Muntenia se poate manifesta prin mâncăruri cu 
un gust excepţional, cele mai cunoscute fiind: ciorba de burtă, ciorbele 
ţărăneşti din carne de vacă şi porc, sarmalele cu mămăliguţă, renumiţii 
mititei, tuslamaua, fripturile la grătar şi peştele, garniturile din legume, 
cartofi, paste făinoase şi dulciurile de bucătărie, cum ar fi: budincile din 
paste făinoase, plăcintele, compoturile din fructe(Ghidul gastronomic al 
României. Bucătăria tradiţională, 2010). 

Alături de preparatele româneşti, au apărut şi au fost asimilate în 
bucătăria românească, preparate din bucătăria altor popoare, în special a 
ţărilor vecine, care au dobândit caracteristici noi ce le fac din punct de 
vedere al gustului mai apetisante şi interesante dar şi adaptate preferinţelor 
românilor. Astăzi, alături de preparatele tradiţionale româneşti, găsim în 
bucătăria românească, foarte multe preparate cunoscute pe plan 
internaţional şi care câştigă tot mai mulţi adepţi, îndeosebi în contextul 
actualei deschideri a României pe tărâmul economic, social şi 
politic(Ghidul gastronomic al României. Bucătăria tradiţională, 2010). 
Exemplificăm această tendinţă prin apariţia unităţilor de tip pizza, 
hamburger, unităţile etnice în care se pregătesc şi se oferă produse ce le 
putem găsi în toată lumea. În acest context, bucătăria românească trebuie 
să-şi păstreze sortimentele tradiţionale, dar să realizeze în acelaşi timp, 
produse care să răspundă obiceiurilor alimentare ale noilor categorii de 
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clienţi. O primă tendinţă a bucătăriei româneşti este aceea că imediat după 
1989, realizarea preparatelor tradiţionale româneşti a fost parţial 
abandonată, marea majoritate a restaurantelor din România, făcându-şi un 
titlu de glorie din oferta de preparate ale căror denumiri nu erau acceptate 
înainte. 

 
Concluzii 

Aşadar, şi în România de după război, se întâmplă lucruri nesănătoase. 
Ne paşte aceeaşi întâlnire-şoc, aceeaşi ciocnire distrugătoare între tradiţiile 
noastre, pe de o parte, şi tendinţele netezitoare ale invaziei fast - food şi ale 
reglementărilor europene aplicate fără discernământ, pe de altă parte; 
tendinţe care, cu o eficienţă înspăimântătoare, fac tabula rasa o cultură 
gastronomică veche, bogată şi doar a noastră, clădită, piatră cu piatră, timp 
de milenii. Noi avem, în acest război, cel puţin o experienţă tragică, şi asta 
ar trebui să ne slujească drept avertisment: în secolul XX, prin plantarea 
negândită a mii de hectare de vii cu soiuri de import, superproductive şi 
rezistente la filoxeră, am pierdut, pentru totdeauna, zeci de soiuri locale de 
struguri, din care se făceau vinuri cărora azi nimeni nu le mai cunoaşte 
gustul. 
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