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CUVÂNT ÎNAINTE  
 

La început totul a pornit ca un vis frumos ce avea la bază fapte reale legate 
de practica şi dinamica în care se înscrisese turismul rural, avansul înregistrat în 
comparaţie cu demersurile teoretice şi analiza ştiinţifică. 

Era în ianuarie 1999, luna când oamenii îşi stabilesc planurile şi strategiile 
de urmat şi, în acest elan, cele trei instituţii ştiinţifice organizatoare: Institutul de 
Cercetări Economice şi Sociale ,,Gh. Zane” Iaşi, Universitatea ,,Ştefan cel Mare” 
Suceava şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, Bucureşti au pus 
bazele unei colaborări trainice şi de durată, cu efecte dintre cele mai benefice. 

Cu dăruire şi credinţă a fost lansată invitaţia pentru prima sesiune 
ştiinţifică naţională cu participare internaţională cu tema ,,Turismul rural 
românesc. Actualitate şi perspective”, singura de acest fel din ţară, prin 
problematica abordată, diversitatea tematică, nivelul ştiinţific la care s-a ridicat, 
continuitate şi deschiderea pe care participanţii au manifestat-o. Toate acestea 
urmau să se îmbine în mod armonios cu Bucovina ospitalieră, gazda noastră. 

Au urmat apoi, ani la rând, una după alta, ediţiile a II-a, a III-a, a IV-a, a 
V-a, a VI-a şi am ajuns în acest an la cea de a VII-a, fiecare din ele urmate de 
editarea unor volume ce au înmănunchiat studiile care au fost prezentate în plenul 
sesiunilor. 

Suntem astăzi în fericita situaţie de a avea în bibliotecile publice, în cele 
universitare, pe birourile de lucru ale cercetătorilor ştiinţifici, ale cadrelor 
didactice, masteranzilor, doctoranzilor şi ale studenţilor ca şi pe cele ale multor 
amfitrioni de pensiuni agroturistice, cele 5 volume care au fost editate până în 
prezent şi în care sunt înserate gândurile şi frământările unor apreciate 
personalităţi ale ştiinţei şi învăţământului superior românesc, începând cu prof. 
univ. dr. Al. P. Tacu, prof. univ. dr. Emanuel Diaconescu m.c., prof. univ. dr. 
Elena Biji, prof. univ. dr. Vasile Glăvan, prof. univ. dr.Elisabeta Jaba, prof. univ. 
dr. Aurel Burciu, prof. univ. dr. Romul Vancea, prof. univ. dr. Gheorghe Sandu, 
prof. univ. dr. Eugenia Lilea, prof. univ. dr. Ilie Niţă, prof. univ. dr. Valentin Niţă, 
conf. univ. dr. Emil Ferenţ, cercet. şt. pr. I, Alexandru Stancu, conf. univ. dr. 
Valentin Hapenciuc, conf. univ. dr. Elisabeta Roşca, prof. univ. dr. Elena Hlaciuc, 
conf. univ. dr. Alexandru Nedelea, prof. univ. dr. Marian Constantin, prof. univ. 
dr. Manea Drăghici, ing. Daniela Claudia Cazacu, ing. drd. Dănuţ Ungureanu, 
cercet. şt. II dr. Teodor Păduraru, cercet. şt. II dr. Ovidiu Gherasim, cercet. şt. pr. 
I dr. Dorian Vlădeanu, cercet. şt. pr. III dr. Petru Ivanof, cercet. şt. pr. III dr. 
Gemene Petru, cercet. şt.drd. Georgiana Hârşan Tacu, , cercet.şt. drd. Ionel 
Ciprian Alecu, cercet. şt. drd. Marilena Acatrinei, cercet. şt. drd. Daniela 



 

Matei,conf. univ. dr. Gabriela Văleanu, prof. univ. dr.Gabriela Prelipcean, lector 
univ. dr. Carmen Năstase, lector univ. dr. Camelia Constantinescu şi mulţi, foarte 
mulţi alţii, faţă de care ne cerem scuze că nu i-am putut nominaliza. 

Reţinem, de asemenea, prezenţa unor cadre didactice şi specialişti de peste 
hotare care au onorat aceste manifestări ştiinţifice cum ar fi: Ĉomiĉ Dorde 
(Serbia), Petre Glanda (Serbia), Irina Laumanes (Franţa), Nicoleta Montera 
Bauza (Spania), Winfried Hildebrandt (Germania), Mihai Patraş (R. Moldova), 
Alexandru Gribincea (R. Moldova),  Carmen Mihai (Canada) etc. 

Ediţia din acest an a sesiunii ştiinţifice, ca şi activitatea de editare a 
lucrărilor din volumul 5 au primit un sprijin susţinut din partea domnului prof. 
univ.dr. Teodor Dima m.c. al Academiei Române, directorul ICES ”Gh. Zane” – 
Iaşi, a domnului prof. univ.dr. ing. Adrian Graur, Rectorul Universităţii „Ştefan 
cel Mare” Suceava şi a domnului ing. Ianoş Talpaş, directorul INCDT Bucureşti, 
cărora le aducem calde şi sincere mulţumiri. 

Soarta a decis ca două dintre personalităţile şi dintre principalii animatori 
ai acestor manifestări să plece în lumea de dincolo; este vorba despre regretatul 
prof.univ.dr. Al.P.Tacu şi prof.univ.dr. Romul Vancea şi rugăm pe BUNUL 
DUMNEZEU să-i odihnească în pace şi la loc cu verdeaţă şi lumină. 

Am ajuns astfel astăzi, să pezentăm publicului cititor volumul 5 al 
manifestărilor ştiinţifice ţinute sub genericul ,,Turismul rural românesc. 
Actualitate şi perspective” ce cuprinde un număr semnificativ de studii care au 
fost prezentate în cadrul celei de-a 6-a ediţii a sesiunii ştiinţifice din 18-19 iunie 
2004. 

Acest volum a fost stucturat pe trei problematici principale şi anume: 
Probleme generale; dezvoltare durabilă; respectiv dezvoltare regională şi 
transfrontalieră. 

Tematica abordată este foarte diversă şi complexă şi are meritul de a 
aborda o gamă largă de probleme cu care se confruntă turismul rural românesc în 
etapa actuală, de tranziţie la economia de piaţă. 

În aceste studii îşi exprimă gândurile, frământările şi cunoştinţele, tinere şi 
mai puţin tinere cadre didactice universitare din învăţământul de stat şi privat din 
Iaşi, Constanţa, Suceava, Bucureşti, Ploieşti, Piteşti, Târgovişte etc, cercetători 
ştiinţifici din Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Turism din Bucureşti din cadrul 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, din institute de 
cercetare ale Academiei Române şi din alte institute de profil. 

Toate acestea demonstrează că cercetarea şi analiza ştiinţifică a acestui 
fenomen nu numai că a recuperat decalajul faţă de dinamica pe care a înregistrat-



 

o turismul rural şi agroturismul din punct de vedere practic, dar a şi depăşit acest 
prag, ajungând să ofere soluţii viabile amplelor probleme pe care practica le 
ridică. 

 Această fructuoasă îmbinare dintre teorie şi practică, colaborarea dintre 
cei care posedă cunoştinţe teoretice în domeniu şi cei care au nevoie stringentă de 
ele, pentru a-şi putea asigura o poziţie bună pe piaţă şi o dezvoltare în această 
acerbă luptă de concurenţială este deosebit de bine-venită şi benefică pentru 
viitor. 

Nutrim speranţa că eforturile depuse de autorii studiilor din volumul 5 vor 
fi utile tututor celor care doresc să se documenteze şi să se familiarizeze cu 
problematica turismului rural. Avem în vedere elevii de la liceele de profil, 
studenţii, masteranzii, doctoranzii, cercetătorii ştiinţifici, dar mai ales pe cei care, 
prin iniţiativă şi curaj,  şi-au riscat micile economii şi şi-au pus în joc propriul 
viitor şi al familiilor lor pentru înfiinţarea unor pensiuni turistice sau 
agroturistice. 

Apreciem, că eficienţa eforturilor noastre ar fi încununată de o mai bună 
perspectivă dacă la ediţiile viitoare va participa, în calitate de coorganizator, şi 
ANTREC România, instituţie care a făcut extraordinar de multe lucruri bune 
pentru turismul rural românesc. Unirea eforturilor, tuturor oamenilor de bine, 
aceasta este – dacă vrem să ascultăm îndemnul şi chemarea străbunilor – calea pe 
care trebuie să o urmăm.     

Pentru ediţiile următoare, ale sesiunilor ştiinţifice dedicate ,,turismului 
rural” şi ale volumelor ce urmează a fi editate cu lucrările ce vor fi prezentate în 
plen, aşteptăm contribuţia tuturor oamenilor de bine în care vibrează cu putere 
chemarea ruralului românesc, a conducătorilor instituţiilor de profil sau cu 
responsabilitate în domeniu. Tuturor le aducem de pe acum calde şi sincere 
mulţumiri. 

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

 PROBLEME GENERALE 
 
 

1.1. ROLUL TURISMULUI RURAL ÎN INTEGRAREA TURISMULUI 
ROMÂNESC ÎN INDUSTRIA TURISTICĂ EUROPEANĂ 

 
Elisabeta R. ROŞCA 

 
Unele particularităţi ale desfăşurării activităţii turistice în zonele rurale 

 Fenomenul turistic în spaţiile rurale nu este nou în România sau în ţările 
Uniunii Europene unde, în ultimele decenii oferirea de spaţii de cazare la sate 
pentru turişti s-a practicat mai mult sau mai puţin spontan sau organizat. Nouă este 
dimensiunea atinsă, la ora actuală, de turismul rural, datorită tendinţelor de 
dezvoltare regională, inclusiv de dezvoltare rurală şi datorită diversificării formelor 
de practicare a turismului de masă, acesta fiind o formă de turism social. Această 
tendinţă face ca, la nivel european, regiunile rurale să înscrie turismul ca prioritate 
în cadrul politicilor de dezvoltare locală viitoare. 

În dezvoltarea sa, turismul rural se bazează pe trei coordonate şi anume: 
spaţiul, oamenii şi produsele. Astfel, spaţiul este o coordonată importantă în 
turismul rural pentru că reprezintă suportul convieţuirii; oamenii, în lipsa spaţiului 
sau a produselor dispun numai de o capacitate de primire redusă; produsele care nu 
se bazează pe spaţii sau pe oameni au o existenţă efemeră şi nu pot asigura 
dezvoltarea durabilă pe plan local. 

În funcţie de ţară sau regiune, conceptele de spaţiu, oameni, produse prezintă 
realităţi foarte diferite. Spaţiul rural este format prin juxtapunerea mai multor 
entităţi, fiecare având trecut, prezent şi viitor proprii, iar folosirea lor în scopuri 
turistice diferă în funcţie de baza geografică, socială, economică sau culturală. 
Variabilele geografice, atracţiile turistice diverse, datele economice variate, 
resursele umane diferite din punct de vedere calitativ şi cantitativ fac ca produsele 
turistice cerute sau oferite la o anumită destinaţie să nu fie posibile la altă 
destinaţie. Locuitorii spaţiilor rurale sunt principalii actori în turismul rural, dar şi 
principalii beneficiari. Tradiţionala ospitalitate a locuitorilor satului trebuie să fie 
asociată unei pregătiri specifice activităţii de cazare turistică, iniţiativa privată 
trebuie să se integreze unei strategii de dezvoltare regională, produsele oferite 
trebuie să asigure satisfacţia consumatorului privind cazarea civilizată, restauraţia 
adecvată, ca şi posibilitatea cunoaşterii unor locuri şi oameni noi. Ecuaţia 
fundamentală a produsului turistic rural este cazarea la fermă = vacanţa petrecută 
în sat + petrecerea timpului liber în spaţiul rural. Aceste trei elemente: ferma, 
satul şi spaţiul, împreună sau separat, dau turismului rural atractivitate, dimensiune 
economică, socială şi culturală. Turismul rural este, de asemenea, o activitate ce 
favorizează parteneriatul dintre sectorul public şi cel privat sau dintre factorii care 
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contribuie la dezvoltarea turismului rural în plan local şi la nivel european. Odată 
ce turismul rural este inclus într-o schemă de dezvoltare locală, regională sau 
naţională, fiecare regiune sau ţară va prezenta puncte de vedere diferite cu privire 
la iniţiativele luate, cu privire la diversitatea mijloacelor de promovare şi de 
comercializare, cu privire la multitudinea participanţilor. 

Turismul rural este fundamental integrat în cadrul mijloacelor rurale de 
primire unde pune în valoare potenţialul natural, cultural şi uman pe baza căruia se 
elaborează şi promovează produsele turistice la nivel local, regional, naţional şi 
internaţional. 

Actorii din sectorul turismului rural au o dublă preocupare [2, p. 10]: 
• pentru o dezvoltare turistică la nivel local, durabilă, cu consecinţe economice şi 

sociale pozitive; 
• pentru satisfacerea şi obţinerea unei fidelităţi a consumatorului, prin calitatea 

primirii şi a serviciilor şi produselor se impune ameliorarea (aceasta fiind 
necesară pentru ţările UE) scoaterii pe piaţă şi vânzării produselor turistice 
rurale printr-o mai bună organizare pe plan local şi printr-o cooperare la nivel 
european. 

Produsele turistice oferite de mediul rural pot fi excursii de aproximativ o zi, 
sejururi scurte de sfârşit de săptămână, concedii. Indiferent de durata sejurului, 
produsul turistic „verde” include cazarea la un locuitor, într-un han sătesc, într-un 
camping rural sau într-un sat de vacanţă familial, unde pot fi identificate 
particularităţile primirii şi cazării turiştilor în mediul rural. Motivaţia călătoriilor 
turistice în zonele rurale este reprezentată de cadrul natural nealterat, de tradiţii şi 
obiceiuri, de activităţile practicate în aceste areale. Procesul de amenajare turistică 
a spaţiilor rurale vizează crearea condiţiilor pentru prezenţa turiştilor şi satisfacerea 
nevoilor lor, ca şi pentru desfăşurarea şi stimularea activităţilor economice 
specifice. 
 Abordată în acest context, amenajarea turistică a zonelor rurale se încadrează 
într-un obiectiv de orientare generală al amenajării teritoriului şi anume acela al 
evitării deşertificării anumitor regiuni. În conturarea conceptului de amenajare în 
spaţiile rurale, specialiştii au în vedere regiunile confruntate cu depopularea, ca 
urmare a procesului de concentrare industrială şi agricolă, efectele benefice ale 
recepţiei turistice asupra spaţiilor de primire, contribuţia turismului şi loisir-ului la 
dezvoltarea rurală. Amenajarea zonelor rurale înglobează un ansamblu de acţiuni 
ce se desfăşoară pe trei planuri şi anume: realizarea unor rezervaţii funciare, 
dezvoltarea serviciilor de găzduire a turiştilor şi a activităţilor de agrement, crearea 
unor oglinzi de apă. 
 Aceste acţiuni trebuie cuprinse într-un cadru legislativ, de reglementări, de 
facilităţi care să stimuleze organismele locale, organizaţiile profesionale agricole şi 
populaţia satelor în punerea lor în aplicare. O modalitate de integrare a turismului 
rural românesc în industria turistică europeană este participarea diferitelor forme 
organizatorice naţionale la cele existente la nivel european. 
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Forme organizatorice naţionale şi internaţionale în turismul rural 
românesc 
Câteva dintre cele mai frecvente forme de organizare întâlnite în turismul 

rural românesc sunt [5, p. 147]: 
• forma cea mai simplă a turismului rural este aceea de a oferi o cameră de 

găzduire, la solicitarea unui turist ocazional, aflat în trecere prin localitatea 
respectivă, pentru afaceri sau în drumeţie. Această formă s-a dezvoltat cu 
precădere în jurul staţiunilor balneoclimaterice, datorită capacităţii de cazare 
insuficiente a acestora, având un caracter puternic sezonier şi oferind servicii de 
cazare şi mai puţin alte servicii (pensiune, agrement etc.). Avantajul acestei 
forme este acela că satisface cererea turistică spontană şi asigură un venit 
suplimentar gospodăriei. Principalele dezavantaje ale formei sunt lipsa unui 
sistem de protecţie, atât pentru gazde cât şi pentru oaspeţi, ca şi lipsa unui 
program de agrement care să fie oferit turiştilor. 

• pensiunile turistice rurale de 5, 4, 3, 2, 1 margarete, care sunt structuri de 
primire turistice cu funcţiuni de cazare şi care oferă, în principal, servicii de 
cazare şi servicii de alimentaţie cu produse din gospodăria proprie. În cadrul 
acestei forme de agroturism, programele pot să includă şi activităţi recreative, 
de agrement, iar activităţile se dezvoltă în zone cu o circulaţie turistică mai 
redusă, lipsite de atuurile obişnuite ale turismului modern. De aici rezultă 
necesitatea promovării, catalogării acestor structuri, prezentării lor în ghiduri şi 
pliante, pentru a putea fi racordate la reţelele de turism şi agroturism. 

• agenţii economici autorizaţi, care pot fi persoane fizice care au amenajat un 
spaţiu în scopul primirii turiştilor, asociaţii familiale sau societăţi comerciale 
care îşi valorifică excedentul de spaţiu de cazare şi care dispun de un program 
agroturistic. Această formă de organizare o întâlnim cu precădere în zonele cu 
un potenţial turistic natural bogat, cu o intensă circulaţie turistică şi unde 
infrastructura rurală este suficient de dezvoltată. 

Deşi, faţă de formele tradiţionale de turism, legătura prestatorilor de servicii 
turistice în spaţiile rurale cu agenţiile de turism este mult mai restrânsă, totuşi 
agenţiile prestează anumite servicii specifice pe bază de comision. Aceste servicii 
se referă la promovarea internă şi internaţională a programelor oferite de prestatorii 
de turism rural şi agroturism, organizarea de excursii etc. 

Alte forme de organizare ale turismului rural sunt reprezentate prin fundaţii, 
asociaţii şi federaţii, create ca organisme neguvernamentale, având rolul de a 
promova dezvoltarea activităţilor de economie rurală şi turism rural, de sprijinire a 
valorificării resurselor oferite de zonele rurale româneşti. 

În România există câteva astfel de forme asociative, care asigură dezvoltarea 
şi implementarea turismului rural şi anume: Federaţia Română pentru Dezvoltare 
Montană, Asociaţia turistică „Botiza”, Fundaţia turistică „Agro-Tur O.S.R.”, 
Operation Villages Roumains, Asociaţia de Turism Montan Prahova, Asociaţia 
Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural şi altele. 

Federaţia Română pentru Dezvoltare Montană (F.R.D.M.) s-a înfiinţat în 
anul 1991 şi a elaborat un program privind dezvoltarea şi implementarea 
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agroturismului în România. Prin acest program au fost iniţiate şi susţinute 
propuneri legislative în domeniul agroturismului, au fost întreprinse acţiuni şi 
colaborări la nivelul organismelor guvernamentale şi neguvernamentale, pe plan 
naţional şi internaţional, s-a căutat identificarea de mijloace financiare care să 
asigure promovarea şi dezvoltarea agroturismului în România. 

Pentru realizarea de legături internaţionale, Federaţia Română pentru 
Dezvoltare Montană s-a afiliat unor organisme internaţionale, cum ar fi 
EUROTER, cu scopul sprijinirii dezvoltării turismului rural, a efectuat schimburi 
de experienţă cu organisme specializate din Franţa, cum ar fi CLÉCONFORT, a 
organizat cursuri de instruire şi specializare pentru participanţii la acţiunile de 
promovare şi implementare a turismului rural, cu sprijin material şi asistenţă de 
specialitate din partea organizaţiei CEBEMO-Olanda. 

Asociaţia turistică „Botiza”, a luat fiinţă în anul 1993, în localitatea Botiza, 
judeţul Maramureş, ca asociaţie turistică locală, care dispune de un program 
agroturistic propriu specific obiceiurilor şi tradiţiilor locale, promovând turismul 
rural sub deviza „Botiza-Paradis turistic”. 

Fundaţia turistică „AGRO-TUR O.S.R.” s-a înfiinţat prin asocierea a 24 de 
gospodării din localitatea Vadul Izei, judeţul Maramureş, care şi-au propus să 
desfăşoare activităţi agroturistice la nivel internaţional prin organizarea de sejururi 
pentru grupuri de turişti din Elveţia, Franţa şi Austria. Activităţile asociaţiei sunt 
parte integrantă din strategia F.R.D.M. şi cea a Asociaţiei Operation Villages 
Roumains. 

Asociaţia Operation Villages Roumains. (O.V.R.) a fost constituită în 1988-
1989 cu scopul de a proteja satele româneşti de campania de sistematizare a 
satelor. După anul 1990, asociaţia a acţionat în sprijin umanitar, iar în perioada 
1991-1992 a desfăşurat activităţi de parteneriat în scopul dezvoltării democraţiei 
locale şi a satelor româneşti. În contextul acestor acţiuni, O.V.R. a pus bazele unei 
reţele de turism rural în judeţele: Maramureş, Alba, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Sibiu. 
În domeniul turismului rural românesc, O.V.R. a adoptat o strategie proprie, a creat 
mijloace proprii de promovare a turismului rural, a realizat pliante, a marcat satele 
româneşti cu o siglă proprie, a participat efectiv la schimburi de turişti dintre ţările 
Comunităţii Europene. 

Asociaţia de Turism Montan Prahova este o asociaţie nonprofit, care 
reuneşte reprezentanţii consiliilor locale din 18 localităţi din judeţul Prahova şi are 
drept scop stimularea şi dezvoltarea turismului rural în zonă. Asociaţia a beneficiat, 
prin intermediul Fundaţiei Internaţionale de Asistenţă Inter-Asist cu sediul în 
Elveţia, de un program de asistenţă în promovarea produsului turistic local, 
concretizat în editarea unui pliant şi catalog de promovare, cuprinzând oferta de 
cazare a asociaţiei. 

Fundaţia Motivation Romania, cu sediul în comuna Bragadiru, judeţul Ilfov, 
a obţinut o finanţare europeană de 120.000 Є, pentru un proiect destinat 
persoanelor cu handicap locomotor. Aceasta colaborează cu Filiala ANTREC 
Neamţ, în calitate de partener, pentru a oferi locuri în pensiuni adaptate 
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persoanelor cu handicap locomotor (rampe de acces, facilităţi pentru accesul în 
camere, la baie etc.), din zona Agapia-Varatec. 

Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC) este o 
organizaţie neguvernamentală şi nonprofit, înfiinţată în toamna anului 1994 cu 
sprijinul Ministerului Turismului şi având un rol important în dezvoltarea 
turismului rural. În parte, apariţia acestei asociaţii se sprijină pe cadrul creat de 
Federaţia Română pentru Dezvoltare Montană şi are următoarele direcţii de 
acţiune: 
• desfăşurarea unor acţiuni de formare şi perfecţionare pentru toţi participanţii la 

turismul rural, organizate prin cursuri în diverse specialităţi şi forme de 
pregătire. Modul de instruire şi de formare se desfăşoară prin cursuri, seminarii, 
tabere de instruire cu scop tematic etc. 

• acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă fermelor şi pensiunilor 
agroturistice în întocmirea documentaţiilor necesare omologării acestora ca 
entităţi turistice şi includerea lor în banca de date în vederea realizării unei 
reţele turistice; 

• acţiuni de informare şi publicitate prin editarea unui buletin informativ 
ANTREC şi editarea unei reviste de specialitate, care să ilustreze potenţialul 
turistic al satelor româneşti. La ora actuală ANTREC editează lunar un Buletin 
informativ, realizează anual Catalogul Naţional al Pensiunilor Rurale din 
România, iar în anul 2003 a realizat Catalogul pensiunilor rurale în limba 
engleză. 

• promovarea unei Legi a turismului rural, prin înaintarea unei propuneri către 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care să reglementeze 
activitatea în acest domeniu, să stabilească normele de construcţie în zonele 
rurale şi măsurile de combatere a turismului „la negru”. 

ANTREC este membră a asociaţiei de profil EuroGites din anul 1995, 
contribuind în această calitate la promovarea turismului românesc la nivel 
european. 

La nivel regional activează diferite alte asociaţii, fundaţii, societăţi, care au 
drept scop dezvoltarea regională, locală, montană etc. şi care, în funcţie de natura 
resurselor, includ între obiectivele lor şi dezvoltarea turismului rural şi 
agroturismului. Astfel, de exemplu, în judeţul Suceava, pe lângă Filiala ANTREC, 
înfiinţată în ianuarie 1995, există Fundaţia pentru Dezvoltarea Turismului Montan 
„Ţara Dornelor”, Federaţia Agricultorilor de Munte-Dorna Agrotur, aceasta din 
urmă având drept scop sprijinirea activităţilor economice din zona de munte 
(creşterea animalelor, silvicultura, turismul rural etc.) prin credite avantajoase      
[7, p. 10]. 
 

Turismul rural în Europa. Conexiuni cu turismul rural românesc 
La nivel european, în 1990 a fost înfiinţată EuroGites-Federaţia Europeană 

pentru Turism în Ferme şi Sate, cuprinzând 21 de asociaţii profesionale în turismul 
rural, din tot atâtea ţări europene, comunitare sau necomunitare. Programul de 
acţiune al CE pentru perioada 1990-1992 a oferit acestei organizaţii mijloacele 
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necesare pentru a putea transpune obiectivele stabilite prin statut. Acţiunile 1-5 din 
Programul Comisiilor CE corespund cu următoarele obiective EuroGites: 
• definirea ofertelor turistice în spaţiul rural şi stabilirea criteriilor unitare de 

calitate în turismul rural din Europa; 
• crearea băncii de date cu informaţii privind fiecare organizaţie membră; 
• codificarea produsului „turismul rural”, astfel încât acesta să fie receptat de 

către client (prin marcă şi logo) şi în aşa fel încât clientul să recunoască 
produsul la prima vedere; 

• atragerea de noi clienţi pentru produsul turistic rural şi descoperirea spaţiului 
rural prin turismul în mediul rural; 

• a construi o Europă unitară înseamnă să existe solidaritate. Deci, ţările în care 
turismul rural se află în faza de organizare trebuie sprijinite prin asistenţă de 
specialitate, pentru realizarea unui produs omogen, de calitate, ce poate fi oferit 
pe piaţa turistică internă şi externă. 

Începând cu anul 1993 România este membră EuroGites, dar această 
organizaţie nu mai primeşte fonduri de la Bruxelles pentru a putea pune în aplicare 
în toate ţările obiectivele stabilite prin planul de acţiune. În ţara noastră reuşita în 
domeniul turismului rural va veni din iniţiativele întreprinzătorilor particulari, ale 
căror oferte trebuie să devină tot mai competitive pe plan intern şi internaţional. 

Pentru a asigura promovarea turismului rural şi a vacanţelor în gospodăria 
ţărănească, la nivel regional în anul 1990 a luat fiinţă „Grupul de lucru pentru 
vacanţă în gospodăria ţărănească şi turismul rural din Germania” (ANG). 
Obiectivele acestei asociaţii sunt, între altele: elaborarea de strategii vizând 
promovarea turismului în gospodăria ţărănească şi a turismului rural, cu scopul de 
a îmbunătăţi situaţia economică a unităţilor de primire. Asociaţia urmăreşte să 
îmbunătăţească imaginea produselor turistice „Turismul rural” şi „Vacanţa în 
gospodăria ţărănească” printr-o poziţie mai bună în societate, să creeze un lobby 
mai eficient în rândul politicienilor, în turism, în instituţii şi ministere, la nivelul 
autorităţilor naţionale şi internaţionale, în cadrul Uniunii Europene. ANG 
colaborează cu Societatea de Marketing în Agricultură din Germania pentru a 
contribui la promovarea vânzărilor, prin organizarea în magazinele din oraşele 
mari a unor acţiuni de promovare, prezentare a prospectelor şi cataloagelor de 
reclamă pentru produsele „Turismul în gospodăria ţărănească” şi „Turismul rural”. 
ANG oferă sprijin financiar pentru aplicarea măsurilor de promovare a celor două 
produse turistice şi împreună cu Ministerul Agriculturii din Germania organizează 
cursuri de perfecţionare a personalului implicat în activităţile asociaţiei. 

Atât în ţara noastră cât şi la nivel european, ideea generală de a crea o nouă 
afacere în turismul rural nu este suficientă, esenţială fiind şi în această situaţie 
asigurarea fondurilor. Pentru ca ideea unei afaceri noi sau extinse să fie viabilă este 
necesar ca aceasta să ofere locuri de muncă, o creştere a cotei de piaţă a 
produselor, ca şi perspectiva returnării fondurilor investite. Pentru atragerea de 
fonduri nu este suficient ca o afacere să aibă capacitatea de a asigura returnarea 
fondurilor investite, dar şi managementul său trebuie să inspire încredere pentru o 
astfel de perspectivă. 
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Practica arăta că există o serie de constrângeri în dezvoltarea turismului 
rural, determinate de condiţiile specifice în care se derulează activităţile în acest 
domeniu şi anume [4, p. 39]: afacerile în turismul rural tind spre caracteristici care 
le fac riscante din punct de vedere financiar; în turismul rural, în mod frecvent, nu 
se apelează la serviciile obişnuite de afaceri (gestiune, consultanţă etc.), care 
asigură asistenţa în cazul în care apar dificultăţi; fiind dependente de potenţialul 
natural, afacerile din turismul rural întâmpină de multe ori dificultăţi în perioada de 
extrasezon; investitorii în turismul rural sunt sceptici în ceea ce priveşte capacitatea 
managerială şi financiară a întreprinzătorilor în acest domeniul, date fiind 
condiţiile specifice în care aceştia operează; în turismul rural, afacerile sunt de 
dimensiuni mici şi localizate la distanţă, ceea ce creează o incertitudine adiţională 
privind efectuarea investiţiei. În general, investitorii doresc să poată monitoriza 
progresul unei afaceri care are o bază regulată. Băncile care finanţează activitatea 
turistică împrumută cu precădere întreprinzătorilor din industria turistică, întrucât 
ei au o experienţă mai îndelungată în sector şi cunosc riscurile şi recompensele 
posibile. De asemenea, întreprinderile din turismul rural sunt în general implicate 
în idei noi, dar greu de verificat, investitorii putând să-şi reducă investiţia doar şi 
pentru faptul că riscul nu este cuantificabil şi cunoscut. 

Dificultăţile întâmpinate la nivelul afacerilor mici în realizarea creşterii 
financiare sunt cunoscute. Studiile efectuate asupra finanţării întreprinderilor 
turistice mici arată că mai mult de jumătate din fondurile necesare creării sau 
dezvoltării întreprinderilor în domeniul turismului folosesc pentru finanţare fonduri 
proprii, sursa bancară fiind prima sursă externă la care se face apel, când acestea 
nu sunt suficiente. Dacă cele două surse amintite nu sunt active, următoarea sursă 
este posibilitatea atragerii altor actori la finanţarea afacerii. Majoritatea 
capitalului investit în afaceri noi provine de la întreprinzători, prietenii sau rudele 
lor şi pot fi persoane individuale sau companii care deja operează în sectorul 
turistic şi care pot adăuga experienţă şi energii sinergetice benefice cum ar fi 
capacitatea de a pătrunde pe o piaţă deja existentă. Deşi aceste surse externe există, 
ele nu sunt uşor de localizat şi nici uşor de convins că există un avantaj al 
investiţiei. Un studiu efectuat în Marea Britanie asupra acestei surse de finanţare a 
reliefat faptul că 16,3% din investitorii incluşi în această categorie au fost 
identificaţi prin intermediul prietenilor, 24,7% prin partenerii de afaceri şi 15,1% 
prin căutări personale privind oportunităţile de afaceri. Câţiva investitori au intrat 
în afaceri ca rezultat al recomandărilor făcute prin surse profesionale. Studiile 
efectuate evidenţiază rolul puţin important jucat de investitorii externi în finanţarea 
afacerilor din turismul rural. 

Una dintre ţările europene în care turismul rural se bucură de mult interes, 
atingând un anumit nivel de organizare (aşa cum am arătat), fiind localizat în timp 
cu mai bine de 150 ani în urmă este Germania. Aici principalele posibilităţi de 
cazare în spaţiile rurale sunt fermele turistice, cazarea bed and breakfast, 
apartamente, hoteluri rurale, case de oaspeţi, campinguri şi locuinţe secundare. 
Cercetătorii în domeniul turismului rural au propus un model prin care această 
formă de turism se distinge faţă de alte forme non-urbane. În acest context, 
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turismul rural este definit ca turismul în spaţiile non-urbane unde s-a păstrat 
continuitatea activităţilor umane, primând agricultura, o permanentă prezenţă 
umană fiind o cerinţă de bază. În Figura 1 este prezentat un model al turismului 
non-urban, considerând că în această categorie intră atât turismul rural, cât şi alte 
forme de turism desfăşurat în spaţii naturale, sălbatice. 

 
Figura 1. Model de turism non-rural 

Sursa: Oppermann, M., Rural tourism in Germany: farm and rural tourism operators, în volumul The 
Business of Rural Tourism. International Perspectives, First Edition, Edited by Page J. S. and Getz D., 

International Thomson Business Press, Oxford, United Kingdom, 1997, p. 109 
 
Se observă deci că spectrul unităţilor de cazare este larg, de la campinguri, 

autoservire şi unităţi B&B, la stabilimente care oferă servicii complete, inclusiv 
hoteluri şi moteluri în comunităţile rurale. Ferma turistică este o parte a turismului 
rural, locaţiile de cazare în part-time şi full-time fiind categorii distincte. 
 În Germania, unităţile de cazare sunt inegal distribuite în teritoriu. Land-
urile din est se caracterizează printr-un număr mic de unităţi de cazare, în timp ce 
land-urile din sud cuprind ponderea cea mai mare a numărului de paturi (Bavaria-
24,9% şi Baden-Württemberg-13,2%), Munţii Alpi, Lacul Constance şi Munţii 
Pădurea Neagră fiind principalele atracţii. În general, zona montană, zonele de 
coastă, ca şi faimoasa Vale Mosel-renumită regiune viticolă, se caracterizează 
printr-un număr mare de ferme turistice. 
 O metodă de cercetare a acestei forme de turism aplicată asupra land-urilor 
cu cea mai mare densitate de ferme turistice rurale o reprezintă cercetarea prin 
sondaj. Sursa principală a datelor a reprezentat-o cataloagele editate de 
organizaţiile şi asociaţiile de turism (Asociaţia de Turism Regional, Organizaţia 
„Vacanţe la fermă”). În cea mai mare parte, eşantionul a fost alcătuit din ferme 
turistice, operatori B&B, câteva mici hoteluri rurale. Caracteristicile cercetate, 
tehnica aplicată şi nu în ultimul rând rezultatele cercetării pot constitui exemple de 
aplicare a politicilor de dezvoltare a turismului rural şi pentru alte ţări [6, p. 113]. 

Turism în natură Turism rural 

Recreere în arii 
sălbatice, parcuri 
naţionale, rezervaţii 
forestiere şi, în 
general, în arii 
nelocuite 

Ferme turistice 

Ferme non-
turistice în spaţii 
şi comunităţi 
rurale 

Tipuri de unităţi de cazare 

Camping Staţiuni 
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Autoservire Bed & 
Breakfast

Hoteluri 
rurale

Locuinţe 
secundare
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Turismul ecologic: o necesitate pentru România şi la nivel european 
Amplitudinea internaţională a activităţilor turistice, care se manifestă în 

forme din ce mai variate şi mai dinamice a determinat studierea efectelor negative 
ale fluxurilor turistice asupra mediului ambiant. 

Specialiştii au ajuns la concluzia existenţei mai multor forme de poluare şi 
anume: fizică şi chimică, a categoriilor de resurse: aer, apă, sol, vegetaţie, faună, 
fonică, estetică, culturală, morală etc. [3, p. 85]. 

La nivel global, politica managerială în domeniul turismului orientată spre 
dezvoltarea turistică durabilă a determinat apariţia unei noi politici de management 
ecoturistic. Atât ţările dezvoltate cât şi cele în curs de dezvoltare se confruntă cu 
grave probleme de poluare, efect de seră, distrugerea stratului de ozon, poluarea 
apelor de suprafaţă, reducerea biodiversităţii, particule radioactive etc., care se 
manifestă agresiv, influenţând negativ populaţia globului. 

Aceasta a făcut ca manifestările internaţionale pe tema dezvoltării după 
principii ecologice să se intensifice, remarcabil fiind şi ultimul simpozion al 
Clubului de la Roma din 12-14 septembrie 1999, desfăşurat la Bucureşti, sub 
genericul „Cum stăpânim valul globalităţii. Evitarea crizelor şi a conflictelor. 
Construirea proiectelor comune”, care a adus în discuţie problemele cu care se 
confruntă ţările aflate sub incidenţa unor schimbări economice profunde şi anume: 
• în contextul globalizării, marile puteri economice trebuie să cunoască mai bine 

particularităţile economice ale ţărilor mici şi mijlocii; 
• în concepţia organismelor economice internaţionale, creşterea economică 

trebuie să se bazeze pe principiul localizării prin care se urmăreşte dezvoltarea 
şi ascensiunea economică a provinciilor, oraşelor, comunelor rurale; 

• globalizarea oferă deopotrivă riscuri şi beneficii: lărgirea pieţelor, dezvoltarea 
tehnicii, creşterea productivităţii, îmbunătăţirea standardului de viaţă, apariţia 
unor posibile reduceri ale locurilor de muncă prin importul de produse, 
instabilitate financiară determinată de pătrunderea fluxurilor inconstante ale 
capitalului străin, ameninţările privind poluarea mediului înconjurător etc. 

Aceste probleme comune ţărilor dezvoltate şi în curs de dezvoltare, cu 
implicaţii asupra dezvoltării regionale, locale, a spaţiilor rurale şi activităţilor 
adiacente afectează şi dezvoltarea turismului rural, iar modul lor de soluţionare la 
nivel global este totodată soluţia şi pentru rezolvarea lor la nivel naţional. 

Implementarea managementului ecologic la nivel naţional are implicaţii 
pozitive care se manifestă prin [1, p. 83]: 
• diversificarea economică, în special în regiunile rurale, periferice şi 

neindustrializate; 
• stabilitatea economică pe termen lung; 
• tendinţa de creştere a cheltuielilor turistice şi a sejururilor ecoturiştilor; 
• creşterea cererii pentru bunuri şi servicii, care va atrage beneficii pentru 

economiile locale; 
• dezvoltarea infrastructurii; 
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• sporirea încasărilor valutare etc. 
În contextul integrării managementului ecoturistic la nivel regional şi local, 

planificarea activităţilor din turism implică: planificarea atracţiilor naturale şi 
culturale pentru diversificarea formelor de turism şi planificarea sistemului de 
vizitare a tuturor tipurilor de atracţie turistică. Realizarea acestor obiective poate 
avea şi efecte negative, cum ar fi degradarea mediului, ceea ce determină 
necesitatea reconceptualizării standardelor şi introducerea unui nou punct de 
vedere asupra fenomenului turistic. Aceasta face ca în momentul de faţă să fie 
căutate standarde de performanţă şi stimulente pentru identificarea, protejarea şi 
oferta destinaţiilor turistice durabile. O modalitate de aplicare a politicilor în 
domeniul managementului ecoturistic o reprezintă crearea de organizaţii în 
industria turismului care să urmărească îmbunătăţirea mediului înconjurător, 
oferirea de produse turistice verificate ecologic etc. 

Implementarea managementului ecoturistic presupune costuri ridicate, mai 
puţin accesibile ţărilor în curs de dezvoltare în această etapă, dar necesare pe 
măsură ce aceste ţări se dezvoltă şi se integrează în structuri mai dezvoltate. 
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1.2. TURISMUL RURAL - MIJLOC DE ACCELERARE A PROCESULUI 
DE INTEGRARE EUROPEANĂ 

 
Oana VĂSIOIU 

 
Introducere  
Societatea umană se află într-o permanentă evoluţie, iar transformările cele 

mai vizibile se produc la nivelul Europei. Ţările continentului sunt departe de a fi 
în siguranţă faţă de multe alte evenimente politice, sociale, descoperiri ştiinţifice 
imprevizibile, dar dincolo de aceste aspecte, europeanul îşi va păstra vocaţia de 
turist. În afara analizelor statistice, este importantă cunoaşterea îndeaproape a 
noilor comportamente şi motivaţii turistice, de multe ori de aici pornind cele mai 
multe inovaţii în materie de turism. 
 

Uniunea Europeană şi problematica turismului 
În comparaţie cu celelalte continente, Europa şi, în mod deosebit, ţările care 

fac parte din structura Uniunii Europene, se sprijină pe elemente comune, cum ar 
fi: existenţa unei legislaţii de bază, comune, cu mici diferenţe de la o ţară la alta; 
prezenţa unui spaţiu comun, cu puternice legături comerciale şi de circulaţie liberă 
a persoanelor, mărfurilor şi capitalurilor; introducerea unei monede unice care va 
accelera legăturile economice dintre ţări. Dincolo de un spaţiu geografic eterogen, 
de o istorie cu multiple evoluţii particulare de la o ţară la alta, astăzi se poate vorbi 
tot mai mult de existenţa unei cetăţenii europene. Aceasta se sprijină pe valori 
comune, în ciuda prezenţei unor diferenţe de limbă, tradiţie, cultură şi artă. 
Posibilitatea afirmării şi dezvoltării persoanelor, existenţa familiei, nivelele de 
educaţie apropiate, sistemele de locuire cu un grad de confort relativ identic, sunt 
doar câteva din elementele comune ale spaţiului european. 

În ciuda dezvoltării economice a Europei din ultimele decenii, se constată o 
polarizare a ţărilor globului în jurul marilor grupuri financiare şi industriale, 
devenite economii planetare, şi care au început să se extindă de la un continent la 
altul, înglobând şi Europa. Unele din primele semne ale globalizării sunt date de 
strategiile de marketing comune, concerne industriale şi distribuitori răspândiţi la 
nivel planetar, care pot determina uniformizarea cererii, iar diferenţele majore 
încep să se estompeze. Aceasta se produce deoarece cei mai mulţi oameni se 
bucură de acelaşi confort al caselor, conduc aceleaşi maşini, citesc aceleaşi cărţi, 
urmăresc aceleaşi filme şi jurnale, beneficiază de aceleaşi informaţii din mass-
media. În această lume în care economia apropie oamenii spre acelaşi mod de 
viaţa, doar diferenţele de limbă şi cultură, mediul social şi natural devin definitorii. 
În faţa acestei noi evoluţii, cetăţeanul european din oricare ţară a U.E. va dori să 
călătorească tot mai mult, pentru a varia peisajul şi mediul de viaţă pe termen scurt. 

Deschiderea spaţiului european spre est va determina apariţia unui 
nomandism. Astfel, unele persoane vor locui într-o anumită zonă, vor munci în alta 
şi se vor recrea în o a treia. Acelaşi lucru se va întâmpla şi în mediul universitar, ca 
urmare a liberei circulaţii a diplomelor, apărând un flux turistic studenţesc, care va 
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avea propriile cerinţe. De asemenea, se observă că în viitor va creşte numărul 
deplasărilor pentru activităţile sezoniere (din silvicultură, agricultură şi 
construcţii). Aceste deplasări semi-profesionale, semi-turistice vor trebui să 
beneficieze de primire în structuri turistice, de agrement, tratament balnear, etc. 
Dar toate aceste noi orientări nu trebuie să conducă la o standardizare a structurilor 
şi serviciilor turistice. De altfel, se speră că, în ciuda procesului de aderare la 
Uniunea Europeană a ţărilor din Europa Centrală şi de Est, se vor strânge legăturile 
economice în cadrul U.E., se vor păstra diferenţele de gust şi amenajare opţională 
în industria turistică. 

De altfel, între valorile europene general acceptate, pe primele locuri se 
situează familia (81%), munca (53%), prietenii şi relaţiile cu cei din jur (43%), 
recreerea (38%), toleranţa (79%), religia (19%) şi politica (8%), fapt care arată că 
şi în viitoarele decenii se vor păstra diferenţe în modul de viaţă, de organizare a 
familiei, de alegere a locului de muncă, de petrecere a timpului liber. În ultimii ani 
ai secolului ce abia s-a încheiat, au avut loc mai multe întruniri ale ţărilor Uniunii 
Europene, care au pus problema realizării unei largi confederaţii europene. Cea 
mai mare apropiere dintre ţări şi locuitorii acestora va fi Internet-ul. Noua revoluţie 
electronică reprezintă nu numai un progres de ordin tehnic, dar deschide noi uşi 
informaţiei comercializării în plan social (forţa de muncă) şi economic (produse şi 
servicii). Această nouă economie, care apare la orizont, va produce mari schimbări 
şi în plan moral deoarece este purtătoarea unui progres individual şi permite 
atingerea bunăstării. În condiţiile în care economiile ţărilor dezvoltate din U.E. îşi 
păstrează ritmul de creştere annual, tot mai mulţi europeni vor dori să călătorească 
mai aproape sau mai departe. 

 
Inovarea şi turismul rural 
Inovarea în materie de turism nu trebuie să copieze modelele perimate şi nu 

trebuie să rămână ancorată în trecut; dimpotrivă, este necesar să prezinte mereu 
noul, ineditul, să arate noi forme de arhitectură, agrement.  

În cunoaşterea potenţialilor turişti, deosebit de interesante sunt sondajele de 
opinie care arată modul în care europenii privesc problemele vieţii cotidiene. 

Astfel, pentru 8 ţări luate în calcul (Belgia, Franţa, Italia, Marea Britanie, 
Polonia, Portugalia, Spania, Olanda) se constată că 42% din locuitori sunt 
preocupaţi de situaţia economică din propria ţară, iar 33% de nivelul lor de viaţă; 
cei mai optimişti dovedindu-se a fi francezii, belgienii şi britanicii, iar cei mai 
puţin încrezători spaniolii şi olandezii. În faţa problemelor curente, cei mai mulţi 
(cca.60%) se arată preocupaţi de viitorul profesional. În frunte se situează 
spaniolii, portughezii, francezii, germanii, polonezii, britanicii. Alte aspecte ale 
sondajului vizează insecuritatea fizică şi sanitară. Cei mai preocupaţi sunt 
spaniolii, francezii, englezii, germanii, polonezii; aceasta fiind în strânsă legătură şi 
cu statutul social al persoanelor intervievate. 

Alături de acestea, în ultimele decenii s-au adăugat problemele de poluare a 
mediului. Cei mai interesaţi sunt francezii (74%), urmaţi de germani (70%), 
englezi şi italieni (cu 66% fiecare). Noile evoluţii politice din Orientul Apropiat şi 



Oana Văsioiu   25

Mijlociu, din Iugoslavia, unele conflicte religioase din Egipt, Turcia sau India, au 
condus la scăderea numărului de turişti europeni. Îngrijorarea acestora creşte o dată 
cu vârsta, cei mai activi fiind italienii (68%), germanii (55%), francezii (54%) şi 
englezii (49%). Un aspect interesant este dat de faptul că există numeroase 
persoane care se deplasează într-un fel de turism de caritate, în scop umanitar, 
pentru perioade mai scurte sau mai lungi de timp1. 

Industria turistică şi, în particular, turismul rural trebuie să facă faţă în 
permanenţă provocărilor competiţiei. Calitatea a devenit un element cheie în 
acţiunile comunitare îndreptate către sporirea competitivităţii turismului rural 
european - condiţie a creşterii, a creării de noi locuri de muncă şi, implicit, a 
dezvoltării durabile şi echilibrate în Uniunea Europeană. În plus, încheierea 
procesului de liberalizare în transporturi şi dezvoltarea reţelelor de transport, 
funcţionarea mult mai eficientă a Pieţei Unice, coroborată cu expansiunea noilor 
tehnologii, reprezintă elemente care vor majora cererea turistică, vor facilita o mai 
bună mobilitate a cetăţenilor şi vor contribui la o internaţionalizare mai accentuată 
a fluxurilor turistice la nivelul Europei. 

În Tratatul de la Maastricht, în art.3 şi declaraţia nr. 1 se arată că turismul 
poate participa activ la consolidarea Uniunii Europene. Politicile şi măsurile 
prezentate în Tratat au fost dezbătute prin mai multe consfătuiri ministeriale, unde 
turismul s-a bucurat de o atenţie specială. 

Industria turismului, în statele membre U.E., deţine 5,5% din Produsul Intern 
Brut al Uniunii, fiind singura care a înregistrat pe o lungă perioadă de timp creşteri 
susţinute. Deşi, între 1970-1998, piaţa europeană a pierdut circa 12% din sosiri şi 
15% din încasări, ea rămâne în continuare principala piaţă în cadrul celei mondiale. 

În definirea rolului economic al turismului, o mare contribuţie o aduce 
Comisia Europeană. Într-o anumită privinţă, aceasta constituie un fel de "inimă" a 
Europei Unite de la care vin obiectivele şi energia pentru celelalte instituţii. 
Comisia are 26 de direcţii generale (DG) şi 15 servicii specilizate, iar propunerile 
ei sunt aprobate la nivelul Consiliului şi Parlamentului European. Având în vedere 
evoluţia pieţei mondiale a turismului, Comisia a propus adoptrea unor strategii de 
ajustare, care se referă la: orientarea ofertei turistice europene către produse şi 
servicii turistice mult mai flexibile, cu avantaje certe de competitivitate; adaptări 
ale mediului administrativ şi legislativ la nevoile agenţilor de turism, prin crearea 
unor fonduri de rezerve care să contribuie la protecţia turiştilor, a mediului natural 
şi cultural; adaptarea mărimii, a bazei de capital, a managementului, marketingului, 
la sistemul firmelor mici, având în vedere şi noile tendinţe ale pieţei, care preferă 
un turism personalizat. 

O primă iniţiativă luată de Comisie şi apoi supusă dezbaterilor din Consiliul 
Europei şi Parlamentul European, datează din 20 septembrie 1990. Ea se constituie 
dintr-un raport asupra turismului rural şi integrării sale în politica globală de 
turism. Ca urmare a analizei modului de evoluţie şi dezvoltare a turismului rural 
din ţările membre U.E., s-a ajuns la concluzia că turismul rural produce unele 

                                                 
1 Touricopie-la ville-marketing des professionels du tourism, vers un leurs-tourisme (no.19-2000), Paris. 
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fenomene negative precum dereglarea peisajelor, diverse forme de poluare, 
pierderea identităţii culturale, fiind înregistrată o explozie urbanistică şi 
dezvoltarea în exces a componentelor de infrastructură. 

Din toate formele de turism, cel rural, prin potenţialul său economic, poate 
contracara efectele negative ale crizelor agricole, reducerea şomajului, cu condiţia 
respectării calităţii mediului şi a vieţii tradiţionale. Se impune, în consecinţă, 
integrarea turismului rural în celelalte politici sectoriale adiacente: protecţia 
mediului; politica agricolă regională, de transporturi şi servicii neagricole. 

Ca urmare a acestui raport, s-au făcut unele recomandări esenţiale, dintre 
care amintim: iniţierea unor acţiuni interguvernamentale între ţările membre, 
menite să stopeze situaţia de declin a spaţiului rural; realizarea unor programe 
specifice de susţinere a urismului rural (EUROGITES, ECOVAST, EUROTER); 
susţinerea unui turism rural atent faţă de problemele de conservare a calităţii 
mediului şi de păstrare a identităţii culturale, cu stabilirea unui echilibru socio-
cultural între mediul urban şi cel rural. 

Raportul arată în final că turismul rural nu trebuie privit ca un fenomen 
izolat şi trebuie să facă parte din politica globală a spaţiului rural, având unele 
atuuri: agricultorii, care respectă cerinţele de mediu, devin gestionarii întregului 
spaţiu rural; structurile turistice locale trebuie puse în valoare şi trebuie să fie 
mereu în concordanţă cu cerinţele turiştilor, oferind servicii de calitate; populaţia 
locală trebuie să fie bine informată şi pregătită pentru a derula activităţi turistice; 
pădurile trebuie să se bucure de un regim special de protecţie şi conservare contra 
poluării şi incendiilor, având în vedere că ele constituie un spaţiu recreativ valoros; 
realizarea unor programe specifice de punere în valoare a unor parcuri naturale, a 
celor naţionale, a unor rezervaţii naturale, care permit mai bine păstrarea şi 
conservarea unor resurse turistice de mare valoare; instituirea unui plan armonios 
de îmbunătăţire a infrastructurii, având în vedere fragilitatea spaţiului rural, mai 
ales a solurilor şi vegetaţiei. 

Ulterior s-au mai realizat şi alte rapoarte care au avut menirea de a arăta 
evoluţia în timp şi spaţiu a turisului rural. 

Apoi, din anul 1992, au fost propuse acţiuni privind: analiza industriei 
turistice şi fundamentarea măsurilor comunitare; eşalonarea vacanţelor; susţinerea 
turismului rural, cultural; aplicarea cerinţelor de mediu în turism; îmbunătăţirea 
pregătirii profesionale, etc. Toate aceste propuneri au caracterul unor recomandări 
care se cer a fi aplicate în toate ţările membre ale Uniunii Europene. 

Unele dintre acţiuni au beneficiat de programe specifice, precum RAPHAEL 
sau IMPACT. Prin intermediul Comisiei, Consiliul Europei a realizat câteva 
recomandări importante către ţările membre, cu referire specială la mediul rural şi 
la posibilităţile de dezvoltare a turismului rural. 

În anul 1994, Consiliul Europei a prezentat o altă recomandare către ţările 
membre, care făcea referire la dezvoltarea şi valorificarea durabilă a spaţiului rural. 
În cadrul acesteia, accentul este pus pe acordarea unei mai mari atenţii modului în 
care se face valorificarea şi amenajarea peisajelor rurale, având în vedere aplicarea 
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obligatorie a unor studii de impact şi a unor metode de control a activităţilor 
turistice în mediul rural.  

O ultimă recomandare a fost elaborată în anul 1996, recomandare ce a 
constituit şi punctul de plecare în realizarea Cartei Europene a spaţiului rural. 
Potrivit acesteia, spaţiul rural european trebuie să-şi păstreze principalele sale 
funcţii socio-economice şi ecologice, având în vedere următoarele aspecte: crearea 
unei agriculturi, silviculturi şi pisciculturi viabile, stabilite pe termen mediu şi 
lung; realizarea doar a elementelor necesare de infrastructură, care să fie de foarte 
bună calitate; păstrarea condiţiilor locale favorabile menţinerii şi dezvoltării unor 
activităţi neagricole; conservarea unui mediu curat, a unor peisaje naturale 
deosebite. 

Politica de amenajare a teritoriului nu mai trebuie privită la nivelul unei 
simple aşezări rurale şi se impune o cooperare intercomunală, interregională şi 
chiar transfrontalieră, care trebuie să pună în valoare toate resursele socio-
economice, culturale şi, nu în ultimul rând, arhitectura naţională. 

În finalul acestei recomandări se face referire specială la ţările din Europa 
Centrală şi de Est, care trebuie să se bucure de o atenţie şi susţinere deosebită. 
Problema lor particulară trebuie să devină parte integrantă a unor strategii şi măsuri 
specifice şi care să fie adoptate de toate ţările din această regiune. Voinţa lor de a 
participa la integrarea europeană durabilă trebuie să se bizuie pe măsuri şi acorduri 
comune. Aceasta presupune realizarea unui parteneriat activ, a unei solidarităţi şi 
cooperări la nivel european. Ele trebuie să beneficieze de programe de asistenţă 
tehnică şi financiară pentru a-şi putea armoniza politicile agricole, de transporturi, 
turism, etc. cu cele deja existente la nivelul Uniunii Europene. 

  
Problematica ruralului  
Turismul rural actual reprezintă o realitate, iar mişcarea turistică spre spaţiul 

rural se află într-o continuă ascensiune. Această formă de turism reprezintă o 
componentă valoroasă a industriei turistice româneşti, dar pe lângă trăsăturile 
generale ale acestei activităţi complexe, cu implicaţii sociale şi economice, 
prezintă unele aspecte specifice. 

La nivelul continentului european, aşezările rurale au apărut încă din 
perioada paleolitică şi au evoluat în forme tot mai diversificate. Astăzi Europa este 
continentul celor mai variate forme ale habitatului rural. În ţările dezvoltate 
economic, aşezările rurale cu mare greutate nu mai pot fi diferenţiate de mediul 
urban. Extinderea fenomenului de urbanizare a determinat guvernele ţărilor 
europene să acorde o mai mare atenţie păstrării spaţiului rural. De altfel, o 
caracteristică interesantă pentru Europa o constituie formele de populare a 
masivelor muntoase înalte (Austria, Elveţia, Spania, Italia). 

Dominant pentru Europa vestică, de sud şi centrală este tipul de "burg" sau 
satul târg care se distinge prin dotări, prin organizarea unui centru civic, a unor 
funcţii comerciale şi neagricole. Acestea se găsesc în alternanţă cu satele dispersate 
şi risipite în funcţie şi de configuraţia formelor de relief, de repartiţia reţelei 
hidrografice, a vegetaţiei naturale. 
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Având în vedere aceste aspecte, se poate afirma că aşezările rurale reprezintă 
o componentă de bază a peisajului geografic şi, prin funcţiile pe care le dezvoltă, 
asigură stabilitatea şi viabilitatea societăţii umane. 

Pe baza unor studii de specialitate, Uniunea Europeană sprijină în mod 
deosebit spaţiul rural din următoarele considerente: aşezările rurale suportă 
accentuarea presiunii umane asupra spaţiului înconjurător, consecinţă a extinderii 
structurilor urbane, a activităţilor industriale, din transporturi, comerţ, etc.; 
aşezările rurale se confruntă cel mai puternic cu efectele unor factori de risc 
naturali, care pun în pericol existenţa lor; acestea necesită o gestionare şi 
valorificare a întregului patrimoniu natural, cultural şi de mediu, mult mai atent; 
aşezările rurale reprezintă un întreg unitar al consecinţelor şi interacţiunilor dintre 
om şi mediu, arătând în modul cel mai vizibil implicaţiile omului în degradarea 
acestuia; aşezările rurale sunt supuse multor metamorfoze mai des decât cele 
urbane, la nivel de extindere, structură, funcţionalitate. 

În asemenea condiţii, poziţia aşezărilor rurale în spaţiul geografic general are 
o semnificaţie deosebită, necesitând aplicarea cât mai urgentă a conceptelor de 
dezvoltare durabilă. Politica europeană de păstrare a ocupaţiilor agricole 
tradiţionale, de sprijinire a meşteşugurilor, artizanatului, turismului, porneşte de la 
ideea că satul, ca formaţiune social-economică, se deosebeşte fundamental de oraş 
şi el trebuie să rămână expresia directă a conştiinţei locale, a felului de a munci şi 
modul de gândire şi acţiune a generaţiilor ce au alcătuit şi alcătuiesc "locuitorii 
satului". 

În România secolului XXI, aşezările rurale constituie încă caracteristica 
habitatului uman, având forme variate de organizare în teritoriu (cătun, sălaş, sate-
risipite, răsfirate, adunate) existând 2706 comune care includ peste 12.000 sate. 

Pe fondul caracteristicilor marilor unităţi geografice, sub influenţa factorilor 
de favorabilitate naturală, de condiţionare istorică, de dezvoltare economică, în 
spaţiul românesc se disting următoarele tipuri teritoriale structurale de aşezări 
umane: aşezările de tip carpatic, influenţate în localizarea lor risipită sau adunată, 
cu evoluţii istorice spontane şi economic fiind mai puţin dirijate şi evoluate; 
aşezările umane de tip subcarpatic şi colinar aflate la contactul muntelui cu ariile 
extracarpatice, distincte prin structura lor răsfirată sau compactă, mult influenţate 
de economia naturală din trecut, mai dezvoltate economic; aşezările umane din 
câmpie, de tipul celor din câmpia înaltă şi joasă, din lunci, cu structuri mari, 
compacte, cu alternanţe în unele aşezări mai mici şi foarte mici, cu ocupaţii 
predominant agricole, cu progrese semnificative; aşezările umane de tip deltic şi 
litoral specific Deltei şi faţadei maritime româneşti, cu structuri bine delimitate, de 
mărime mijlocie, influenţate mult de restrictivitatea formelor de relief (grinduri, 
faleze, cordon litoral) şi cu activităţi economice diversificate. 

Toate aceste aşezări umane, dincolo de aspectele mediului natural, 
demografic şi economic, care le influenţează, se individualizează prin bogăţia 
elementelor de arhitectură populară, meşteşuguri, tradiţii şi obiceiuri, arte şi creaţie 
populară, multe dintre ele fiind elemente cheie în definirea unor vetre folclorice. 
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Având în vedere acest aspect, se poate spune că spaţiul rural românesc face 
parte integrantă din cel european, cu care se apropie prin unele elemente de 
evoluţie istorică, organizatorică spaţială şi socio-economică, dar de care se 
diferenţiază net prin varietate, tradiţie şi cultură. 

În Europa, nu toate regiunile rurale existente dispun de condiţiile necesare 
dezvoltării lor turistice şi nu toate pot avea o vocaţie turistică. Ele diferă prin 
localizare geografică, resurse naturale, profilul cultural, religie, etc. 

De asemenea, dezvoltarea şi planificarea turismului rural în Europa 
constituie o sarcină diferită pentru autorităţile locale şi chiar naţionale. Sarcina 
organizării turismului rural european este şi mai dificil de realizat, dacă se are în 
vedere dispersarea şi numărul operatorilor. În plus, profesionalismul, care se cere 
pentru a se regăsi pe piaţa turistică concurenţială, este mai slab dezvoltat. La nivel 
european există, în general, o atitudine optimistă cu privire la potenţialul turismului 
rural legată de compensarea efectelor politicii agricole a U.E., protejarea 
patrimoniului cultural al zonelor rurale şi îmbunătăţirea ofertei turistice. Obiectivul 
principal al Uniunii Europene este de a dezvolta un produs turistic care să 
contribuie la crearea de venituri suplimentare pentru gospodăriile rurale, la 
continuitatea comunităţilor rurale şi la conservarea valorilor culturale ale acestora 
cu un amestec minim din afară. Toate programele propuse de U.E. şi intervenţiile 
din acest sector au ca scop atingerea acestor obiective prin furnizarea asistenţei 
necesare, susţinerea unor investiţii în dezvoltarea activităţilor turistice şi 
meşteşugăreşti, acţiuni de promovare a turismului rural, acordarea de facilităţi în 
plan financiar, dezvoltarea unor amenajări de agrement. 

 
România şi turismul rural  
După anul 1990, satul românesc se confruntă cu multe probleme legate de 

fenomenul de tranziţie a agriculturii de la o zonă ineficientă şi necompetitivă la o 
alta mai performantă, de lipsa unei infrastructuri adecvate, de nivelul de trai foarte 
scăzut. Adaptarea şi aplicarea măsurilor ce decurg din politica agricolă şi cea 
turistică europeană va permite turismului rural românesc să evolueze pe noi 
coordonate, care au ca bază un eventai larg de obiective. Şi aici amintim: 
obiectivele socio-economice de dezvoltare şi obiectivele de promovare. 

Obiectivele socio-economice de dezvoltare se referă la: restructurarea şi 
rentabilizarea activităţilor agricole, silvice, piscicole, artizanale, etc.; punerea în 
valoare a resurselor locale (naturale, antropice, umane); susţinerea serviciilor de 
bază (alimentare cu apă, gaze, electricitate, energie termică, salubritate, igienă 
sanitară, colectare, evacuarea deşeurilor, etc.); apariţia unor servicii 
complementare (comerciale, bancare, de întreţinere, reparaţii, benzinării, etc.); 
susţinerea instituţiilor de cultură (muzee, case memoriale, monumente, case de 
cultură, etc.); asigurarea unor condiţii de respectare a calităţii mediului şi de 
prevenire a degradării şi atenuarea dezechilibrelor naturale. 

Obiectivele de promovare cuprind mai multe acţiuni specifice, dintre care 
menţionăm: identificarea, definirea, localizarea şi ierarhizarea valorică a resurselor 
turistice; determinarea gradului de atractivitate a obiectivelor turistice şi a 
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valabilităţii acestora; elaborarea planurilor de amenajare turistică, prin cofinanţări 
şi prin consultarea populaţiei locale; monitorizarea atentă a tuturor activităţilor 
turistice pentru a se asigura calitatea acestora şi, implicit, o promovare mai 
eficientă; diversificarea ofertei turistice, prin colaborarea cu alte activităţi 
neagricole, în scopul disipării cererii, a echilibrării fluxurilor şi diminuării 
suprasolicitărilor; încurajarea iniţiativelor care conservă specificul tradiţional, 
gastronomic şi folcloric. 

Asumarea obiectivelor prezentate va face ca turismul rural românesc să se 
deruleze într-o viziune sistemică, unde relaţiile dintre mecanismele componente se 
reglează prin fenomenul "feed-back". În plus, obiectivul strategic în dezvoltarea 
durabilă a turismului rural îl constituie relansarea rapidă a turismului românesc 
prin reconsiderarea locului acestuia în cadrul economiei naţionale, astfel încât el să 
devină un sector prioritar printr-o strategie coerentă a organismelor legislative, 
guvernamentale şi ale administraţiei publice locale. Graţie acestor obiective, 
turismul rural va deveni, în ţara noastră, o certitudine viabilă, stabilă, prezentându-
se ca o activitate complexă bine articulată, care va răspunde eficient unor legitime 
necesităţi de ordin economic, social, cultural şi spiritual, şi care are posibilitatea să 
se integreze în spaţiul european. 

Prin turismul rural românesc se creează condiţiile de păstrare şi conservare a 
identităţii structurale, culturale şi spirituale a satului, acesta fiind şi una din 
condiţiile exprimate în planul de aderare europeană. Având în vedere imensul 
potenţial turistic al ţării noastre, ospitalitatea românească, frumuseţea satului şi a 
peisajului rural, obiceiurile şi tradiţiile nealterate, turismul rural reprezintă una 
dintre cele mai atractive oferte turistice a României şi una din şansele de accelerare 
a procesului de integrare europeană. 
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1.3. DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL ROMÂNESC 
 

 Nicoleta DOSPINESCU  
 
Introducere 
Prezentul studiu îşi propune să evidenţieze şi să analizeze starea actuală a 

turismului rural românesc raportată la celelalte forme de turism existente. Datele 
concrete oferite de Institutul Naţional de Statistică stau la baza constatărilor 
rezultate. Acţiunile demarate la nivel european pentru dezvoltarea acestui sector, 
deschid o perspectivă largă şi turismului rural românesc.  

România este o ţară care posedă un potenţial turistic deosebit de valoros ce 
se cere studiat şi valorificat corespunzător. Se doreşte trecerea către un turism 
românesc dezvoltat, modern şi competitiv. 

Dezvoltarea – cadru a produsului turistic românesc poate merge în trei 
direcţii principale: 
• spre realizarea unui nou produs turistic de nivel internaţional, bazat pe valorile 

turistice şi culturale naţionale (îndeosebi cele existente în zonele montane); 
• modernizarea produsului turistic existent (staţiunile de pe litoral şi cele 

balneare); 
• dezvoltarea ofertelor internaţionale în concordanţă cu specificul local sau 

regional românesc. 
 
Turismul rural – evoluţie şi perspective 
Standardele de bază din primii ani ai turismului rural care au condus la 

asocierea lui cu turismul ieftin sunt din ce în ce mai puţin predominante pe măsură 
ce apare convingerea că este nevoie să se răspundă la noile exigenţe ale turiştilor. 
Acestea se referă la confort, servicii la înalt nivel şi activităţi care să trezească 
interesul turiştilor şi să-i menţină activi în timpul şederii lor. Standardele şi 
cerinţele turiştilor sunt foarte diferite de la o zonă la alta a globului în funcţie de 
modul în care este înţeles turismul rural. Spre exemplu, în Germania, Olanda, 
Belgia, Luxemburg şi Franţa echivalentul turismului în mediul rural este folosit 
pentru a specifica zonele care pot fi separate de oraşe, litoral şi zonele muntoase. În 
Italia, termenul se referă la zonele care nu sunt oraşe, nici coaste, mai precis, 
zonele rurale aparţin zonelor montane. În Irlanda şi Marea Britanie zonele rurale 
sunt practic sinonime cu noţiunea de regiune de ţară ca opuse oraşelor sau altor 
regiuni. În Spania, Portugalia şi Grecia există o tendinţă de a echivala zonele 
rurale cu acele părţi ale ţării care sunt utilizate în obţinerea producţiei agricole. 

O definiţie omogenă a conceptului de turism rural ar putea fi aceea prin care 
acesta acoperă activitatea turistică concepută şi condusă de întreprinzătorii locali şi 
bazată pe atracţiile mediului natural şi uman. 

Multitudinea de modalităţi de petrecere a timpului liber oferite turiştilor a 
contribuit la creşterea cererii turistice în zonele rurale.  

Pornind în analiza noastră de la compararea diverşilor indicatori calculaţi 
pentru situaţiile existente în anii 2001 şi 2002 putem constata care este situaţia pe 
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anul 2003 la capitolul turism rural şi care vor fi perspectivele viitoare. Astfel, în 
anul 2002, unităţile de cazare din România au fost în număr de 3338, înregistrând 
comparativ cu anul 2001, o creştere cu 72 unităţi (+2,2%), în principal pe seama 
sporirii numărului de pensiuni agroturistice (+118 unităţi) şi pensiuni turistice 
(+55 unităţi). În anul 2003 trendul s-a menţinut. 

În ceea ce priveşte capacitatea de cazare turistică existentă la 31 iulie 2002, 
aceasta era de 272,6 mii de locuri, înregistrându-se comparativ cu anul 2001, cu 
4451 locuri de cazare mai puţin. În perioada analizată cel mai mult s-a redus 
capacitatea de cazare turistică la: tabere de elevi şi preşcolari (cu 3434 locuri); vile 
turistice şi bungalouri (cu 1916 locuri); cabane turistice (cu 1347 locuri); hoteluri 
şi moteluri (684 locuri) hanuri turistice (cu 104 locuri); hoteluri pentru tineret (cu 
60 de locuri).  

În acelaşi timp, s-a înregistrat şi o majorare a capacităţii de cazare existentă, 
în principal, la următoarele tipuri de unităţi: pensiuni agroturistice (cu 1063 
locuri); pensiuni turistice (cu 1028 locuri); campinguri şi unităţi tip căsuţă (cu 910 
locuri); popasuri turistice (cu 56 locuri); hosteluri (cu 20 locuri). 
 

Tabelul 1 
Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi capacitatea de cazare 

turistică 
Numărul unităţilor de cazare 

turistică 
Capacitatea de cazare turistică 
existentă la 31 iulie (locuri )  

2001 2002 2001 2002 
Total 3266 3338 277.047 272.596 
Din care:     
Hoteluri şi moteluri 968 974 163.779 163.095 
Hanuri turistice 18 16 526 422 
Cabane turistice 158 140 7.523 6.176 
Campinguri şi unităţi tip căsuţă 132 129 335.530 34.440 
Vile turristice şi bungalouri 1.016 928 23.169 21.253 
Tabere de elevi şi preşcolari 168 168 38.398 34.964 
Pensiuni turistice rurale şi 
urbane 

437 492 5.946 6.974 

Sate de vacanţă 1 1 36 36 
PENSIUNI AGROTURISTICE 343 461 2.560 3.623 
Spaţii de cazare pe nave 5 6 486 503 
Hoteluri pentru tineret 3 1 80 20 
HOSTELURI 7 11 285 305 
Popasuri turistice 10 11 729 785 

Sursa: INS – “Starea socială şi economică a României în anii 2001-2002, Bucureşti, 2004, p.98 
 

În ceea ce priveşte capacitatea de cazare turistică în funcţiune în anul 2002 
, exprimată în locuri-zile, pensiunile agroturistice au înregistrat o majorare (+113 
mii locuri-zile) faţă de anul 2001. De asemenea, creşteri la acest indicator au 
înregistrat şi campingurile şi unităţile de tip căsuţă (+119 mii locuri-zile ) şi 
pensiunile turistice (+215 mii locuri-zile), hotelurile şi motelurile (+21 mii locuri-
zile) precum şi hostelurile (+16 mii locuri –zile).  

La indicatorul ale turiştilor în unităţile de cazare, în anul 2002, acestea au 
atins nivelul de 17.277 mii înnoptări, mai mic cu 845 mii înnoptări  
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(-4,7%) faţă de anul 2001 (când s-au înregistrat 18.122 mii înnoptări). Cele mai 
semnificative diminuări ale numărului de înnoptări s-au înregistrat la următoarele 
tipuri de unităţi: hoteluri şi moteluri (-425 mii înnoptări); vile turistice şi 
bungalouri (-230 mii înnoptări); tabere de elevi şi preşcolari (-201 mii înnoptări). 
Pensiunile agroturistice au înregistrat pentru anul 2002 o dublare a numărului de 
înnoptări (84 mii înnoptări) comparativ cu anul 2001 (48 mii înnoptări). În anul 
2003 totalul înnoptărilor în structurile de primire turistică au fost de 17.844 mii 
înnoptări, mai mare cu 567 mii înnoptări faţă de anul 2002. Ponderea creşterii 
numărului de înnoptări este deţinută în 2003 de hoteluri 14.884 mii înnoptări, 
urmată de vile turistice 591 mii înnoptări, moteluri 312 mii înnoptări, pensiuni 
turistice urbane 307 mii înnoptări, campinguri 237 mii înnoptări şi cabane turistice 
177 mii înnoptări. 

Situaţia statistică din punct de vedere al zonelor turistice se prezintă astfel: 
• staţiuni balneare 5.831 mii înnoptări; 
• staţiuni din zona litorală, exclusiv Constanţa 4.200 mii înnoptări; 
• staţiuni din zona montană 1.876 mii înnoptări; 
• zona Delta Dunării, inclusiv oraşul Tulcea 74 mii înnoptări; 
• Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ 4.361 mii înnoptări; 
• alte localităţi şi trasee turistice 1.501 mii înnoptări. 

Indicii de utilizare a capacităţii de cazare în funcţiune în anul 2003 se 
prezintă astfel: 
a) pe zone turistice: 
• staţiuni balneare 51,5%; 
• staţiuni din zona litorală, exclusiv Constanţa 39,9%; 
• staţiuni din zona montană 22,3%; 
• zona Delta Dunării, inclusiv oraşul Tulcea 22,4%; 
• Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ 31,3% 
• alte localităţi şi trasee turistice 21,1%. 
b) pe tipuri de structuri de primire turistică, cu funcţiuni de cazare turistică: 
• hoteluri 41,9%; 
• hosteluri 30,0%; 
• moteluri 22,0%; 
• vile turistice 26,8%; 
• pensiuni turistice urbane 19,1%; 
• pensiuni turistice rurale 14,9%; 
• pensiuni agroturistice 13,3%; 
• sate de vacanţă 17,5%; 
• unităţi specializate (tabere, spaţii de cazare pe nave) 19,3%; 
• campinguri 11,0%; 
• popasuri turistice 12,0%; 
• bungalouri 35,5%; 
• căsuţe turistice 15,3% 
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În anul 2002 indicii de utilizare a capacităţii de cazare au oscilat între 8,4% 
la hanuri turistice şi 40,7% la moteluri şi hoteluri. Comparativ cu anul 2001, 
pensiunile agroturistice au înregistrat o creştere de 12,5% în anul 2002 a acestui 
indicator, iar hostelurile au înregistrat şi ele o creştere de 8%. 
 

Tabelul 2  
Utilizarea capacităţii de cazare turistică în funcţiune 

Capacitatea de cazare 
turistică în funcţiune 

(mii locuri zile) 

Înnoptări în unităţile 
de cazare turistică 

(mii) 

Indicii de utilizare a 
capacităţii în 
funcţiune (%) 

 

2001 2002 2001 2002 2001 2002 
Total 51.882 50.752 18.122 17.277 34,9 34,0 
Din care:       
Hoteluri şi moteluri 35.887 35.909 15.054 14.629 41,9 40,7 
Hanuri turistice 71 56 6 5 8,7 8,4 
Cabane turistice 1.880 1.506 211 162 11,2 10,8 
Campinguri şi unităţi tip 
căsuţă 

2.802 2.920 316 287 11,3 9,8 

Vile turristice şi bungalouri 2.777 2.474 932 702 33,6 28,4 
Tabere de elevi şi preşcolari 6.029 4.124 1.222 1.021 20,3 19,9 
Pensiuni turistice rurale şi 
urbane 

1.488 1.703 228 293 15,3 17,2 

Sate de vacanţă 13 13 5 4 37,0 33,6 
PENSIUNI 
AGROTURISTICE 

645 758 48 84 7,5 11,1 

Spaţii de cazare pe nave 81 72 58 42 71,0 58,4 
Hoteluri pentru tineret 17 9 3 3 19,6 31,1 
HOSTELURI 101 117 23 36 23,2 31,2 
Popasuri turistice 91 91 16 9 17,6 10,1 

Sursa: INS – “Starea socială şi economică a României în anii 2001-2002, Bucureşti, 2004, p.99 

 
Durata medie de ocupare a capacităţilor în unităţile de cazare a fost în anul 

2001 de 3,7 zile din care turiştii români au staţionat 4,0 zile, iar cei străini 2,6 zile. 
Pentru anul 2002 durata medie a fost de 3,6 zile, din care turiştii români au ocupat 
spaţiul de cazare 3,8 zile, iar cei străini 2,5 zile 

Analizând aceşti indicatori, rezultă că atractivitatea spaţiului rural este în 
uşoară creştere, numărul capacităţilor de cazare sporeşte, iar gradul de ocupare este 
tot mai mare. Din acest motiv considerăm că turismul rural românesc se află pe o 
pantă ascendentă, ce trebuie fructificată la maxim.  

Turismul rural şi agroturismul oferă turiştilor străini posibilitatea de a 
cunoaşte direct tradiţiile din fiecare zonă a României şi celor români o oază de 
relaxare, aer proaspăt şi numeroase provocări vis-a-vis de întoarcerea la obiceiuri 
străvechi şi la natură. 

Majoritatea turiştilor străini sosiţi în structurile de cazare turistică provin din 
ţări europene cum ar fi Germania, Italia, Franţa, Ungaria, Regatul Unit al Marii 
Britanii, Austria şi Olanda. Destinaţiile preferate de aceştia sunt: Bucureştiul şi 
oraşele reşedinţă de judeţ (71,2%), litoralul (5,8%), staţiunile balneare (3,3%) 
precum şi zonelele montane (9,8%) caracterizate prin oferta bogată de pensiuni 
agroturistice. 
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UTILIZAREA CAPACITĂŢ II DE CAZARE PE TIPURI DE STRUCTURI 
DE PRIMIRE TURISTICĂ
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Totalul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare a 

fost în anul 2003 de 5.056 mii; ponderea este deţinută de hoteluri 3.984 mii sosiri, 
moteluri 200 mii, pensiuni turistice 163 mii, vile turistice 152 mii. 

Turismul rural are o serie de particularităţi ce susţin creşterea cererii şi 
dezvoltarea pieţei, dintre care menţionăm: o ofertă de cazare şi alimentaţie 
diversificată, de la cabane şi pensiuni cu caracter rustic la cele dotate la standarde 
de trei stele, de la preparate tradiţionale la cele internaţionale; implică investiţii 
reduse cu grad relativ scăzut; poate fi practicat în toată perioada anului; poate 
deveni mai atractiv prin facilitarea pescuitului, vânătorii, drumeţiilor în interes 
local; reprezintă nu numai o modalitate de creştere a ocupării forţei de muncă în 
spaţiul rural, dar şi o sursă de venituri suplimentare. 

 
Probleme cu care se confruntă turismul rural 
Conform Anuarului Statistic al României, ultimii cinci ani au însemnat o 

dezvoltare rapidă a turismului rural autohton. Anul 2004 a adus cu el un număr de 
3.500 de pensiuni agroturistice noi. Creşterea numărului acestora este mult mai 
mare deoarece în mediul rual funcţionează încă „ilicit”, multe case de oaspeţi ce nu 
plătesc impozite statului. 

Pentru a stopa fenomenul dezvoltării acestei categorii de turism, MTCT 
propune Ministerului Finanţelor reducerea taxelor şi impozitelor sau anularea 
impozitului pe profitul reinvestit pentru agenţii economici care doresc să îşi 
construiască structuri de cazare turistică. Acestea apar ca un pachet de facilităţi 
menit să încurajeze dezvoltarea legală a turismului rural. De asemenea se vizează 
iniţierea unei campanii pe cale mediatică cu scopul de a conştientiza populaţia faţă 
de pericolele la care se expun dacă apelează la o structură de cazare neînregistrată 
în mod legal. Deşi preţurile de cazare sunt mai mici în aceste cazuri, serviciile 
oferite sunt de calitate îndoielnică. 

Operatorii în turismul european rural au trebuit să recunoască că asigurarea 
locuinţelor (cazarea) nu e suficientă pentru a satisface cerinţele clientului lor. Turul 
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fermelor, studierea naturii, ciclismul şi plimbările, activităţile culturale şi de redare 
a sănătăţii precum şi alte sporturi (pe apă sau pe uscat) ajută în atragerea clienţilor 
în zonele de ţară. Facilităţile sunt la fel de importante ca şi cazarea şi cele mai mari 
succese în turismul rural au fost obţinute acolo unde cele două au fost luate 
împreună. 

Principala problemă ce o are de rezolvat turismul românesc în perioada 
imediat următoare este calitatea produsului turistic, privit în întreaga sa 
complexitate. Necesitatea concentrării atenţiei asupra calităţii acestuia decurge 
din: 
• creşterea ofertei de produse turistice din fiecare ţară intrată în sfera economiei 

turistice mondiale, fapt ce determină sporirea cerinţelor utilizatorilor; 
• creşterea cererii pentru calitate la nivel concurenţial pentru oferta produselor 

turistice nu numai pe piaţa internaţională dar şi pe cea naţională; 
Elaborarea unei politici clare şi de perspectivă în turismul rural românesc 

trebuie să ţină seama de următoarele aspecte: 
• stabilirea unor obiective clare şi judicios eşalonate în timp; 
• corelarea tendinţelor de amplificare şi diversificare a activităţilor turistice în 

vechile areale; 
• ameliorarea infrastructurii generale, de care depinde revitalizarea întregii 

economii rurale; 
• amenajarea unor ferme, pensiuni, gospodării turistice model, ca dotare şi 

organizare a activităţii, dar cu respectarea arhitecturii şi tradiţiilor locale, 
accentul fiind pus pe bazele mici, mai flexibile la variaţiile cererii şi mai uşor 
adaptabile la restructurările funcţionale; 

• amplasarea în satele turistice şi pe drumurile care fac legătura cu acestea a 
panourilor hartă cu poziţionarea reperelor TRR (Turism Rural Românesc); 

• montarea de indicatoare de marcaj, a plăcilor cu sigla federaţiei sau a asociaţiei 
din care fac parte; 

• întocmirea unor calendare speciale cu principalele evenimente din viaţa satelor 
(culturale, religioase, tradiţii, târguri), în vederea prezentării unor programe 
turistice autentice şi de certă valoare; 

• îmbunătăţirea substanţială a pachetelor de programe oferite prin servicii de 
calitate, publicitate adecvată; 

• negocierea de tarife diferenţiate şi preferenţiale; 
• integrarea într-un sistem de rezervare. 

În cadrul acestei politici, trebuie pus foarte mult accentul pe promovarea 
turismului. Soluţia adoptată de firmele moderne de turism pentru a se face 
cunoscute, pentru a influenţa şi pentru a convinge potenţialii turişti constă în 
adoptarea unui mix promoţional format din: publicitate turistică, promovarea 
vânzărilor şi relaţiile publice. 

Din experienţa mondială rezultă că varianta raţională de evoluţie pentru 
ţările cu resurse bugetare limitate este dezvoltarea concentrată a turismului, în 
anumite zone cheie. Ca urmare trebuie avută în vedere îmbunătăţirea şi 
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consolidarea produsului turistic în spaţiile care sunt cel mai bine cunoscute 
turiştilor străini şi români, unde există în general facilităţi şi infrastructură. Ar fi 
vorba despre: 
• dezvoltarea turismului cultural, istoric, religios şi a agroturismului din zonele 

Oltenia de sub munte, Vrancea, Neamţ, Bucovina, Maramureş etc. 
• dezvoltarea ecoturismului şi agroturismului în regiunea Delta Dunării; 
• dezvoltarea turismului montan în zona Munţilor Apuseni, a Munţilor Făgăraş, 

Piatra Craiului şi a Munţilor Rarău şi Ceahlău 
Avantajul acestei soluţii constă în faptul că, în acest mod, se pot realiza 

nuclee turistice bine înzestrate şi se evită o dispersare a fondurilor de investiţii într-
o multitudine de obiective. 
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1.4. TRADIŢIE ŞI MODERNITATE ÎN PROMOVAREA TURISMULUI 
RURAL 

 
Corneliu Emil MUSTEAŢĂ 

 
Introducere 
Turismul rural românesc se înscrie într-o evidentă creştere calitativă şi 

cantitativă alături de celelalte forme de turism practicate în ţara noastră. Având un 
caracter mai aparte deoarece se practică într-un cadru specific, respectiv în mediul 
rural, unde amenajările nu tind să modifice aspectul iniţial natural al zonei 
respective ,al mediului înconjurător, al habitatului natural, turismul rural este o 
activitate ce implică aspecte legate de unele activităţi tradiţionale, obiceiuri, serbări 
şi festivaluri specifice zonei ,arhitectură, relaţii şi civilizaţie umană, mediul natural, 
etc. Toate aceste aspecte menţionate cât şi multe altele pot contribui cu succes la 
promovarea şi realizarea unui turism rural cu certe rezultate economice pozitive 
pentru zonele din mediul rural defavorizate din punct de vedere economic. Nu 
trebuie neglijate nici aspecte privind segmentul de piaţă căruia i se adresează 
turismul rural. În primul rând trebuie avut în vedere ceea ce se poate oferi la un 
moment dat turiştilor: mediul ambiant natural nepoluat, arhitectura rurală 
nealterată de evoluţia civilizaţiei moderne, tradiţii locale arhaice, veşminte şi straie 
populare tradiţionale, cazarea înlesnită în casele localnicilor amenajate fără a i se 
schimba caracterul tradiţional rural, cu posibilităţi de preparare şi servire a mesei 
cu bucate tradiţionale locale. La toate acestea aspecte enumerate mai sus putem 
dezvolta unele particularităţi ce sunt imperios avute în vedere pentru promovarea 
unui turism rural de calitate în următoarea perioadă de timp. 

 
Mediul ambiant 
Unul dintre aspectele cele mai importante pentru dezvoltarea unui turism 

rural de calitate sunt condiţiile mediului natural geografic în care ne propunem 
dezvoltarea acestui tip de turism. Aspectul peisagistic natural nealterat al zonei 
destinate a fi locul unde trebuie organizată activitatea de turism rural trebuie 
protejat permanent de modificările şi degradările ce pot fi aduse de către aşa-zişii 
întreprinzători care în numele unei democraţii originale unice în Europa tip unicat 
marca România , defrişează haotic codrii seculari, construiesc ateliere, gatere, fără 
a ţine cont de nici o normă, invocând oferta de locuri de muncă pentru localnici, 
distrug şi poluează râurile, izvoarele, inclusiv fauna. Atâta timp cât autorităţile 
locale eliberează autorizaţii pentru organizarea acestor tipuri de activităţi, fără a se 
ţine seama de păstrarea şi conservarea mediului ambiant ,cât şi neimplicarea 
factorilor de decizie ai administraţiei locale şi regionale inclusiv cu implicarea 
celor din subordinea instituţiilor cu atribuţii de protejare a pădurilor, apelor şi 
mediului nu putem să sperăm în promovarea şi dezvoltarea unui turism rural 
performant. De aici se pot dezvolta idei şi propuneri în funcţie de condiţiile 
concrete particulare pe fiecare obiectiv turistic în parte. 
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Arhitectura rurală locală 
Fiecare localitate rurală propice promovării turismului rural are un caracter 

arhitectural specific zonei respective, în cazul ţării noastre moldovenesc, 
muntenesc, transilvănean, oltenesc, dobrogean, sau de şes, de podiş sau de munte. 
Aceste tipuri de arhitectură rurală pot fi întâlnite şi studiate acolo unde sunt expuse 
în mod armonios reprezentând exponate din toate regiunile ţării, respectiv la 
Muzeul satului din Bucureşti. Planul urbanistic general al zonei respective trebuie 
să ţină seama de păstrarea arhitecturii locale iar clădirile şi locuinţele ce se 
construiesc să nu altereze cu elemente improprii sau neinspirat împrumutate de la 
alte popoare sau diferite zone geografice. Putem da ca exemplu staţiunea Karlovy-
Vary din Cehia care are şi în prezent aspectul arhitectural de acum o sută de ani. 
Nu s-a permis construirea nici unei clădiri care să modifice aspectul tradiţional al 
staţiunii balneo-climaterice care a adus şi aduce în fiecare an mii de turişti la 
odihnă şi tratament. Poate fi dat exemplu şi oraşul Praga .Şi aici s-a păstrat Praga 
veche şi s-a construit aparte Praga modernă .Sau putem da exemplu oraşul Halifax 
din Nova Scoţia din Canada unde se păstrează şi acum străzi întregi de case cu 
arhitectura proprie în stil victorian de acum o sută de ani. Pentru a turna filme de 
epocă, studiourile americane deplasează echipele de filmări în zona aceasta pentru 
că li se oferă mediul natural arhitectural victorian în mod firesc. La noi întâlnim 
deseori cazuri când un prosper ,,capitalist” sau un exponent efemer al unui partid 
îşi ridică sediul firmei sau o locuinţă cu pretenţii de vilă dar în realitate din punct 
de vedere arhitectural fiind o realizare cu gust îndoielnic, chiar în parcul din 
mijlocul staţiunii, aducând prejudicii irecuperabile farmecului locului ce atrăgeau 
turiştii în perioadele anterioare. 

 

Particularităţi privind comportamentul localnicilor faţă de turişti  
Această problematică necesită o abordare mai delicată deoarece necesită 

discutarea unor elemente de comportament civilizat al localnicilor faţă de turişti în 
general .Turiştii sunt de mai multe categorii respectiv turişti autohtoni şi turişti 
străini. sau turişti tineri, de vârstă medie şi turişti în vârstă. Turiştii au percepţii şi 
comportamente diferite în relaţiile interumane la contactul cu alte forme mai mult 
sau mai puţin evoluate de civilizaţie. Aceşti turişti se comportă în general civilizat . 
Unele grupuri de turişti sunt mai zgomotoase şi doresc distracţie şi muzică non-
stop. În schimb alţii doresc liniştea şi tihna unui sejur în mediul cât mai natural. 
Aceste comportamente fiind influenţate de ţara de provenienţă ,dar şi de natura 
motivaţiei sejurului turistic respectiv distracţie , destindere sau odihnă pentru 
refacerea capacităţii de muncă. Trebuie avută în vedere diferenţele de cultură, 
diferenţele religioase sau unele obiceiuri sau tradiţii locale despre care turiştii 
trebuie informaţi din timp cu ajutorul unor pliante sau scurte intervenţii ale ghizilor 
anterior începerii vizitei. Dar nu trebuie omis şi comportamentul localnicilor faţă 
de turişti. Promovarea turismului în localitatea ,staţiunea sau zona respectivă este 
din punct de vedere economic o realizare de pe urma căreia se pot obţine venituri 
substanţiale benefice pentru toţi localnicii în general. Se creează noi locuri de 
muncă, se pot valorifica în mod eficient unele produse locale de artizanat sau 
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mobilier rustic, suveniruri, produse alimentare şi altele. În scopul desfăşurării unei 
activităţi turistice optime este obiectiv necesar ca autorităţile locale să întreprindă 
măsuri de informare a populaţiei privind avantajele de care pot beneficia de pe 
urma turismului în zonă, situaţia existentă şi ceea ce se poate întreprinde pentru 
îmbunătăţirea dotărilor, a bazei materiale a cazării, a alinierii condiţiilor de cazare 
şi de alimentaţie în conformitate cu normele metodologice specifice. Oricum din 
realizările obţinute din activitatea de turism în zonă au de câştigat conform 
,,principiului multiplicatorului” lui J.M.Keynes ,marea majoritate dintre localnici 
chiar dacă nu sunt implicaţi în mod direct în relaţiile cu turiştii. Modalităţile de 
comportament ale localnicilor faţă de turişti trebuie în mod obligatoriu să fie în 
general amabil, politicos, în particular chiar să se manifeste un fel de plăcere de a 
primi turişti. Această atitudine trebuie să se manifeste în mod firesc natural 
deoarece turiştii sesizează imediat acest aspect al ospitalităţii . Ei vor face imediat 
comparaţia cu experienţele turistice precedente şi vor trage concluziile ce vor 
determina viitoarea locaţie a viitorului sejur turistic. Un alt aspect care trebuie 
menţionat este poluarea sonoră a zonei turistice rurale . Nu se poate promova 
turismul rural cu şanse de succes în acea zonă în care în imediata apropiere există 
instalat şi funcţionează un gater, un atelier de confecţii metalice, o fabrică de 
ciment, sau oricare activitate umană care produce zgomot la un nivel ce depăşeşte 
limita suportabilităţii. De astfel în multe staţiuni sau locuri în care se încearcă 
promovarea turismului rural se întâlnesc localuri sau serbări câmpeneşti, se 
poluează fonic timpanele turiştilor cu difuzoarele date la maximum celebrele 
,,manele” . Majoritatea turiştilor care optează pentru turismul rural doresc o oază 
de linişte într-un mediu natural neviciat de manifestările zgomotoase ale civilizaţiei 
de care sunt supraagresaţi în tot cursul anului acolo unde-şi au domiciliul sau locul 
de muncă. 

 
Unele aspecte privind promovarea artei culinare româneşti 
Fiecare ţară se poate lăuda cu o serie de preparate culinare specifice zonei 

respective care nu se mai regăsesc pe alte meleaguri. Nu trebuie omisă nici faptul 
că de-a lungul istoriei fiecare popor datorită relaţiilor de colaborare economice, 
culturale şi altele, au schimbat între ele reţete, tehnici şi metode de preparare a 
unor produse culinare .Reţetele acestor preparate s-au utilizat fără nici o modificare 
sau au suferit în timp unele îmbunătăţiri care ori au dus la creşterea calităţii 
produsului culinar respectiv sau în cel mai rău caz la pierderea identităţii sale 
originale. Italia se poate mândri cu ,,pizza, spaghetii şi macaroane”, Ungaria cu 
,,gulaşul”, Turcia cu ,,baclavalele, sarailie”, Austria cu ,,şniţelul vienez”, Rusia cu 
,,blinii , borşul rusesc”, Anglia cu,,sandwishul” ,Statele Unite cu ,,hot-dogul”, 
Franţa cu ,,cartofii franţuzeşti , savarine şi eclere”, Japonia cu ,,sushi”, etc. La noi 
ne putem afirma paternitatea unor preparate culinare cum ar fi: ,,micii sau mititeii, 
mielul fript tălhăreşte în jăratec, plăcintele poale-n brâu, ,tochitura moldovenească 
,etc.În privinţa unor băuturi polonezii şi ruşii se mândresc cu vodka, grecii cu uzo, 
francezii cu lichiorul, cognacul şi şampania, englezii cu whiskyul, americanii cu 
bourbonul coca-cola şi pepsi-cola , mexicanii cu tequila, japonezii cu sake-ul, 
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iugoslavii cu şliboviţa, italienii cu vermutul, etc. Toate aceste produse şi băuturi au 
notorietate internaţională şi fac parte din circuitul gastronomic internaţional. Sunt 
foarte multe preparate pentru care nimeni nu poate să-i revendice paternitatea 
reţetei originale care s-a pierdut în decursul vremurilor. Putem enumera o serie de 
preparate culinare ca ciorba de burtă, ciorba rădăuţeană, crapul fript la proţap cu 
mujdei şi mămăliguţă, sărmăluţele în foi de viţă sau foi de varză, cu smântână 
varză cu ciolan de porc, pui fript la ceaun cu smântână şi mămăliguţă , rasol de vită 
cu hrean, pârjoale moldoveneşti , şi multe, multe altele care constituie punctul forte 
al numeroaselor localuri de alimentaţie publică româneşti atât din ţară cât şi din 
străinătate . În particular putem sesiza un aspect propriu turismului rural care nu a 
fost prea clar expus şi sesizat de cei cu preocupări în promovarea acestui tip de 
turism. În turismul rural se promovează mai ales ideea antrenării colectivităţii 
umane rurale în această activitate în vederea valorificării superioare a capacităţii de 
cazare proprie, resurselor alimentare locale şi în final a realizării unor venituri care 
să motiveze forţa de muncă rurală să nu mai plece în alte localităţi sau în 
străinătate pentru un loc de muncă. Tot în acest scop este impulsionată şi 
antrenarea tineretului şcolar aflat în vacanţă la părinţi în vederea obţinerii unor 
venituri atât de necesare în acest moment pentru continuarea studiilor universitare 
care în proporţie de 60-70% în învăţământul superior sunt cu taxă (sunt incluse şi 
unităţile particulare de învăţământ). În mediul rural sunt pensiuni organizate 
metodologic pe criteriul societăţilor cu răspundere limitată care pot oferi în funcţie 
de capitalul investit în capacităţi de cazare şi activitatea de alimentaţie publică, un 
nivel de calitate minim ce poate fi oferit grupurilor de turişti. Nu putem vorbi de 
condiţii de eficienţă în condiţiile în care această activitate o desfăşoară şi 
persoanele fizice locale pe bază de autorizaţie sau colaborare contractuală cu 
unităţile specializate sau ,,la negru” fără a fi autorizate sau înregistrate . În 
pensiunile cu capacităţi mai mici locaţia de cazare şi masă este însuşi locuinţa 
cetăţeanului respectiv. Aici apar două probleme care trebuie bine analizate de la 
caz la caz şi ulterior se vor lua de cei îndreptăţii măsurile ce se impun. Prima 
problemă este legată de personalul care deserveşte unitatea în cazul nostru 
cetăţeanul cu membrii familiei sale soţia şi respectiv copiii săi. Aceştia fac de toate 
,respectiv pe recepţionerul, cabanierul, camerista şi menajera, bucătarul, barmanul, 
ghidul, sau în unele cazuri susţin în funcţie de educaţia şi pregătirea proprie 
programul folcloric de ambient pentru oaspeţi în cazul în care nu dau caseta cu 
manele. Nu neglijăm faptul că în cele mai multe cazuri încearcă să-şi exercite 
aceste meserii cu cât mai multă bună credinţă chiar dacă nu au absolvit vre-o formă 
de pregătire în alimentaţia publică, şi îşi dau tot interesul să o ducă cu bine la bun 
sfârşit în condiţii cât de cât acceptabile pentru ca turiştii să fie mulţumiţi. În 
general unităţile şi pensiunile sunt de mici dimensiuni asigurând cazarea pentru 
circa 4-20 de turişti şi cu posibilităţi de asigurare a masei în condiţii 
necorespunzătoare. În privinţa cazării trebuie asigurată curăţenia zilnică, făcutul 
patului, ştergerea prafului, debarasarea gunoiului, aerisirea, igienizarea chiuvetei, 
toaletei, duşului sau băii unde este cazul, schimbarea lenjeriei de pat la 3 zile în 
cazul unui sejur de peste 4-7 zile şi zilnic, în cazul unui singur înnoptat. Sunt 
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probleme cu asigurarea spălatului, uscatului şi călcatului lenjeriei, această 
activitate fiind efectuată în incinta pensiunii de către membrii familiei, neexistând 
în mediul rural unităţi specializate în acest profil. Cea de-a doua problemă legată 
strict de activitatea de asigurare a mesei turiştilor în cadrul pensiunii din mediul 
rural este mai deosebită şi puţin mai complicată şi necesită precizări şi clarificări 
care în general sunt omise de cei care văd turismul rural prin prisma romantismului 
idilic. Marea majoritate a turiştilor care practică turismul rural sunt cu posibilităţi 
materiale şi financiare modeste, care nu-şi permit un sejur într-o unitate de cazare 
şi alimentaţie publică cu regim de clasificare de la două stele în sus cu cazare şi 
pensiune completă. Aceştia se orientează spre locaţii cu tarife de cazare mai mici 
mai ales la localnici sau pensiuni mai modeste. În privinţa hranei majoritatea şi-o 
aduc personal pentru a face economie. În această categorie intră de obicei turiştii 
autohtoni. Uneori solicită lapte proaspăt, brânză şi smântână de la localnicii din jur 
în cazul în care nu le sunt servite la masă în locul de campare sau la pensiunea 
respectivă. Această categorie de turişti nu este prea profitabilă pentru pensiunile 
turistice rurale. Conform analizelor economice efectuate prin sondaj la mai multe 
pensiuni din mediul rural pe bază de buget de venituri şi cheltuieli pentru a 
recupera investiţiile efectuate în baza tehnico-materială a pensiunii cu cazare 
turistică este necesar un grad de ocupare la întreaga capacitate a spaţiilor de cazare, 
între 90-120 de zile pe an, inclusiv cu asigurarea zilnică a mesei (mic dejun, prânz 
şi cină). Acest punct de vedere l-am preluat din comunicările prezentate de unii 
participanţi la Sesiunea ştiinţifică ,,Turismul rural românesc, actualitate şi 
perspectivă” desfăşurată sub egida Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava 
care a avut loc în zilele de 18-19 iunie 2004. Le consider pe deplin credibile şi 
reale pentru că cei care le-au prezentat, au preocupări şi o experienţă îndelungat în 
acest domeniu. În ceea ce priveşte turiştii străini altele sunt cerinţele. Pentru aceştia 
trebuie asigurată pensiunea completă (masă şi cazare) atât cât durează sejurul, 
inclusiv alte activităţi conexe de care am amintit anterior. Posibilităţile reale de 
realizare a activităţii de alimentaţie publică la majoritatea pensiunilor turistice din 
mediul rural sunt foarte reduse deoarece acestea nu au capacitatea şi dotarea 
minimală pentru asigurarea celor trei mese zilnice cu un sortiment variat de 
preparate culinare. Este vorba de posibilităţile de procurare şi păstrare ale materiei 
prime. Mă refer la carne de vită şi de porc, pasăre, peşte, ouă, lapte, brânză, 
smântână şi iaurt şi pâine proaspătă. Animalele mari se sacrifică în special cu 
prilejul hramurilor şi nunţilor, restul se valorifică prin intermediul carmangeriilor 
care achiziţionează animale pentru sacrificare. Acestea valorifică carnea prin 
magazine specializate din oraşe, prin unităţile de alimentaţie publică sau prin 
fabricile de conserve de carne. Acestea de obicei achiziţionează şi sacrifică 
animalele prin centrele proprii. În mediul rural, în general nu întâlnim prea multe 
carmangerii. De astfel şi oile se sacrifică în general toamna când se prepară 
pastramă de oaie. Mieii după cum se ştie se sacrifică în perioada aprilie-mai, când 
au greutatea de peste 5 kg, deoarece sub acestă greutate sunt sacrificaţi pentru 
căciuli, iar carnea lor este contraindicată consumului, fiind foarte toxică. Şi în 
privinţa păsărilor sunt probleme. Astfel, găinile, în perioada de vară, sunt ouătoare 
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sau cad cloşti. Puii de pasăre în zona montană sunt mai mici în greutate deoarece 
anotimpul călduros vine mai târziu şi nu pot fi sacrificaţi şi valorificaţi la masă 
deoarece nu ai ce servi nici cantitativ nici calitativ. Nu trebuie omisă nici perioada 
lunii august când este postul Sfintei Marii şi când produsele de carne, lapte şi ouă 
sunt excluse religios din meniurile populaţiei de religie creştină. Luna august este 
perioadă de sezon turistic de vârf atât la mare cât şi la munte. Şi peştele este o 
problemă fiind un produs foarte perisabil. Procurarea, păstrarea şi valorificarea sa 
necesită condiţii speciale.  

Unităţile şi pensiunile turistice nu au capacităţii optime de păstrare, 
refrigerare, congelare pentru toată gama de produse din carne, preparate de carne, 
peşte, ouă, produse lactate ce sunt necesare unei activităţi de alimentaţie publică 
minime. Este vorba de termenele de garanţie şi de temperatura la care pot fi 
păstrate alimentele şi preparatele culinare în condiţii de securitate a alimentaţiei. 
Aparatele de refrigerat şi congelat sunt de cele mai multe ori de tip casnic-familial 
care nu asigură capacitatea şi temperatura optimă de refrigerare şi congelare pentru 
că procurarea unor instalaţii corespunzătoare necesită investiţii foarte ridicate care 
nu pot fi efectuate decât cu eforturi financiare mari. De astfel nici dotarea cu 
aparate de gătit, ustensile şi vase pentru prepararea hranei nu excelează în 
pensiunile de mici dimensiuni din mediul rural. Numărul de turişti fiind limitat, 
oferta de preparate culinare la cele trei mese ale zilei este redusă şi necesarul de 
materii prime pentru prepararea hranei se reduce semnificativ.  

Mai este un aspect care nu poate fi sesizat decât dacă eşti participant direct 
la o astfel de activitate în calitate de prestator sau lucrător în cadrul pensiunii 
respective cel puţin un sezon turistic. Oricât de bine ar fi organizată o pensiune 
turistică rurală, numărul de activităţi ce sunt desfăşurate zilnic nu pot fi acoperite şi 
realizate în mod satisfăcător de un număr de 2-3 persoane ,şi mă refer la :pregătirea 
micului dejun, debarasarea ,spălatul veselei şi tacâmurilor, curăţenia în sala de 
mese, curăţenia în camere, aerisirea, igienizarea toaletelor ,chiuvetelor, duşului, 
pregătirea pentru masa de prânz, aprovizionarea după produse alimentare necesare 
pregătirii mesei , preparatul prânzului, spălatul lenjeriei şi feţelor de masă murdare, 
uscat, călcat, inclusiv a hainelor de lucru, hrănit şi adăpat animalele din sectorul 
zootehnic propriu(vite, porci, oi, păsări, etc.)curăţenia acestuia , curăţenia curţii şi a 
spaţiului verde adicent, etc. Am enumerat o parte din operaţiile pe care le implică 
munca într+o pensiune pentru a putea valorifica aşa cum se cuvine în condiţii de 
eficienţă economică preparatele culinare tradiţionale româneşti şi ospitalitatea 
tradiţională românească care este o cale necesară de remodelare şi de reorientere a 
promovării şi funcţionării activităţii de turism rural în România. 

 
Concluzii şi propuneri privind eficientizarea activităţii de turism rural 
Aşa cum reiese din aspectele şi exemplele prezentate anterior, se pot trage 

concluzii şi propuneri care sper că vor conduce la rezultate promiţătoare în 
derularea activităţii de turism rural din ţara noastră. Din punct de vedere economic 
în activitatea de turism ar fi ideal să se aplice principiul diviziunii sociale a muncii. 
În primul rând, în localităţile şi staţiunile unde sunt condiţii optime pentru 
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desfăşurarea turismului rural, este necesar ca cei implicaţi în acestă activitate să fie 
încurajaţi şi stimulaţi să se asocieze în mod eficient, realist şi pragmatic. Cei care 
dispun de pensiuni cu capacităţi mai mici de cazare (până la 25-30 de locuri pe 
noapte) să se asocieze în număr de până la 8-10 cu un deţinător de unitate de 
alimentaţie publică, cea mai apropiată, dar cu capacitate de a deservi un număr de 
50-100 de turişti cu cele trei mese zilnice plus o rezervă de 50 de turişti sau clienţi 
ocazionali sau permanenţi, localnici. Acesta poate asigura alimentaţia turiştilor şi 
varietatea sortimentală în care pot fi incluse cu succes specialităţile culinare de 
excepţie ale gastronomiei româneşti atât prin valorificarea resurselor alimentare 
locale, cât şi din achiziţii. Amenajarea localului trebuie să fie cu mobilier şi 
decoraţiuni populare. Ţinuta personalului de deservire e preferabil să fie adecvată 
specificului local. Seara se recomandă a se oferi turiştilor ce servesc masa, un 
program folcloric românesc. De exemplu în Ungaria în unele localuri poate fi 
ascultată doar muzică specifică: ceardaşuri, romanţe şi cântece de petrecere 
ungureşti. Acest lucru se întâlneşte şi în Austria sau Germania. Pentru realizarea 
acestui obiectiv ar putea fi utilizaţi şi stimulaţi studenţii de la conservator sau elevii 
de la liceele de muzică aflaţi în vacanţă. Pentru bucătari, ospătari şi barmani 
(exclusiv absolvenţii liceelor de alimentaţie publică) şi pentru personalul de 
deservire s-ar putea organiza cursuri gratuite în anumite perioade ale anului de 
preferinţă în extrasezon, prin intermediul unor instituţii ce patronează activitatea de 
turism din ţară. Astfel, aceştia vor putea fi pregătiţi şi instruiţi în domeniul 
gastronomiei, servirii clienţilor, şi încelelalte taine ale meseriei. Cei care se ocupă 
de cazare ar trebui instruiţi privind activitatea de hotelărie, deprinzând modalităţi 
de aranjare a camerelor, a cearşafurilor şi păturilor pe pat, etc. Este benefică 
organizarea unui schimb de experienţă la locaţiile turistice rurale care s-au dovedit 
a fi viabile pe parcursul mai multor ani. De asemenea ar trebui încurajată formarea 
în cadrul aceleeaşi localităţi sau staţiuni a mai multor asociaţii între ofertanţii de 
cazare şi cei din alimentaţia publică. Ar trebui încurajată editarea de pliante şi 
ghiduri turistice în mai multe limbi de circulaţie internaţională în care să fie 
prezentată oferta turistică locală. De altfel şi „planul meniu” la localurile respective 
trebuie editat în mai multe limbi. După acordarea licenţei turistice pentru 
activitatea de cazare sau de alimentaţie publică, aceste unităţi ar trebui inspectate 
inopinat de personal de inspecţie din afara zonei. Inspecţiile trebuie să se 
desfăşoare fără preaviz la intervale inegale de timp şi să cuprindă toate locaţiile 
turistice fără ca proprietarii sau concesionarii să-şi dea seama că au fost verificaţi şi 
inspectaţi. Inspectorii vor fi rotiţi pe diferite zone pentru ca aceeaşi persoană să nu 
verifice aceiaşi locaţie turistică în mai puţin de 2 ani. Persoanele care într-un mod 
sau altul fac parte din organele administraţiei publice locale sau centrale şi în 
relaţiile de serviciu au acces la informaţii privind identitatea inspectorilor sau 
planul de control al acestora şi le deconspiră (datorită unor interese economice 
personale în turism sau a obţinerii unor atenţii şi foloase necuvenite) trebuie 
sancţionate penal conform unei legi speciale. Cele constatate vor face obiectul unui 
raport încheiat ulterior şi va constitui baza măsurilor de acordare sau retragere a 
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licenţei în turism, clasificarea sau declasificarea unor unităţi. Aceste rapoarte ar 
folosi şi la includerea sau radierea unor unităţi din circuitul turistic internaţional. 
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1.5. TURISMUL RURAL – DEZVOLTARE ŞI SATURAŢIE 

 
Valentin NIŢĂ  

 
Introducere în problematică 
Dezvoltarea turismului rural în România anilor 2000 probabil a întrecut 

aşteptările, fie ele dintre cele mai optimiste şi a constituit o „portiţă” de susţinere a 
ideii că ţara noastră are un potenţial turistic deosebit. La nivel global, speranţele 
puse iniţial într-o „explozie” a turismului ca sursă de dezvoltare şi de potenţiale 
câştiguri financiare s-au mai calmat, înţelegându-se destul de greu că un potenţial 
are şanse de a fi exploatat cu succes dacă sunt şi alte condiţii îndeplinite: 
infrastructura, comunicaţiile, investiţiile, promovarea, ş.a.  

Totuşi, chiar în contextul existenţei acestor relaţii de dependenţă, turismul 
rural şi-a câştigat propriul  loc în cadrul formelor de turism de succes din ţara 
noastră. Răspunzând unor motivaţii specifice referitoare la dorinţa de relaxare într-
un mediu intimizat, apropiat spiritului familial şi, în cele mai dese cazuri, integrat 
naturii, iniţiatorii unor astfel de afaceri şi-au valorificat şansa lor astfel că, încetul 
cu încetul, aproape că nu există loc în România care să nu prezinte o ofertă 
specifică în domeniu. Analizând procesul printr-o simplă observaţie sau utilizând 
numeroasele surse de informare media care există la ora actuală, concluziile 
privind dezvoltarea turismului rural nu pot fi decât pozitive. Dar, orice analiză 
serioasă face apel la statistici, în primul rând ale institutelor şi organizaţiilor 
oficiale, recunoscute. Ori, aşa după cum se va prezenta mai departe în materialul 
de faţă, lucrurile nu mai apar atât de clare.  

 
O problemă permanentă – vânzarea 
Chiar dacă responsabilii de afaceri de succes din domeniu, ne pot contrazice, 

probabil au uitat cum s-au lansat şi cum şi-au câştigat clienţii. Trecând peste 
investiţia în sine, problema atragerii clienţilor rămâne permanentă, chiar în 
condiţiile în care această formă a turismului este în continuă creştere. În primul 
rând este vorba de modul în care potenţialul client ştie de existenţa pensiunii sau 
vilei turistice. Amplasate de multe ori departe de marile concentrări sau aglomerări 
urbane, departe de principalele magistrale de circulaţie ale transportului auto sau 
pe calea ferată sau de aeroporturi şi porturi (fără a nega însă faptul că, de multe ori, 
tocmai „depărtarea” este un factor de atracţie care nu trebuie neglijat) este dificil ca 
la modul direct călătorul, turistul să afle informaţii atât despre existenţa cât şi 
despre oferta concretă a lor.  

Izolarea va rămâne una din marile probleme ale pătrunderii pe piaţă a 
întreprinzătorilor din domeniu. Uneori ea este voită. Din dorinţa evitării intrării în 
sistemul legal de rezervare şi plăţi, întreprinzătorii nu-şi clasifică pensiunea, nu o 
înregistrează ca pe o afacere, astfel că deschiderea către piaţă este şi mai dificilă.  
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Fără îndoială că s-ar putea răspunde cu cuvântul magic la această problemă: 
promovare. Înainte de a o lua în considerare să nu uităm că ea înseamnă în 
turism bani mulţi: 

• dacă este vorba de un pliant sunt trei elemente care contribuie la costurile 
mari: hârtia de calitate, folosirea culorilor şi numărul mare de exemplare („din 
1000 de exemplare difuzate, 10 îşi ating ţinta”); 

• dacă este vorba de un panou (sau mai multe), el trebuie amplasat pe lângă căile 
rutiere şi/sau la intersecţii, ceea ce înseamnă, în afara costurilor cu materialele, 
şi costuri de autorizare pe o perioadă suficientă unui impact cât mai mare; 

• dacă este vorba de reclamă în mass-media nici nu mai trebuie precizat de unde 
provin costurile. 

Multe din experienţele de succes cunoscute se bazează pe atragerea iniţială a 
unui grup de clienţi (nu neapărat foarte mare), fidelizarea lui („câştigarea” 
clientului), extinderea lui, mai ales de la publicitatea „din gură în gură” practicată 
de clienţii fideli. 

Clientul fidel are la ora actuală ponderea principală în afacerile de succes 
cunoscute, conform mărturiilor responsabililor din domeniu.  

Ceea ce înseamnă succes pentru unii poate fi barieră pentru alţii: agenţiile de 
turism au greutăţi în a vinde turismul rural întrucât clienţii fideli nu au nevoie să 
apeleze la ele, iar cei care apelează totuşi la o primă rezervare, odată „capturaţi” de 
pensiune, rar revin la agenţie la o nouă rezervare. Este şi motivul pentru care, cu 
puţine excepţii, agenţiile de turism evită sau nu agreează în mod deosebit să vândă 
un astfel de produs (trebuie să precizez că această afirmaţie se referă mai mult la 
clienţii români şi mai puţin la cei străini).  
  

Ce spun statisticile 
 Fără îndoială că una din cele mai bune surse pentru a analiza evoluţia şi 
dinamica unui sector este statistica (bineînţeles cea oficială).  
 Cu toată rigurozitatea lor, atunci când este analizat turismul rural lucrurile nu 
mai stau chiar atât de clar, ba din contră, ele devin mai greu de înţeles dacă 
recurgem şi la unele comparaţii cu alte forme de turism. 
 S-a făcut şi se face mereu afirmaţia că turismul rural s-a dezvoltat mult după 
1990; concluzie firească dacă analizăm evoluţia numărului pensiunilor turistice 
(tab. 1) şi capacitatea de cazare turistică existentă (tab. 2). Astfel, este uşor de 
observat că, în timp ce numărul hotelurilor a crescut în 2001 de 1,16 ori faţă de 
anul 1990, numărul pensiunilor a crescut spectaculos (ele fiind luate în evidenţă 
doar din 1993) de 48 de ori în 2001 faţă de 1990. Această creştere are 
corespondent şi numărul locurilor oferite la cazare. Astfel, dacă numărul locurilor 
oferite la hoteluri s-a diminuat în 2001 fiind doar 0,97 faţă de 1990, numărul 
locurilor oferite în pensiuni a crescut în 2001 faţă de 1993 de 35 de ori !. 
 Aceste informaţii ne permit să tragem cel puţin două concluzii:  

− pe de o parte, din punct de vedere al afacerii în sine, se pare că ea este 
aducătoare de câştiguri, din moment ce trendul ascendent s-a menţinut an de 
an; 
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− pe de altă parte, a apărut şi s-a dezvoltat o cerere pentru această formă de 
turism: reîntoarcerea la valorile tradiţionale, la natură, recuperarea după 
viaţa tot mai stresantă au devenit factori care au stimulat-o. 

Deci , am putea spune ca este vorba despre un sector al turismului în plină 
expansiune! Nu putem fi decât mulţumiţi! Şi totuşi, după aceste analize alte 
statistici generează unele dileme asupra „autenticităţii” acestor concluzii. Practic, 
este suficient să analizăm informaţiile furnizate de tabelul 
3, „Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune” şi să nu 
mai fim atât de siguri de afirmaţiile entuziaste anterioare. Astfel, dacă urmărim 
evoluţia gradului de ocupare pe perioada 1993 – 2001 observăm o continuă scădere 
de la 19,2 % la 15,3 % pentru pensiunile turistice. Scăderea este şi mai dramatică 
pentru pensiunile agroturistice de la 13,1 % în 1996 la 7,5 % în 2001. Există cel 
puţin două explicaţii pentru aceste concluzii:  

• statisticile nu sunt corecte: este cunoscut faptul că în acest domeniu 
informaţiile sunt greu de colectat, iar acolo unde sunt culese furnizorii nu le 
oferă pe cele corecte; 

• statisticile sunt corecte: creşterea numărului de pensiuni şi de locuri a 
determinat creşterea concurenţei. 

 Totuşi aceasta din urmă intră în contradicţie cu afirmaţia atractivităţii 
domeniului privit ca afacere în sine: întreprinzătorii nu investesc în afaceri care nu 
au perspectivă de succes. Experienţa şi chiar simpla observaţie ca şi informaţiile 
oferite de tabelele 1 şi 2 ne spun de fapt că avem de a face cu o creştere reală a 
turismului rural atât din punct de vedere al afacerilor cât şi al cererii.  

Tabel 1 
Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (număr unităţi) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Hoteluri şi 
moteluri 

830 822 856 890 924 929 924 935 933 931 943 968 

Total 
pensiuni d.c. 

   16 116 128 216 319 483 663 601 780 

Pensiuni 
turistice 

- - - 16 116 128 155 160 270 322 361 437 

Pensiuni 
agroturistice 

- - - - - - 61 159 213 341 240 343 

Sursa: INS, Bucureşti, Turismul României –Breviar statistic, Ediţia 2004, Bucureşti 
 

Tabel 2  
Capacitatea de cazare turistică (număr locuri) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Hoteluri şi 
moteluri 

167979 167568 169857 170430 171497 170329 170178 169479 168683 167477 163907 163779

Total 
pensiuni 
d.c. 

- - - 239 748 1117 1779 2682 3857 5395 6741 8506

Pensiuni 
turistice 

- - - 239 748 1117 1447 1899 2854 3752 5012 5946

Pensiuni 
agroturistice 

- - - - - - 332 783 1003 1643 1729 2560

Sursa: INS, Bucureşti, Turismul României –Breviar statistic, Ediţia 2004, Bucureşti 
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Enigmele gradului de ocupare 
 O dilemă persistă: cum trebuie interpretate informaţiile din tabelul 3 ? 
Problemele sunt mai multe decât cele amintite anterior: 
a. Din punct de vedere statistic, am putea avea îndoieli asupra veridicităţii 

informaţiilor: gradele mici de ocupare au ca sursă în mod sigur numărul mic de 
turişti declarat. Punctul © încearcă să lămurească această problemă; 

b. Analizând informaţiile din tabelul 3 pentru indicii de utilizare la hoteluri şi 
cunoscând care este media naţională şi chiar internaţională pentru acest 
indicator, observăm foarte uşor că afacerile sunt rentabile (mai mult sau mai 
puţin) pentru indici situaţi cel puţin între 40 % şi 50 %. Automat apare o 
întrebare firească: cum pot supravieţui pensiunile cu indici cuprinşi între 7 % şi 
15 % ? Este adevărat că între un hotel şi o pensiune există diferenţe între 
costurile de întreţinere şi exploatare în favoarea celei din urmă, totuşi acestea 
nu pot explica în totalitate rentabilitatea afacerii cu un grad de ocupare de doar 
10 % pe an; 

Tabel 3 
Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune 

%  
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Hoteluri şi 
moteluri 

65,8 55,9 50,6 47,1 46,8 48,2 43,8 40,3 40,5 39,4 41,3 41,9 

Pensiuni 
turistice 

- - - 19,2 15,0 15,3 16,6 13,9 18,0 16,8 16,7 15,3 

Pensiuni 
agroturistice 

- - - - - - 13,1 8,2 10,5 5,8 5,8 7,5 

Sursa: INS, Bucureşti, Turismul României –Breviar statistic, Ediţia 2004, Bucureşti 
 
c. Pensiunile există şi an de an apar altele noi. Care ar fi totuşi explicaţia ? Am 

amintit demai multe ori despre incorectitudinea surselor de informaţii; în mod 
cert nu sunt declaraţi toţi turiştii cazaţi. Acest lucru are legătură cu un alt 
fenomen cunoscut neoficial şi bănuit oficial: numeroase sejururi turistice în 
pensiuni nu sunt înregistrate legal, în sensul că de cele mai multe ori nu se 
întocmesc contracte, facturi, chitanţe. Iată de ce informaţiile statistice duc la 
concluzii contradictorii iar rentabilitatea unor astfel de afaceri se obţine ocolind 
căile legale ale exploatării ei. Cât de justificat este acest comportament 
economic este o altă discuţie care probabil va fi purtată cu altă ocazie. 

Ca o concluzie finală aş afirma că este destul de greu de făcut analize 
veridice asupra turismului rural atâta timp cât informaţiile nu au un grad de 
certitudine mai mare şi nu se contrazic. Ca urmare nu se pot face, cel puţin 
deocamdată, prea multe aprecieri asupra nivelului de dezvoltare (sau saturaţie) fără 
riscul mare de a trage concluzii eronate. 
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1.6. TURISMUL RURAL ÎN EPOCA LUI ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 
 

                                 Ion TALABĂ 
Aurel BURCIU 

 Elena Monica TALABĂ 
Introducere 
Abordarea unui astfel de subiect, care să analizeze turismul rural din epoca 

lui Ştefan cel Mare – cu formele lui de manifestare – este motivat printre altele şi 
de faptul că: 
a) Ştefan cel Mare şi Sfânt a fost unul dintre cei mai mari strategi ai veacului său 

şi mult timp după, el fiind încă o prezenţă vie în conştiinţa noastră, a românilor, 
în calitate de erou şi model naţional. 

b) Anul 2004 a fost declarat “Anul Ştefan cel Mare şi Sfânt”, ocazie cu care au 
fost organizate ample manifestări ştiinţifice şi culturale la care şi-au adus 
aportul specific: istorici, lingvişti, jurişti, oamenii politici, scriitori şi actori şi 
într-o mai mică măsură economiştii. 

c) Turismul rural nu este, aşa cum încearcă să acrediteze unii autori, o creaţie a 
secolului XX sau a economiei de piaţă, rădăcinile lui pierzându-se în negura 
vremurilor. Pentru a înţelege acest lucru simplu, mai ştim că viaţa s-a organizat 
mai întâi la sat, iar ulterior acesteia au apărut celelalte forme de habitat cum ar 
fi oraşul. 

O epocă atât de însemnată din istoria deosebit de zbuciumată a Moldovei şi a 
României în care pe plan militar – de apărare – au fost obţinute cele mai strălucite 
victorii – iar pe cel economic şi organizatoric cele mai fertile rezultate a fost în 
egală măsură şi una în care turismul rural s-a manifestat cu o oarecare dinamică. 
Apreciem că o astfel de analiză este nu numai necesară, dar de o mare utilitate 

 
Precizări necesare 
Pentru a înţelege mai bine problematica turismului rural în epoca lui Ştefan 

cel Mare, trebuie, în primul rând, specificat faptul că în perioada respectivă: 
a) Geografia Moldovei era alta comparativ cu cea actuală, având în vedere atât 

dimensiunea suprafeţei ei, structura terenurilor, a modului de folosinţă a 
acestora, preocupările şi activităţile populaţiei ce locuia în această parte a ţării 
etc. 

b) Pentru o lungă perioadă de timp, până în secolul 15-16 e.n, lemnul reprezenta 
principala materie primă utilizată în viaţa oamenilor după care, treptat, pe 
măsura evoluţiei tehnicii militare a fost înlocuit cu piatra. De fapt, primele 
cetăţi au fost construite din pământ, apoi din lemn, urmate de cele din piatră. În 
această zonă a ţării a fost dezvoltată o puternică civilizaţie a lemnului, de un 
înalt rafinament care în multe dintre structurile sale a dăinuit până în zilele 
noastre. Poate nu întâmplător, în această zonă, avem astăzi un “Muzeu al 
civilizaţiei lemnului”, respectiv la Câmpulung Moldovenesc, precum şi alte 
multe elemente legate de subiectul abordat. 
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c) Turismul în această perioadă a fost unul preponderent rural, care se practică 
într-un astfel de mediu la nivelul dimensiunile şi condiţiilor existente atunci. 

d) Turismul reprezenta în tot acest timp un fenomen spontan, fără structuri 
organizatorice specifice şi fără animatori plătiţi. De-abia în secolul al 18-lea, în 
Anglia, prin iniţiativa lui Thomas Cook, a apărut turismul organizat. Excepţie 
face, poate, turismul de vânătoare de a cărui organizare se ocupau domnii sau 
marii boieri pe domeniile lor. 

 
Probleme de fundamentare a studiului 
Pentru a fi înţeles mai bine cum s-a manifestat turismul rural în epoca lui 

Ştefan cel Mare, e necesar să facem un salt în timp – un arc în timp – respectiv 
înapoi cu 500-550 de ani în care : 
a) După informaţiile pe care le avem astăzi să analizăm situaţia turismului rural 

din acel timp. Deşi informaţiile scrise sunt puţine, totuşi prin analogii şi 
comparaţii se poate distinge cu o exactitate apreciabilă sensul mişcării turistice. 

b) După definiţiile şi conceptele pe care le avem astăzi să analizăm cum s-a 
manifestat această formă de turism acum 500 de ani în urmă. Deşi nici până în 
prezent nu există o unanimitate de vedere în ceea ce priveşte definiţia 
turismului, totuşi pornind de la exigenţele pe care o persoană trebuie să le 
îndeplinească pentru a fi numită turist, putem trage unele concluzii veridice. 

c) După situaţii oarecum similare, după modul în care s-a manifestat turismul în 
unele ţări din estul, sudul şi vestul continentului nostru. Literatura de 
specialitate ne oferă exemple din unele ţări din vestul şi sudul Europei ca şi cel 
din Asia Mică unde se află monumentele cele mai semnificative ale vieţii 
noastre creştine: Ierusalimul şi împrejurimile sale, precum şi liziera maritimă 
Mării Egee şi a Turciei cu cele 7 biserici ale Apocalipsei la care se adaugă cu o 
strălucire aparte Sfântul Munte Athos. Ştefan cel Mare a fost foarte apropiat de 
Ierusalim şi de Athos, nu numai prin credinţa sa fierbinte, cât şi prin daniile 
importante pe care le-a făcut. 

O îmbinare a celor trei elemente enumerate mai sus ne oferă posibilitatea 
deschiderii unui drum care să ne permită o analiză ştiinţifică asupra problemei 
enunţate. 

Deoarece trebuie să vorbim despre o epocă de acum 500 de ani cu ochii şi 
judecăţile de astăzi, apreciem că este relevant a prezenta şi câteva surse 
bibliografice ce ne pot oferi informaţii utile pentru fundamentarea acestui studiu, şi 
anume: 
• Arhivele mânăstirilor şi a schiturilor – ale căror documente până la 1860 erau 

scrise în chirilică, iar după această dată în limba română, în care pot fi găsite 
numeroase şi interesante informaţii legate de pelerinii care le vizitau şi nu în 
puţine locuri numărul lor. Aceste documente erau de uz intern. După 500 de 
ani, nici până în prezent mânăstirile şi schiturile nu raportează statistic situaţia 
vizitatorilor, ci doar prin Direcţia Generală a Cultelor din Bucureşti sunt oferite 
unele informaţii la nivel de ţară. Această stare de lucruri prezintă atât aspecte 
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pozitive cât şi negative în funcţie de punctul de vedere din care este privită 
problema. 

• Date şi evenimente mai imortante, cum ar fi hramuri, vizite deosebite, 
întâmplări etc.Este binecunoscut faptul că fiecare biserică este închinată unui 
sfânt al cărui hram îl poartă. Cu aceste ocazii, în fiecare an se fac pregătiri 
speciale, iar numărul credincioşilor pelerini care le vizitează este destul de 
important şi ca număr şi ca structură (de vârstă, socio-profesionale). 

Patericurile referitoare la mânăstirile din Moldova cum ar fi, de pildă 
“Patericul mânăstirilor Nemţene” a arhimandritului Ioanichie Bălan, sau scrierile 
vechi ale lui Melchisedec, ca şi cele şi mai vechi ale lui Dosoftei, a mitropolitului 
Varlaam (n. 1657), a mitropolitului Veniamin etc. aceşti mari prelaţi şi cărturari, 
pentru a ne lăsa nouă – urmaşilor – pagini scrise, pline de dragoste faţă de bunul 
DUMNEZEU şi de acest pământ binecuvântat. 

De asemenea, interesante informaţii pot fi găsite în lucrarea “File de pateric 
din împărăţia monahilor Sfântul Munte Athos” al lui Antonie ieromonahul, editura 
Cristiana. Aici poate apărea o întrebare şi anume: ce legătură se poate identifica 
între Moldova şi Sfântul Munte Athos, al cărui răspuns îl găsim în tradiţia 
“Mânăstirilor închinate”, cât şi a numeroaselor danii pe care domnii Moldovei le 
făceau, dintre care Ştefan cel Mare a fost unul dintre ei. 

Reţinem de asemenea informaţiile pe care le oferă unele ghiduri şi 
monografii istorico – cultural – turistice, ce au ca subiect viaţa şi activitatea acestor 
aşezăminte. Există şi la noi tradiţia ca cele mai importante obiective de atracţie 
turistică, dintre care o pondere semnificativă se află în rural – să dispună de ghiduri 
turistice. Acestea, apelând la statistici, la istorie, tradiţii etc, aduc în prim plan 
istoria, dar şi prezentul acestor obiective. 

Scrierile cronicarilor, în special Grigore Ureche, în a cărui cronică viaţa şi 
activitatea lui Ştefan cel Mare ocupă un amplu spaţiu, apoi Dimitrie Cantemir cu a 
sa Descriptio Moldaviae şi mulţi alţii. Deşi cronicarii au scris istoria Moldovei 
având ca principală preocupare viaţa şi activitatea domnitorilor, totuşi, printre 
rânduri şi prin subânţelesuri se pot desprinde şi aspecte legate de turism. 

Dacă nu avem referiri curente şi directe la turism, revelatoare sunt afirmaţiile 
cronicarului Miron Costin care spune “Ca letopiseţele cele străine lucrurile numai 
ce-s mai însemnate, acum sintu războaiele, schimbările scriu a ţărilor megieşe, iar 
cele ce sa lucrează în casa altuia de-amănuntul adecă lucrul de casă n-au scris. Şi 
delocu letopiseţa de moldovanu scrisa, nu se află. Iară tot vei afla pre rându toate”. 
[ 4, p4-5 ] . 

Făcând o analogie şi aducând în timp gândurile şi afirmaţiile lui Calistrat 
Hogaş din “Pe drumuri de munte” putem identifica lucruri interesante. 

Scrierilor "Călătorilor străini despre România"1 reprezintă de asemenea o 
importantă sursă bibliografică ce poate sta la fundamentarea acestui studiu. 

 
 

                                                 
1 Remarcăm activitatea editorială a Institutului de Istorie “Nicolae Iorga” care prin Editura Academiei a publicat 
peste 9 volume având ca subiect “Călători străini despre Ţările Române”. 
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Formele sub care se manifestă turismul rural în timpul lui Ştefan cel 
Mare 
Analiza informaţiilor oferite de sursele bibliografice şi a corelaţiei cu 

definiţiile şi conceptele cu care se operează astăzi, pun în evidenţă faptul că în 
epoca lui Ştefan cel Mare, ponderea cea mai mare a turismului era de tip rural. 
Acest lucru este evident, deoarece în această perioadă schiturile şi mânăstirile erau 
amplasate în rural în cele mai izolate locuri, partidele de vânătoare domneşti sau 
boiereşti tot în rural se desfăşurau, izvoarele de ape minerale şi nămoluri tot în 
acest cadru se află şi turismul viticol ca şi cel ocazionat de participarea la unele 
târguri, iarmaroace sau oboare tot acest mediu se manifesta. 

În această perioadă turismul rural se manifesta sub multiple forme din rândul 
cărora vom reţine doar pe cele mai importante şi anume: 

 
Turismul religios sub cele trei forme ale sale 

a) Pelerinaje la mănăstiri, schituri şi sihăstrii, ocazionate de sărbătorirea hramului, 
a scoaterii unor icoane făcătoare de minuni pentru ploaie, împotriva diverselor 
epidemii şi războaie (“năvăliri”). Este bine cunoscut faptul că biserica ortodoxă 
română este una apostolică, iar poporul român s-a născut creştin cu o frumoasă 
şi intensă viaţă religioasă, care a fost transmisă din generaţie în generaţie până 
în zilele noastre. Conform tradiţiei, fiecare biserică, fie ea de parohie sau 
mânăstire – schit, are hramul unui sfânt, al cărui nume se sărbătorea conform 
cu numirea din calendar. Cu această ocazie, din toate localităţile din jur un 
număr mare de locuitori se deplasau la aceste manifestări; toate acestea se 
făceau pe jos, călare pe cai, cu căruţele, feytoanele etc. şi ele se încadrează 
conform definiţiilor actuale, în cea de turism, deoarece respectă toate cele trei 
restricţii, respecti, de distanţă (deplasarea se face în afara localităţii de 
reşedinţă), de timp (durata acestor călătorii era mai mare de 24 de ore) şi de 
scop, care era unul cultural – spiritual şi nu lucrativ. De asemenea, în anii 
secetoşi, în cei cu diferite epidemii, sau năvăliri de alte neamuri era, şi este încă 
tradiţia ca icoanele făcătoare de minuni însoţite de slujbe speciale să fie scoase 
din biserici şi plimbate pentru a solicita ajutor BUNULUI DUMNEZEU. La 
aceste manifestări locuitorii satelor înconjurătoare participau în număr mare, 
acţiunea lor putând fi încadrată în cea de turism. Reţinem doar ca exemplu, că 
în secolul 15 –16 e.n au fost construite unele dintre cele mai importante 
aşezăminte bisericeşti ce au străpuns timpurile până-n zilele noastre. Amintim 
în acest cadru: 

1. Mânăstirea Neamţ, a cărei primă construcţie datează din secolul 14, 
fiind întemeiată de monahi autohtoni, veniţi din muntele Athos. Pentru 
I Muşat (1374-1391) dă o înfăţişare nouă mânăstirii; Alexandru cel 
Bun a adus de la Bizanţ de la Împăratul Manuel Paleologul icoana 
Maicii Domnului – făcătoare de minuni, iar Ştefan cel Mare 
construieşte actuala biserică a mânăstirii. 

2. Mânăstirea Bistriţa care a luat fiinţă în timpul lui Petru I Muşat, 
Mânăstirea Pângăraţi (secolul 15), Bisericani (secolul 15) etc.  
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Mânăstirea Voroneţ (1488), Putna (1469 - 1472), Dobrovăţ (1504) etc. 
 

b) În epoca lui Ştefan cel Mare mai erau sate şi cătune care nu dispuneau de 
biserici proprii, ceea ce impunea ca locuitorii acestora la sărbători, fie ele de 
Duminică sau cele din cursul săptămânii, să se deplaseze în acele localităţi 
apropiate care dispuneau de atefel de obiective. Aceste deplasări pot fi astăzi 
încadrate în turism, iar persoanele în cauză ca fiind turişti. La unele biserici 
slujeau preoţi, care aveau mai mult har şi erau mai “îmbunătăţiţi”, iar această 
faimă atrăgea multă lume la slujbe, sau pur şi simplu pentru a primi sfaturi. 

 
c) Prezenţa unor sihaştri – monahi “îmbunătăţiţi” ce duceau o viaţă ascetică şi 

care aveau o putere formidabilă, cum au fost cuvioşii: Sofronie, Pimen, Siluan, 
Simeon de la Pângăraţi, Simon, Metodie, Barnava, Petru, Averchie, Gherman, 
Pir şi Grecu de la Bisericani, Silvestru, Peon, Vucal, Ghedeal şi Gherman de la 
Ceahlău. Amintim de asemenea pe cuvioşii stareţi – egumeni de la mânăstirea 
Nemţ: Cuviosul Ieroschimonah Gherman (1320-1326), Cuviosul Ciprian, Iosif 
Muşat – primul mitropolit al Moldovei (1402-1415), Cuviosul Domeţian 
Arhimandritul – mare egumen al mânăstirilor Neamţ şi Bistriţei (1407-1415), 
Cuviosul Siluan Ieroschimonahul (1448), apoi mari egumeni şi mitropoliţi, 
cum ar fi: Cuviosul Macarie Ieromonahul – ctitorul mânăstirii Boiştea sec 14-
15; Cuviosul Gavril Uric sec 14-15; Mitropolitul Teoctist I al Moldovei şi 
Sucevei (1452-1477); Cuviosul Chiriac Sihastru sec 15-16 etc. Mulţi dintre 
aceşti cuvioşi, preoţi şi monahi aveau puterea de exorcizare, ceea ce implica 
deplasarea celor ce solicitau ajutorul duhovnicesc din localităţile de origine la 
mânăstirea în care aceştia vieţuiau. 

 
Turismul ocazionat de vizitele la rude, care-şi aveau domiciliul în localităţi 

mai apropiate sau mai îndepărtate, vizite care erau legate de diverse date, obiceiuri 
şi momente, cum ar fi: logodne, căsătorii, cumătrii, întâlniri pastorale, hore etc. 

La noi, la români, exista obiceiul – care se perpetuează până azi – în care cu 
ocazia diferitelor momente din viaţa oamenilor, sau cele legate de sărbătorile 
tradiţionale de peste an, rudele să-şi facă vizite reciproce, ocazie cu care îşi 
împărtăşeau realizările pe care le aveau ca şi diverse întâmplări la care au fost 
părtaşi. Această tradiţie a fost şi este intens susţinută de învăţătura noastră creştină, 
în care părinţii au responsabilitatea educării copiilor, nanii pe cea a finilor, naşii pe 
cea a tinerilor cununaţi. Conform acestei învăţături, responsabilitatea este pe toată 
durata vieţii părinţilor, nanilor, naşilor, de unde şi motivaţia deplasărilor. 

Tot în tradiţia şi obiceiul locurilor, erau foarte numeroase cazurile în care 
tineri dintr-un sat se căsătoreau cu tinere dintr-un alt sat. Din momentul încheierii 
unor astfel de căsătorii, deplasările de la locurile de reşedinţă ale tinerilor căsătoriţi 
la cele ale părinţilor (socrilor) erau frecvente şi de mai multe ori pe an. 

Aceste deplasări se desfăşurau pe parcursul mai multor zile şi ele se realizau 
pe jos, călare, cu căruţa, iar în unele locuri cu barca sau cu pontonul. O parte dintre 
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aceste tradiţii au fost prezentate de marii noştri cărturari: Miron Costin, Dimitrie 
Cantemir etc. 

La aceste momente, participau multe familii şi tineri, din mai multe 
localităţi. Un alt obicei interesant ce ţine de deplasările în scop turistic este cel în 
care, la 3 zile de la casătorie, părinţii miresei, conform tradiţiei, avea obligaţia de a 
o vizita în noua ei casă (în cazul în care fata se muta în altă localitate). 

După definiţia acceptată astăzi, aceste deplasări, care în marea lor majoritate 
se realizau în mediul rural, se încadrează în cele cu scop turistic, deci putem să 
vorbim despre turism rural. 

 
Turismul ocazionat de vizite la prieteni sau prietene din alte localităţi 
E de înţeles că în vremea lui Ştefan cel Mare raporturile dintre oameni, 

apropierea dintre ei nu era cea de astăzi. Deplasările erau mult mai scurte ca 
distanţă şi timp, mijloacele de deplasare erau foarte simple şi cu o viteză mică, iar 
nesiguranţa drumurilor şi a călătoriilor era mare. 

În aceste condiţii, legarea prieteniilor între oameni era mai dificilă. Sunt 
cunoscute contactele care se stabileau între tineri în special la manifestările 
religioase, cele legate de ciclurile agricole, serviciul militar etc şi care duceau la 
naşterea multor prietenii între oameni ce nu locuiau în aceeaşi localiate. 
Deplasările dintre ei (pentru a se vedea) nu aveau scop lucrativ, deci, după 
definiţiile actuale, intră sub incidenţa turismului. 

 
Vacanţa la ţară la conacele boiereşti 
În apusul Europei era tradiţia ca vara o parte dintre locuitorii înstăriţi ai 

centrelor urbane să meargă în vacanţă la castelele rudelor sau prietenilor, care de 
regulă erau amplasate în cele mai pitoreşti zone din rural. Acest obicei a fost 
repede preluat, el pătrunzând şi în Ţările Române unde deplasarea se făcea la 
conacele boierilor. În epoca lui Ştefan cel Mare era în tradiţia locurilor ca periodic, 
în special în iulie – august, la conacele boierilor să vină oaspeţi de la oraş, sau din 
alte localităţi, pentru a petrece o parte a vacanţei. Aceste conace încă din 
construcţie dispuneau de camere speciale pentru oaspeţi – special amenajate – cu 
săli de mese şi cu diverse posibilităţi de agrement. 

Tot la conacele boierilor, sau în centrul satelor, se organizau hore populare şi 
serbări câmpeneşti, legate de muncile agricole sau de unele sărbători religioase la 
care participau locuitorii multor sate, unele dintre ele aflate la distanţe apreciabile. 

Aceste deplasări, conform definiţiilor actuale, aveau un scop pur turistic, 
fiind determinate de dorinţa de distracţie şi nu pentru a lucra sau pentru a obţine 
avantaje patrimoniale.  

Turismul pentru îmbăiere şi consumul de apă minerală 
În epoca lui Ştefan cel Mare, principalele ape minerale ale Moldovei nu erau 

cunoscute şi analizate din punt de vedere chimic – aceasta realizându-se începând 
cu sec. 17 – dar unele ape minerale erau utilizate de către locuitorii satelor. 

Astfel, erau vraci, farmacişti şi practicanţi care tratau unele afecţiuni cu ape 
minerale ale căror efecte tămăduitoare erau cunoscute. Este adevărat că în 
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Moldova, neexistând ape termale, cele minerale erau încălzite cu bulgări de piatră 
înroşiţi în foc, care se puneau în apa rece. 

Cum atât izvoarele de ape minerale, cât şi locul de consum al acestora se 
aflau în anumite locuri din rural, pentru a putea beneficia de un astfel de tratament 
era absolut necesară o deplasare în acest spaţiu, deplasare care, neavând un scop 
lucrativ, se încadra în ceea ce numim astăzi turism. 

 
Turismul de vânătoare reprezintă una dintre formele de turism rural care a 

fost practicată continuu până în zilele noastre, încă din epoca dacică şi romană. 
Aceste ceremonii (de vânătoare) nu se organizau nici în perimetrul cetăţilor, 

nici în cel al târgurilor şi oraşelor, ci în afara lor, deci în rural, acesta fiind spaţiul 
în care se desfăşura manifestarea. În timp ce gonacii, fie că erau plătiţi sau îşi 
exercitau unele obligaţii colective – deci nu erau turşti – vânătorii propriu-zişi şi 
invitaţii lor participau efectiv la realizarea unor acte turistice. 

Întregul ceremonial, de la proiecţie la desfăşurarea propriu-zisă şi până la 
finalizare reprezintă acţiuni de agrement, care respectă ceea ce numim noi astăzi 
cele tre faze ale unei excursii şi anume: organizarea, desfăşurarea şi finalizarea. 

Partidele de vânătoare, în special cele domneşti, se organizau de regulă în 
“patru intervale din timpul unui an, care premerg celor patru posturi ale bisericii” 
[2; p. 237], respectiv ale Crăciunului, Paştelui, Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi 
Adormirii Maicii Domnului. Conform tradiţiilor, la vânătorile domneşti erau 
obligaţi să ia parte toţi locuitorii, indiferent de starea lor economică. 

În paralel cu vânătorile domneşti erau cele ale boierilor şi, respectiv, ale 
ţăranilor, în special a celor răzeşi. 

 
Turismul viticol, în special cel practicat în vestitele podgorii de la Cotnari, 

Huşi, Odobeşti şi Panciu. Este binecunoscut faptul că pivniţile şi podgoria Cotnari 
îşi căpătase încă înainte de Ştefan cel Mare un binemeritat renume, prestigiu pe 
care şi l-a menţinut până în zilele noastre. Fie că era vorba de perioada culesului 
sau pur şi simplu pentru degustări, la aceste podgorii poposeau nu numai cele mai 
ilustre personalităţi ale Moldovei, dar şi oameni cu o stare economică mai redusă. 
În plus, exista obiceiul ca după terminarea culesului strugurilor să fie desfăşurate 
ample manifestări culturale şi de agrement la care participarea locuitorilor din 
împrejurimi era numeroasă. 
 

Turismul comercial şi de agrement, ocazionat de participarea la târgurile, 
bâlciurile şi oboarele anuale, lunare sau săptămânale ce erau organizate în diferite 
localităţi. Amintim doar ca exemplu pe cele ce se organizau la : Bârlad, Tecuci, 
Târgu Frumos, Vama, Suceava, Zeletin, Podu Iloaiei, Drăguşeni etc. Distracţia 
principală la aceste manifestări comercial – cultural – distractive era creată de 
spectacolele şi jocurile tip concurs ce se organizau. Atracţia era atât de mare, încât 
soseau participanţi de la distanţe mari – cca 30-50 km. În intervalul dintre două 
astfel de manifestări, muzicanţii ambulanţi cutreerau satele Moldovei, ocazie cu 
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care dacă nu erau în perioadele de post bisericesc, se transformau în ample 
manifestări distractive. 
 

Baza materială a turismului din epoca lui Ştefan cel Mare 
 În nota de specificitate a epocii lui Ştefan, în care erau impuse anumite restricţii de 
starea social-economică şi militară a Moldovei, această provincie românească 
dipunea de o bază materială satisfăcătoare cerinţelor turismului din acea vreme. 
Astfel, baza materială de cazare era compusă din surle, hanuri şi refugii, precum 
şi cea existentă şi pusă la dispoziţie de schituri – mânăstiri şi conacele boiereşti. 

Surla, reprezintă cea mai veche şi mai simplă bază de adăpost împotriva 
intemperiilor, care era ceva apropiat de ceea ce numim astăzi refugiu sau adăpost. 
Erau utilizate primăvara, vara şi toamna. Construite din bârne din lemn, aranjate 
sub forma unei căpiţe sau al unui brad, surla reprezenta un adăpost simplu, 
amenajat în câmp, cu o dotare rudimentară, compusă dintr-un aşa-zis pat de nuiele 
şi o vatră de foc. Aceste adăposturi erau utilizate în sezonul cald şi numai în caz de 
ploaie, furtună sau înnoptări impuse de lipsa timpului necesar pentru a ajunge la 
hanuri. 

Refugiile, constituiau de asemenea baze de cazare sezonieră, fiind utilizate 
nu numai de oamenii care activau la diverse munci agricole, dar şi de cei care 
călătoreau pentru vizitarea unor obiective de atracţie turistică. Aceste refugii erau 
construite din lemn de ţăranii care aveau pământuri la distanţe mai mari de vatra 
satului şi conform unei tradiţii ce s-a menţinut până în zilele noastre în zona 
montană, din primăvară până în toamnă la Sfântul Dumitru erau locuite. 

Hanurile, care reprezintă una dintre cele mai vechi tipuri de baze de cazare 
turistică, menţionate pe teritoriul Egiptului încă din timpul Cleopatrei, în Israel de 
pe timpul DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS (în Evanghelia despre 
NAŞTEREA DOMNULUI şi în cea a bunului samaritean) şi cu o mare extindere 
în Imperiul Roman. 

Bazele de cazare sub formă de han erau amplasate fie la intersecţia unor 
drumuri comerciale, deci în afara localităţilor, fie în interiorul acestora, fiind 
împrejmuite cu ziduri şi având condiţii pentru călători (de cazare şi masă) şi 
animalele de tracţiune (furaje, ateliere de întreţinere a harnaşamentelor şi a 
poştalioanelor etc). 

De fapt, hanul a reprezentat pentru o lungă perioadă de timp – până la 
apariţia trenului – principala bază de cazare turistică. În aceste hanuri drumeţul 
trebuia să găsească loc de cazare şi de masă, pentru cai loc de staţionare şi condiţii 
de alimentare cu ovăz, fân şi apă, iar pentru căruţe şi harnaşamente, condiţii de 
întreţinere şi reparare. 

În epoca lui Ştefan, hanurile erau o prezenţă activă, atât în perimetrul 
oraşelor cât şi în cel al mediului rural. Dotările din hanuri erau simple şi în consens 
cu exigenţele epocii respective, cu paturi modeste din lemn, uneori lucrate 
artizanal, saltele în special din pânză de in umplute cu fân sau paie, iar pentru 
învelit se foloseau fie “pilote” cu pene de gâscă sau raţe sau plapume cu lână etc. 
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Pe pereţii camerelor erau de regulă expuse ştergare şi vase din ceramică pentru 
ornamentaţie, precum şi icoane. 

Bazele de cazare din mânăstiri. Încă din cele mai vechi timpuri şi până 
astăzi, la schituri şi mânăstiri există tradiţia “porţilor deschise”, adică de cazare 
gratuită a pelerinilor care participă la manifestările religioase de la aceste 
obiective. Deşi nu sunt oferite condiţii de confort ridicat, totuşi gratuitatea cazării 
şi căldura cu care sunt primiţi oaspeţii suplinesc acest lucru. Menţionăm de 
asemenea şi faptul că pentru o foarte lungă perioadă de timp, oferta de cazare a 
schiturilor şi mânăstirilor a fost una principală deoarece numărul locurilor oferite 
era destul de mare. 

Posibilităţile de cazare de la conacele boiereşti. Practica a demonstrat faptul 
că, în ponderea lor cea mai mare, conacele boiereşti erau amplasate în cele mai 
pitoreşti locuri din rural în jurul cărora se aflau suprafeţe întinse de păduri, lacuri, 
livezi etc, iar construcţiile în sine aveau o funcţionalitate mai largă, inclusiv de 
cazare a turiştilor care poposeau în vacanţă. 

 
Gastronomia din unităţile cu profil turistic din epoca lui Ştefan era cu mult 

diferită de cea din zilele noastre. Avem în vedere nu numai produsele oferite, 
modul cum erau preparate şi oferite turiştilor, dar şi din cel al ustensilelor de 
bucătărie utilizate la servitul mesei. În ceea ce priveşte dotările din bucătării şi 
sălile de mese – restaurantele de astăzi – acestea purtau patina timpului şi se 
asemuiau cu ceea ce numim astăzi obiecte de artizanat sau obiecte rustice. Cea mai 
largă utilizare o aveau obiectele din lut (oale, castroane, căni şi farfurii, ulcioare 
etc) urmate din cele din lemn (căni, tacâmuri, farfurii, castroane, buţi etc). 

Referitor la produsele alimentare oferite în aceste unităţi, nu lipsea mălaiul 
din mei, turitele şi pâinile la ţeastă sau cuptor, friptura etc. Deci mâncăruri simple 
şi bine condimentate, de regulă preparate în faţa solicitanţilor.  

În ceea ce priveşte băuturile alcoolice, vinul şi rachiul de producţie 
autohtonă, iar servirea nu se făcea după unităţi de măsură actuale, de regulă se 
plătea cât se putea consuma în timpul unei zile – aşa numita “burtă de vin” etc. 

 
Mijloacele de deplasare utilizate în turismul sec 15-16 din Moldova, pot 

fi caracterizate prin simplitate şi viteză mică de deplasare. Amintim doar ca 
exemplu drumeţia – mersul pe jos, utilizarea calului, fie pentru călărie, fie pentru 
tracţiune la căruţă, şaretă, feyton. Utilizarea căruţelor, cu sau fără coviltir, a 
feytonului de 2-4 persoane, a şaretei de 2 persoane în turism are de asemenea o 
tradiţie apreciabilă, în plus, în anumite locuri se foloseau bărcile şi corăbii de mici 
dimensiuni pe unele trosoane ale Nistrului şi Prutului. 

În plus, în timpul lui Ştefan cel Mare şi mult după, Moldova era renumită în 
creşterea şi exportul cailor. Acest renume pentru calul moldovenesc a fost scos în 
evidenţă atât de cronicari, de Dimitrie Cantemir, A. D. Xenopol, Nicolae Iorga şi 
mulţi alţii, precum şi de majoritatea călătorilor străini: Paul de Alep, Marcus 
Bandinus, Matei de Muriano, Paulo Giovio, Blaise de Vigenere etc. 
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1.7. IMPACTUL UTILIZĂRII BIOCARBURANŢILOR ASUPRA 
DEZVOLTĂRII TURISMULUI RURAL 

 
Gabriel PAL 

 Irina MANOLESCU 
 

Introducere în problematică 
Din punct de vedere istoric, dezvoltarea turismului a fost strâns legată de 

progresul tehnologiei transporturilor, care a facilitat accesul între pieţele de interes 
şi destinaţiile turistice. În ţările dezvoltate, transportul rutier are cea mai mare 
pondere. Devine esenţială reducerea costurilor, dezvoltând o reţea eficientă de 
transport, dar care ţine cont şi de aspectele ecologice. O reţea ineficientă se va 
adăuga în mod negativ la lipsa prezentă de competitivitate şi va întârzia investiţiile. 

Dorinţa fermă de a face parte din marea familie europeană trebuie transpusă 
faptic şi în armonizarea legislativă şi adoptarea normelor europene. Astfel, 
Uniunea Europeană vizează în domeniul biocarburanţilor o anumită strategie, 
integrată în ansamblul politicilor de dezvoltare durabilă. În acest sens a fost 
adoptată Directiva 2003/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 mai 
2003 vizând promovarea utilizării biocarburanţilor sau a altor carburanţi 
regenerabili în transporturi. 

Lucrarea încearcă să facă un bilanţ al impactului utilizării biocarburanţilor în 
transporturi asupra dezvoltării regiunilor rurale şi asupra turismului rural în special. 

 
Transportul turistic 
Din punct de vedere istoric, dezvoltarea turismului a fost strâns legată de 

progresul tehnologiei transporturilor, care a facilitat accesul între pieţele de interes 
şi destinaţiile turistice. Pe măsura dezvoltării economiei unei ţări, are loc o 
transformare care merge de la deplasarea pe jos, utilizarea cailor sau a altor 
animale de transport, biciclete, motociclete, automobile mari şi mici destinate 
transportului public. În ţările dezvoltate, transportul rutier are cea mai mare 
pondere. 

Pentru dezvoltarea turismului trebuie luaţi în considerare toţi factorii care se 
referă la transport. Comunicaţiile bune în transport sunt vitale în economia de 
piaţă, costurile cu transportul ocupând de obicei locul trei, după materii prime şi 
resursele umane. Ca urmare, devine esenţială reducerea costurilor, dezvoltând o 
reţea eficientă de transport, dar care ţine cont şi de aspectele ecologice. O reţea 
ineficientă se va adăuga în mod negativ la lipsa prezentă de competitivitate şi va 
întârzia investiţiile. 

Transportul poate fi clasificat drept extern (de la punctul de plecare şi până 
la destinaţie) sau intern (în cadrul staţiunii / localităţii / zonei turistice). În 
transportul intern sunt incluse căile de acces intern (străzi, trotuare, alei) şi 
echipamentele specifice - taximetre, limuzine, autobuze etc., care fac posibilă 
deplasarea turiştilor între locul cazării şi punctele terminale, de interes turistic. 
Aceste servicii trebuie să fie eficace şi economice. 



 Gabriel Pal, Irina Manolescu  61

Pentru turismul rural impactul semnificativ apare evident din partea 
transporturilor externe; de cele mai multe ori, în cadrul localităţii transportul public 
este inexistent. Totuşi, datorită distanţelor relativ mari între locul de cazare şi 
punctele de atracţie turistică, sunt necesare mijloace de transport destinate 
turiştilor. 

Atât pentru transporturile de tip extern, cât şi pentru cele interne,sunt 
necesare alternative ecologice, care corespund normelor europene în 
domeniu.Utilizarea acestor alternative – de exemplu, biocarburanţii – poate întări 
statutul de zonă ecologică a spaţiilor rurale româneşti. 

 
Biocarburanţii – o provocare pentru România 
Biocarburanţii sunt substanţe lichide folosite ca surse de energie 

regenerabilă rezultate din materii vegetale. Pot fi folosiţi în stare pură sau în 
amestec cu combustibilii clasici, fosili, pentru combustia în motoarele termice 
actuale, cu sau fără modificarea acestora, funcţie de felul în care sunt utilizaţi. De 
altfel ideea unor astfel de carburanţi nu este nouă; în 1892, în Franţa se 
experimenta utilizarea etanolului de provenienţă vegetală în motoarele termice care 
abia se năşteau, iar Rudolf Diesel a utilizat cu succes uleiuri vegetale în primele 
sale motoare. 

Astăzi se disting două mari categorii de biocarburanţi: 
• bioetanolul - care este rezultat din plante bogate în zaharuri sau amidon. Este 

vorba de alcoolul etilic rezultat prin fermentarea zaharului. El poate fi utilizat 
direct sau asociat (cca. 45%) cu izobutilenă. În cel de-al doilea caz formează 
etil-tertio-butil-ester (ETBE), care, pentru moment, este carburantul utilizat în 
Europa, în amestec cu benzina; 

• biodieselul - cunoscut în special sub marca Diester - şi care este rezultat din 
plantele oleaginoase. Este vorba despre un ester metilic din uleiuri vegetale care 
poate fi utilizat pur sau în amestec cu motorina. 

Câteva date statistice pot ilustra importanţa acordată acestor carburanţi. În 
2002 producţia mondială de alcool etilic a fost de 330 Mhl, din care 63% au fost 
utilizaţi drept carburanţi şi doar 37% ca alcool tradiţional. Continentul american 
domină acest sector, având două ţări care singure realizează peste 60% din 
producţia totală: 
• Brazilia cu 37% (122 Mhl, din care 92% utilizaţi drept carburanţi); 
• USA cu 27% (82Mhl, din care 90% utilizaţ drept carburanţi). 

Asia este pe locul al-II-lea cu China, India, Arabia Saudita, Corea de Sud, 
Indonezia şi Tailanda. Pe locul trei la nivel mondial, Uniunea Europeană produce 
cu puţin peste 21 Mhl alcool etilic, dar doar 11% din această producţie este 
utilizată drept carburanţi. Şase ţări asigură 94% din producţia europeană de etanol: 
Spania, Franţa, Anglia, Germania, Italia şi Belgia. 

În ceea ce priveşte producţia de biodiesel, Europa este lider mondial. Pe 
lângă SUA, Brazilia, Argentina, Chile au apărut ca producători semnificativi 
Africa de Sud, Australia, Malaiezia şi Indonezia. 
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În Uniunea Europeană producţia de biodiesel a depăşit în 2002 un million de 
tone. Ea este concentrată în 7 ţări, dar Germania şi Franţa asigură singure peste 
75% din producţie. 

 
De ce România trebuie să răspundă provocării numite biocarburanţi? 
Venim în sprijinul acestei idei cu trei argumente principale: argumentul 

integrării în Comunitatea Europeană, argumentul socio-economic şi cel al 
protejării mediului. 

 
• Argumentul integrării în Comunitatea Europeană 

Dorinţa fermă de a face parte din marea familie europeană trebuie transpusă 
faptic şi în armonizarea legislativă şi adoptarea normativelor europene. Astfel, în 
ceea ce priveşte utilizarea biocarburanţilor, Comunitatea Europeană vizează o 
anume strategie, parte integrantă a politicilor de dezvoltare durabilă. 

În acest sens a fost adoptată Directiva 2003/30/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 8 mai 2003 vizând promovarea utilizării 
biocarburanţilor sau a altor carburanţi regenerabili în transporturi. 

Conform Art. 3 a prezentei directive, cităm: 
«1.a) Statele membre trebuie să stabilească un procentaj minimal de 

biocarburanţi şi alţi carburanţi regenerabili care să fie vânduţi pe pieţele lor şi să 
fixeze, în acest scop, obiective naţionale indicative. 

b)i) O valoare de referinţă pentru aceste obiective este fixată la 2%, calculată 
pe baza puterii energetice a cantităţii totale de benzină şi motorină pusă în vânzare 
pe pieţele lor, destinată transporturilor, pentru 31 decembrie 2005 şi mai târziu; 

ii) O valoare de referinţă pentru aceste obiective este fixată la 5.75%, 
calculată pe baza puterii energetice a cantităţii totale de benzină şi motorină pusă în 
vânzare pe pieţele lor, destinată transporturilor, pentru 31 decembrie 2010 şi mai 
târziu.» 

Din Art. 4 al acestei directive consemnăm următoarele: 
«Înainte de 1 iulie al fiecărui an, Statele membre adresează Comisiei un raport 

asupra: 
• măsurilor luate pentru promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor 

carburanţi regenerabili pentru a înlocui benzina şi motorina în transporturi; 
• resursele naţionale afectate producerii de biomasă cu scopuri energetice altele 

decât pentru transporturi; 
• cantitatea totală de carburanţi vândută pentru transporturi în cursul anului 

precedent şi partea, din aceste cifre, de biocarburanţi, în stare pură sau amestec, 
şi a altor carburanţi regenerabili puşi pe piaţă.» 

După intrarea în vigoare a acestei directive Statele membre au prezentat un 
raport privind obiectivele indicative naţionale pentru prima fază, iar în raportul lor 
pentru anul 2006 vor trebui să indice aceste obiective pentru faza a doua. 

«Pentru 31 decembrie 2006 şi din doi în doi ani, la aceeaşi dată, Comisia va 
stabili, la indicaţia Parlamentului European şi a Consiliului un raport de evaluare a 
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progreselor realizate în utilizarea biocarburanţilor şi a altor combustibili 
regenerabili în Statele membre. Raportul va pune accentul pe aspectele următoare: 
• rentabilitatea măsurilor luate de Statele membre pentru utilizarea 

bicarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili; 
• ciclul de viaţă al biocarburanţilor şi al altor carburanţi regenerabili, în vederea 

indicării de măsuri ce pot fi luate pentru promovarea în viitor a acestora, 
biocarburanţi ce sunt în respectul climatului şi a mediului şi îi fac susceptibili 
de a deveni concurenţiali şi rentabili; 

• durabilitatea culturilor exploatate pentru producerea biocarburanţilor, şi în 
special factorii următori: ocuparea solurilor, gradul de exploatere intensivă, 
alternanţa culturilor şi recurgerea la pesticide; 

• evaluarea utilizării bicarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili asupra 
efectului lor divergent asupra schimbărilor climatice şi incidenţa lor în 
reducerea emisiilor de CO2; 

• identificarea altor opţiuni pe termen lung cu privire la măsuri eficace energetice 
în sectorul transporturilor. 

Pe baza acestui raport, Comisia prezintă Parlamentului European şi 
Consiliului propuneri privind adoptarea obiectivelor directivei din Art.3. Dacă 
raportul arată că obiectivele indicative riscă să nu fi atinse din motive care nu sunt 
justificate şi/sau nu se fondează pe noi probe ştiinţifice, aceste propuneri se vor 
raporta la obiective naţionale, incluzând eventuale valori obligatorii, sub o formă 
convenabilă». 

Art.7 arată: 
«Statele membre vor introduce în vigoare dispoziţii legislative, 

reglementative şi administrative necesare pentru a se conforma prezentei decizii, 
cel târziu la 31 decembrie 2004.» 

Date suplimentare pot fi culese şi din Cartea Verde a Comisiei Europene, 
intitulată “Spre o strategie energetică a securităţii aprovizionării energetice” ce 
fixează ca obiectiv înlocuirea a 20% din combustibilii clasici cu combustibili de 
substituţie pentru transporturile rutiere până în 2020. 

 
• Argumentul socio-economic 

Din considerente practice, acest argument a fost subdivizat în următoarele 
componente: 
a. securitatea aprovizionării şi independenţa energetică; 
b. dezvoltarea activităţilor în mediul rural (zone defavorizate) şi crearea de noi 
locuri de muncă; 

a. Securitatea aprovizionării şi independenţa energetică 
Mare consumator de energie, sectorul transporturilor depinde astăzi într-o 

măsură extrem de mare de combustibilii fosili, importaţi în mare parte din zone 
geo-politice sensibile. 

Ţinând cont de previziunile de creştere a transportului rutier pentru următorii 
10 ani dependenţa noastră de importuri riscă să crească periculos în viitor. 
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Biocarburanţii constituie o soluţie simplă şi eficace pentru realizarea 
securităţii aprovizionării şi creşterii independenţei energetice deoarece: provin din 
biomasă şi aprovizionarea lor este asigurată în fiecare an de noile recolte; sunt 
obţinuţi de producătorii interni, la un preţ controlabil. 

De exemplu, în 2001, biocarburanţii au făcut ca Franţa să nu mai importe 
338.000 tone de petrol, cu efect direct asupra balanţei valutare naţionale, cât şi 
asupra locurilor de muncă. În 2005, dacă obiectivele Uniunii Europene vor fi 
atinse, Franţa va economisi peste 2 milioane tone de petrol importat. 

b. Dezvoltarea zonelor rurale şi noi locuri de muncă 
Biocarburanţii pot duce la valorificarea terenurilor necultivate şi pot 

deschide noi debuşee pentru agricultură. Dacă luăm ca exemplu Franţa, astăzi peste 
330.000 ha sunt folosite pentru producţie de culturi ce servesc la producerea 
biocarburanţilor. 

Biocarburanţii deschid în paralel noi debuşee promiţătoare pentru 
agricultură: 
• în furajarea animală – prin producerea biodieselului şi a bioetanolului se 

obţin «turte» oleaginoase şi de grâu foarte bogate în proteine vegetale care pot 
constitui pentru furajare animală excelenţi substituienţi ai făinurilor animale, 
astăzi interzise; 

• în chimie – producerea biocombustibililor generează în acelaşi timp, 
glicerina vegetală care are numeroase aplicaţii în industria farmaceutică şi în 
cosmetică. 

În plus, producerea biocarburanţilor duce la crearea de noi locuri de muncă 
în zonele defavorizate din punct de vedere economic. Astfel, în Franţa, se 
estimează că pentru a realiza 1000 tone/an de rapiţă transformată în biodiesel se 
crează aproximativ 11 locuri de muncă. Mai mult, bicarburanţii au permis crearea 
sau menţinerea a 4500 de locuri de muncă în mediul rural în Franţa, cu aproximativ 
3000 locuri de muncă suplimentare net, efectiv create, în raport cu filiera petrolieră 
clasică. 

Utilizarea lor pe o scară mai largă va putea permite crearea de numeroase 
locuri de muncă perene, suplimentare, în regiunile agricole frecvent defavorizate în 
materie de locuri de muncă şi de structura economică. 

 
• Argumentul protejării mediului 

Utilizarea biocarburanţilor are ca efect imediat reducerea emisilor de gaze cu 
efect de seră. Biocarburanţii ameliorează combustia motoarelor, ceea ce 
diminuiază impactul negativ al emisiilor poluante eşapate. 

Prin combustia lor, de fapt biocarburanţii restituie în atmosferă CO2 pe care 
plantele, din care a rezultat, l-au consumat în procesul de fotosinteză. Astfel, 
făcând un bilanţ CO2 emis, CO2 consumat avem o relaţie de egalitate. Efectul de 
seră nu creşte, spre deosebire de carburanţii fosili, ce elimină carbon ce a fost 
stocat în urmă cu milioane de ani. Astfel, la nivel planetar CO2 emis depăşeşte CO2 
absorbit. 
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Un studiu recent al Ecobilan PWC pentru ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie, France) şi DIREM (Direction de 
Ressources Energetiques et Minerals du Minister charge de l’Industrie, France) a 
demonstrat că prin consumul de biocarburanţi se ajunge la reducerea substanţială a 
emisiilor de CO2, gaz responsabil de efectul de seră: 

- 1 tona Diester = o economie de 2.5 tone echivalent CO2 în raport cu motorina, 
- 1 tona bioetanol = o economie de 2.7 tone echivalent CO2 în raport cu 

benzina. 
Se estimează că în 2002, biocarburanţii au permis evitarea producerii a 1 

milion tone echivalent CO2 în Franţa. 
Contrar ideilor întâlnite frecvent, biocombustibilii oferă de asemenea un 

bilanţ energetic mai performant decât combustibilii clasici (energie 
restituită/energie regenerabilă nemobilizată) astfel: bilanţul pentru bioetanol este 
de 2 ori mai bun decât pentru benzine şi de 3 ori pentru Diester decât pentru 
motorină (după studiile Ecobilan PriceWaterHouse). 

Vom detalia în continuare, fără a fi exhaustivi, cele două direcţii principale 
privind carburanţii de substituţie, şi anume biocarburanţii. 

 
«Filiera» Diester 
Aşa cum am arătat mai sus, biocarburanţii destinaţi motoarelor diesel sunt 

produşi plecând de la uleiurile vegetale. Acestea au caracteristici fizico-chimice 
diferite de ale motorinei. Pentru a putea substitui produsele petroliere, uleiurile 
vegetale trebuie să sufere o trans-esterificare. Aceasta este o reacţie chimică între 
ulei şi un alcool (este vorba de metanol), în prezenţa unui catalizator alcalin, care 
permite obţinerea esterului metilic, ce poartă denumirea comercială cea mai 
răspândită de Diester. 

Diesterul conţine 12% oxigen, ceea ce favorizează combustia în motoare. 
Caracteristicile sale tehnice sunt foarte apropiate de ale motorinei; de altfel, în 
Germania, este folosit în stare pură drept combustibil pentru motarele diesel, şi 
poate fi folosit într-un amestec de până la 30% cu combustibili fosili fără a necesita 
modificări ale motoarelor vehiculelor. 

Diesterul se distinge prin următoarele avantaje: este inodor, netoxic, 
biodegradabil peste 98% în 21 de zile. 

De exemplu, astăzi, în Franţa, Diesterul este folosit: 
• în amestec de 5% pentru vehiculele clasice, nivel banalizat, fără ca acest lucru 

să mai fie indicat la pompe. Este apreciat de către petrolişti pentru puterea sa de 
lubrefiere, ce permite ofertarea pe piaţă a unei motorine cu un nivel scăzut de 
sulf; 

• în amestec de până la 30%, nivel optim pentru a profita de avantajele tehnice şi 
ecologice, şi folosit în «flotele captive» ale colectivităţilor locale. Astfel, peste 
30 de aglomerări urbane sunt membre ale asociaţiei «Clubul oraşelor Diester», 
cum ar fi Paris, Aleson, Amiens, Grenoble, La Rochelle şi mai recent 
Angouleme şi Orleans. În Franţa, peste 4000 de vehicule diesel comunitare 
utilizează Diester în amestec de 30% cu motorina. Dar şi marile întreprinderi au 
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început să fie sensibile la atuurile utilizării Diesterului; peste 1000 vehicule ale 
flotei interne a concernului Peugeot rulează astăzi în regiunea pariziană 
utilizându-l. 

Notabilă este, conform Institut Français du Petrole, comparaţia dintre 
emisiile rezultate în urma folosirii amestecului Diester 30% - motorină 70% şi cele 
rezultate în utilizarea motorinei 100%, în urma căreia s-a constatat: 
• o reducere a hidrocarburilor nearse de peste 15% ; 
• o reducere a monoxidului de carbon în jur de 13%; 
• nu creşte nivelul oxidului de azot; 
• o reducere de peste 20% a nivelului de particule. 

 
«Filiera» bioetanol 

Bioetanolul este utilizat în prezent în amestec sau în stare pură ca un 
carburant pentru motoare, fără a fi necesar să aibă acelaşi grad de puritate ca cel 
destinat consumului uman. 

În Brazilia, bioetanolul este utilizat în stare pură pentru maşini ale căror 
motoare au fost adaptate. În Europa, utilizarea lui este limitată ca aditiv pentru 
«supercarburanţi» într-un procent de sub 5%. ETBE-ul (etil-tertio-butil-ester), un 
compus obţinut din metanol şi izobutenă, constituie un foarte bun aditiv pentru 
supercarburanţi. Astfel, adăugaţi la benzine, aceştia ameliorează indicile octanic, 
care permite utilizarea benzinei fără plumb. În acest caz pierderea de putere este 
compensată de creşterea randamentului motorului printr-o mai bună calitate a 
combustiei, determinată de prezenţa oxigenului în aceşti compuşi. 

Din păcate, aceşti biocarburanţi pot fi folosiţi în amestec de doar 15% cu 
benzina în motoarele clasice, fără modificări ale acestora. 

 
Concluzii 
România este la ora actuală considerată o destinaţie netradiţională în cadrul 

ţărilor furnizoare importante de turişti. La această etichetare concură o imagine 
negativă, starea necorespunzătoare a infrastructurii turistice, o insuficienţă a 
diversităţii atracţiilor turistice. 

Evident că pentru a schimba această catalogare şi totodată o situaţie de fapt, 
trebuie urmată o strategie integrată, pe multiple planuri. 

Lucrarea de faţă propune o nouă strategie în domeniul transporturilor, a 
utilizării pentru transportul public a biocarburanţilor, care ar avea următoarele 
efecte: 
• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a noxelor cu efect cancerigen; 
• întărirea imaginii de zonă nepoluată pentru spaţiile rurale din nordul Moldovei; 
• prin intrarea în filierele Diester şi bioetanol, alături de alte oraşe importante 

centre turistice se realizează implicit o promovare a oraşelor şi zonelor care 
utilizează acest tip de combustibil; 



 Gabriel Pal, Irina Manolescu  67

• apare o dezvoltare a zonelor rurale, cu efecte benefice asupra infrastructurii în 
general, aspectului arhitectonic, serviciilor oferite şi nu în ultimul rând, asupra 
pregătirii personalului local. 
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1.8. ZONA LIBERĂ – UN POSIBIL FACTOR DE DEZVOLTARE A 
TURISMULUI RURAL 

 
Gheorghe CARAIANI 

 Marilena ACATRINEI 
 

Introducere 
În peisajul economic românesc au apărut unele noi structuri organizatorice 

cu scopul de a facilita schimburile comerciale şi cooperarea economică. Una din 
aceste structuri o reprezintă zonele libere care facilitează dezvoltarea serviciilor, 
precum şi activitatea industrială orientată spre export. 

Abordarea unui subiect cu titlul de mai sus prezintă pe de o parte prin 
originalitatea sa o problemă cu destule dificultăţi, iar pe de altă parte bucuria de a 
analiza conexiunile care se stabilesc între zonele libere şi turismul rural.  

Studiul prezintă câteva elemente referitoare la rolul zonelor libere ca suport 
tehnic, economic şi financiar în dezvoltarea turismului rural, precum şi noile 
tendinţe ce se manifestă pe plan european. Sunt astfel prezentate aspecte legate de 
dezvoltarea zonelor libere în general, dezvoltarea turistică, factorii care favorizează 
creşterea activităţii turistice din mediul rural şi constrângerile care vizează 
dezvoltarea turismului rural din vecinătatea zonelor libere. 

De asemenea sunt analizate posibilităţile pe care activitatea din zonele libere 
le crează pentru creşterea numărului de turişti în localităţile rurale. În final el 
prezintă o serie de măsuri necesare şi posibile pentru înviorarea şi dezvoltarea 
turismului rural din apropierea zonelor libere. 

 
Conceptul de zonă liberă 
Zonele libere deţin un rol important în facilitarea tranziţiei de la o economie 

centralizată la o economie de piaţă. Rolul zonei libere nu este numai acela de a 
produce noi mărfuri şi servicii pentru piaţa internă şi externă, cât mai ales acela de 
a favoriza trecerea de la mecanismul pieţei centralizate la cel al economiei de piaţă, 
de a introduce noi metode de management, noi tehnologii de conducere pentru ţara 
gazdă.  

Zonă liberă reprezintă o suprafaţă variabilă din teritoriul naţional al unui 
stat, exceptată de la regimul său vamal, unde nu se precep taxe vamale de import 
şi se aplică o politică fiscală specială. Prin lege, se prevede ca într-un perimetru 
(zonă) bine delimitat al teritoriului naţional să poată fi introduse mărfuri în 
vederea prelucrării şi comercializării lor, pe terţe pieţe, fără aplicarea restricţiilor 
tarifare şi netarifare ale regimului vamal în comparaţie cu teritoriul naţional 
corespunzător spaţiului rezervat zonei vamale libere. Accesul liber al mărfurilor 
este dublat de regimul liberal al impozitelor asupra profiturilor realizate, care 
reprezintă o premisă favorabilă atragerii capitalului străin. Situaţia în sine se mai 
numeşte excludere sau exceptare vamală1. Extinderea teritoriului vamal cuprinde o 
                                                 
1 Sută Nicolae, Miron Dumitru - Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane. Editura Eficient, 
Bucureşti, 1997, pg.93. 
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suprafaţă din afara frontierelor politice ale statului, cunoscută sub numele de 
anexiune sau includere vamală. Ca forme de acest gen, cele mai cunoscute sunt 
uniunea vamală şi zona de liber schimb.  

Uniunea vamală reprezintă integrarea a două sau mai multe economii 
naţionale într-un spaţiu economic prin eliminarea treptată sau imediată a 
obstacolelor tarifare şi comerciale, precum şi stabilirea unui tarif vamal comun1. 

Zona de liber schimb este o altă formă de exceptare de la teritoriul vamal. 
Este vorba despre mai multe ţări care elimină (dintr-o dată sau treptat) barierele 
tarifare şi netarifare în relaţiile comerciale reciproce pentru toate produsele sau 
numai pentru o parte dintre acestea, iar în relaţiile cu terţii nu instituie o politică 
comercială comună, fiecare ţară membră păstrându-şi independenţa în materie de 
politică comercială.  

În definiţia zonelor libere avem în vedere următoarele aspecte:  
• Regimul social - o zonă liberă este un areal scutit de taxe vamale pentru 

importuri şi  exporturi pe piaţa mondială. 
• Regimul economic – o zonă liberă înseamnă că tranzacţiile din interiorul său 

sunt libere de reguli detaliate şi de planificare. 
• Regimul valutar – valuta locală poate să devină convertibilă în interiorul zonei 

libere. 
• Reguli – o zonă liberă înseamnă că întreprinderile străine şi cele locale pot face 

tranzacţiile libere şi nestingherite cu condiţia ca ele să respecte regulile interne 
şi să platească chiriile. 

Scopul înfiinţării unei zone libere este de a favoriza dezvoltarea regiunii 
sau de a facilita traficul de mărfuri, în special al celor în tranzit. Acestea sunt 
amplasate de regulă, în porturi, aeroporturi, staţii de cale ferată sau alte puncte din 
interior sau de la frontiera unei ţări ( tabel nr. 1). 

 
Activităţi efectuate în zonele libere 
În temeiul art.10 din Legea 84/92 privind regimul Zonelor libere în 

conformitate cu H.G.nr.452/94 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Transporturilor, licenţele de lucru din zonele libere eliberate de administraţia zonei 
libere prevăd efectuarea următoarelor activităţi: manipularea, ambalarea, 
depozitarea, sortarea, măsurarea, condiţionarea, prelucrarea, asamblarea, 
fabricarea, marcarea, testarea, licitarea, vânzarea, cumpărarea, expertizarea, 
repararea, dezmembrarea mărfurilor, organizarea de expoziţii, operaţiuni de bursă 
şi financiar bancare, transporturile şi expediţiile interne şi internaţionale, 
închirierea sau concesionarea clădirilor, spaţiilor de depozitare şi a spaţiilor 
neamenajate destinate construirii de obiective economice şi hoteliere, controlul 
calitativ şi cantitativ al mărfurilor, navlosirea, agenturarea şi aprovizionarea 
navelor şi a altor mijloace de transport, prestări de servicii şi alte activităţi 
caracteristice acestor zone. 

                                                                                                                                                             
1 Ignat Ion-Uniunea Europeană - De la Piaţa Comună la moneda unică. Editura Economică, Bucureşti, 2002, pg.39 
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Tabelul 1 
Suprafaţa zonelor libere din România 

NR. 
CRT. 

ZONA LIBERĂ DELIMITAREA 
ZONEI LIBERE 

SUPR.  
(HA.) 

Platforma I 
Platforma II 
Şantierul Naval Giurgiu 

90 
63 
109 

1. GIURGIU 
Extinderea zonei a fost aprobată prin 

HGR 1295/2000 pe o suprafaţă de 109 
ha devenind cea mai mare din ţară 

TOTAL 262 
Platforma I 
Platforma II 

130 
6,98 

2. GALAŢI 

TOTAL 136,98 
Platforma I 
Platforma II  
Platforma III 

26,53 
10,55 
97,55 

3. CONSTANŢA-SUD AGIGEA 
 

TOTAL 134,63 

Perimetrul I 
Perimetrul II 
Perimetrul III 
Perimetrul IV 
Perimetrul V 
Perimetrul VI 
Perimetrul VII 

3,48 
12,15 
3,63 

12,87 
30,64 
33,00 

5 

4. SULINA 

TOTAL 100,77 
Arad 
Curtici 

15 
75 

5. ARAD-CURTICI 

TOTAL 90 
Platforma I 
PlatformaII 
Platforma III 

22,5 
34,3 
8,3 

6. BRĂILA 

TOTAL 65,1 

7. BASARABI 
(Extindere a Zonei Libere Constanţa) 

TOTAL 10,7 

8.  TOTAL SUPR. 
ZONE LIBERE 

800,18 

Sursa : Acatrinei Marilena - Zona liberă factor de dezvoltare a spaţiului rural, Revista "Dezvoltare şi 
cooperare rurală", nr. 6/2003, Editura Terra Nostra, Iaşi, pg. 13-14. 

 
În conformitate cu Codul Vamal, adoptat prin Legea nr.141/24.07.97, în 

zonele libere pot fi importate sau după caz exportate, mărfuri de origine română 
sau de import, provenite din teritoriul vamal al României, cu excepţia celor 
prohibite  

 
Avantajele ţării gazdă în crearea şi funcţionarea zonelor libere 
Zona liberă, cu structura ei bine determinată din punct de vedere geografic şi 

administrativ, ar reprezenta un instrument de modernizare a anumitor teritorii, într-
un interval relativ scurt de timp.  
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 Avantajele cele mai importante pe care crearea zonelor libere le-ar prezenta 
pentru ţara noastră sunt1: 
• creşterea exportului românesc şi obţinerea de devize având în vedere potenţialul 

redus al economiei naţionale pentru un export competitiv; 
• modernizarea economiei naţionale; 
• ocuparea forţei de muncă şi creşterea nivelului de calificare; 
• facilitarea tranziţiei de la economia autarhică la economia deschisă şi integrarea 

economiei româneşti în economia mondială. 
 

Avantaje oferite de zonele libere întreprinzătorilor 
Atractivitatea unei zone libere din ţara noastră depinde în mare măsură de 

avantajele pe care aceasta le-ar putea oferi întreprinzătorilor străini, şi nu numai, 
avantaje care grevează câştigul în valută al ţării noastre. Orice iniţiere a unui 
proiect de zonă liberă porneşte cu motivaţia de a funcţiona cu cel puţin trei 
avantaje şi anume: 
• reduceri sau scutiri de impozite pe diferite perioade; cele mai multe cazuri le 

prevăd pentru 5-10 ani. Pot exista scutiri totale, pe perioade mai scurte. 
• concesii tarifare la prestările de servicii cum ar fi documentaţii mai simple şi 

uşor de completat, operativitate în eliberarea autorizaţiilor de import sau de 
export, asistenţă generală acordată de către Administraţia zonei libere; 

• acordarea de asistenţă financiară. 
În ceea ce priveşte zonele libere din România axate pe promovarea 

exporturilor,  pachetul de avantaje care pot fi oferite investitorilor sunt: 
A) o poziţie geografică pe plan european cu ieşire la mare ; 
B) existenţa unor capacităţi industriale disponibile; 
C) o piaţă internă cu o capacitate de absorbţie importantă (mai mare decât a 

majorităţii ţărilor vecine); 
D) forţă de muncă competentă, disponibilă la costuri mai reduse; 
E) mărfurile pe care le importă sau exportă şi care nu sunt destinate pieţei 

interne nu sunt supuse taxelor vamale şi nici altor impozite. 
 

Conexiunile dintre zona liberă şi turismul rural 
Diversitatea atracţiilor turistice existente în zonele rurale: lacuri, bălţi, râuri, 

tradiţii, evenimente, peisaje, etc. creează posibilitatea ca satele din vecinătatea 
zonelor libere să-şi poată dezvolta un turism rural de nivel european. La ora actuală 
nivelul de dezvoltare a structurilor de cazare agroturistică atestate fiind foarte 
scăzut, există o serie de pensiuni autorizate cu servicii de cazare, gastronomie şi 
agrement la care se adaugă un număr mare de case private de vacanţă, amenajate 
de către particulari, care le-au mărit confortul, păstrându-le totuşi specificul 
tradiţional.  

                                                 
1 Caraiani Gheorghe, Cazacu Cornel - Zonele libere, Editura Economică, Bucureşti, 1995, pg. 479-479. 
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Redescoperirea modului de viaţă tradiţional este legată de educarea tinerilor 
pentru cunoaşterea obiceiurilor, culturii locale, meşteşugurilor, portului şi 
gastronomiei ţărăneşti autentice. Problema gastronomică (arta preparării şi 
prezentării mâncărurilor), este mereu în actualitate oferindu-i turistului român şi 
străin care vizitează aceste locuri rafinamente gastronomice, ce-şi pun amprenta 
asupra prezentului şi viitorului1. 

Pentru a se putea dezvolta turismul rural în apropierea zonelor libere, este 
foarte important să se lucreze la elementele care ţin de: imaginea satului, curăţenie, 
amenajarea satului, întreţinerea construcţiilor şi a proprietăţilor, asigurarea 
elementelor minime de confort, comparabile cu cerinţele funcţionării 
agroturismului din UE. 

Grupul ţintă principal vizează turiştii din zonele libere, tineri şi de vârstă 
medie, cu familii, care provin din ţară. Aceştia însă simt lipsa unei reţele de 
informare, a unei oferte stabile de programe, a informaţiilor corecte privind preţul 
şi nivelul serviciilor. Grupul ţintă secundar este reprezentat de străinii atraşi de 
viaţa în satele din apropierea zonelor libere şi este un grup de perspectivă. Sosirile 
de turişti stăini echivalează cu un export de bunuri şi servicii. Deşi există resurse în 
acest sens nu avem pregătite toate satele turistice din arealul zonelor libere pentru a 
primi străini, una din problemele importante fiind şi cunoaşterea de către gazde a 
unei limbi străine. 

Zonele libere determină creşterea numărului de turişti din mediul rural prin 
practicarea următoarelor forme de turism: 
1. Turismul de tranzit - favorizat de principalele legături rutiere, feroviare, 

fluviale, prin care se reglează conexiuni spre localităţile şi satele din apropiere, 
călătorii având posibilitatea admirării peisajului sau se pot abate de la traseu 
pentru a vizita puncte de atracţie; 

2. Turismul de afaceri - este o altă formă de turism practicabilă în arealul zonelor 
libere ale cărui premise sunt asigurate de înscrierea într-o activitate economico-
socială dinamică, care necesită contacte, schimburi de idei, etc.; 

3. Turismul comercial - care a atins cote apreciabile datorită activităţilor 
desfăşurate în zonele libere şi a existenţei unor preţuri avantajoase pentru 
turiştii români şi străini; 

4. Turismul de sfârşit de săptămână - este favorizat de existenţa unui număr mare 
de potenţiali turişti aflaţi în zonele libere care doresc să-şi petreacă sfârşitul de 
săptămână într-un mediu nepoluat unde există posibilităţi de cazare în pensiuni 
turistice şi sunt prezentate interesante şi originale elemente de etnografie şi 
folclor; 

5. Turismul de cunoaştere - practicat în scopul studierii de către potenţialii 
investitori, a avantajelor oferite de zonele libere acestora cât şi de completare a 
cunoştiinţelor profesionale legate de infiinţarea şi funcţionarea lor;  

                                                 
1 Gheorghe Gemene, Ion Talabă - Alimentaţia şi dotările treadăţionale-factori posibili de atracţie în turismul rural - 
în volumul "Turismul rural românesc. Potenţial şi valorificare", coordonatori : Alecsandru P. Tacu, Vasile 
Glăvan, Aurel Burciu - Editura Pan Europe, Iaşi, 2001, pg. 149.  
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6. Turismul de agrement - prin existenţa posibilităţii de practicare a pescuitului, 
drumeţiei în păduri, plimbării cu bărcile şi nu numai, trebuie să determine o 
impulsionare pe direcţia amenajării de către săteni a caselor, în aşa fel încât să 
corespundă acestor categorii de turişti. Acest tip de turism poate fi o atracţie şi 
pentru turiştii aflaţi în tranzit pe rutele europene pentru opriri de scurtă durată, 
în drum spre destinaţiile finale; 

7. Turismul de sejur (odihnă) - practicat în scopul petrecerii concediului în 
pensiunile turistice special amenajate în satele din vecinătatea zonelor libere 
pentru o perioadă mai lungă de timp; 

8. Turism pentru tratament sau cură balneomedicală - formă specifică a 
turismului de sejur practicat pentru îngrijirea sănătăţii sau prevenirea unor boli 
(profilaxie); 

9. Nu în ultimul rând este de reţinut potenţialul viticol şi pomicol care 
impresionează prin produsele specifice oferite cât şi prin peisajele pe care le 
creează. 

Turismul rural - ca şi zonele libere are un rol important în atenuarea 
decalajelor regionale, prin intermediul mutaţiilor pe care le determină în 
dezvoltarea în profil teritorial. În dezvoltarea lui, este favorizată utilizarea în plan 
local a diferitelor resurse, a disponibilităţilor de forţă de muncă. Între efectele 
inevitabile ale acestei dezvoltări se înscriu stabilizarea forţei de muncă, eliminarea 
fenomenelor de migrare, ridicarea nivelului de instruire şi de calificare a acesteia, 
cu toate consecinţele ce decurg de aici pentru nivelul de trai. 

Pe lângă locurile de muncă permanente, turismul rural oferă şi locuri de 
muncă sezoniere, reprezentînd circa 1/3 din total şi măreşte cererea de forţă de 
muncă pentru alte activităţi din zonele libere. 

Efectele economice ale activităţii turistice din mediul rural cunosc şi alte 
forme de manifestare. Astfel, prin cererea adresată altor ramuri, stimulează 
dezvoltarea cantitativă şi calitativă a acestora; prin contribuţia la refacerea 
capacităţii de muncă şi la îmbogăţirea cunoştinţelor personale, turismul participă la 
creşterea capacităţii creative a celor ocupaţi în diverse ramuri ale economiei, cu 
consecinţe pozitive pe planul eficienţei economice în toate ramurile de activitate; 
prin preluarea veniturilor populaţiei sub forma cheltuielilor pentru turism, 
contribuie la asigurarea unei circulaţii băneşti normale. 

 Cel mai mare rol al turismului rural în realizarea unor efecte sociale şi 
economice constă în aceea că toate acestea sunt urmarea firească a actului turistic, 
ele nepresupunând eforturi şi măsuri speciale. Însă, îndeplinirea de către turismul 
rural, în condiţii superioare, a menirii sale este posibilă numai în măsura în care 
întreaga activitate turistică se desfăşoară la un nivel cailtativ ridicat. 
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Măsuri necesare - măsuri posibile 
În vederea creşterii numărului turiştilor din localităţile rurale din vecinătatea 

zonelor libere şi alinierea la standardele UE, este necesar luarea unor măsuri care 
s-ar concretiza în1 :  
• simplificarea formalităţilor vamale; 
• încurajarea învestiţiilor româneşti şi străine din zonele libere; 
• înfiinţarea şi omologarea de pensiuni turistice rurale şi agroturistice care să 

ofere locuri de cazare; 
• ridicarea nivelului de calitate a serviciilor oferite turiştilor; 
• elaborarea unei politici mai agresive de marketing care să aibă ca scop crearea 

unei imagini pozitive a zonei libere; 
• utilizarea internet-ului ca efect al perfecţionării sistemului informaţional al 

turismului rural; 
• păstrarea elementelor autentice tradiţionale în gospodăria ţărănească; 
• stabilirea unui sistem adecvat de indicatoare de informare şi de dirijare a 

turiştilor spre satele din vecinătatea zonelor libere. 
 
Propuneri pentru dezvoltarea turismului rural din apropierea zonelor 
libere 
Zona liberă Cristeşti – Ungheni 
Dezvoltarea turismului rural dispune de resurse deosebite în acest areal 

deoarece el se încadrează în bazinul Prutului cu peisajele deosebite pe care acest 
important râu le crează. Sate ca Reuseni, Victoria, Cristeşti, Cârlig etc. de pe malul 
drept al Prutului şi Bălăneşti, Rădeni, Semeni, Sculeni, etc. de pe cel stâng sunt 
astăzi bine cunoscute pentru potenţialul lor turistic care va fi şi mai bine valorificat 
în viitor.  

Zona Liberă Galaţi – aflată în apropierea Lacului Brateş, Prutului şi a 
Dunării prin satele cu potenţial turistic: Drăguşeni, Adam, Şiviţa (din România), 
Reni, ( Ucraina), Văleni, Vadu lui Isac, Colibaşi şi Crihana Veche (R. Moldova) 
oferă posibilităţi multiple pentru practicarea şi dezvoltarea turismului rural sub 
diversele lui forme.   

Zona Liberă Brăila – amplasată în arealul atât de specific al Dunării şi al 
luncii pe care aceasta o crează, dispune prin satele: Garvăn, Siliştea, Vădeni, de 
interesante posibilităţi de practicare a turismului rural, în special sub forma sa de 
agrement. 

Zona liberă Tulcea  – situată la 71 Km de Zona Liberă Sulina,  aflată la 
poarta de intrare în mirifica Deltă a Dunării cu specificitatea ruralului din această 
zonă, mai ales în satele pescăreşti (Crişan, Letea, Maliuc, Caraormen, etc) oferă 
unele dintre cele mai originale forme de turism rural. 

                                                 
1 Adaptare după Hapenciuc Cristian Valentin - Cercetarea statistică în turism, Editura Didactică şi Pedagogigă RA, 
Bucureşti, 2003, pg.128. 
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Existenţa triunghiului de aur al celor 3 zone libere: Galaţi, Brăila şi 
Tulcea, crează premisele pentru triunghiul de aur al turismului rural a cărui 
dezvoltare va fi strâns legată de cea a zonelor libere. 

Zona liberă Arad - Curtici – situată  în  Câmpia Aradului care se află la 
poalele Munţiilor Zarandului , dispune de păstrarea unor gospodăriri tradiţionale cu 
arhitectură populară, obiceiuri populare si îmbrăcăminte specifică în satele: Livada, 
Sofronea, Macea, Zimandu Nou. Specific este portul tundrei negre confecţionat de 
diferiţi meşteri populari din satele Poenari şi Băneşti. Portul tundrei negre se mai 
poate vedea la femeile bătrâne care vin sâmbăta la târg în satele învecinate: 
Lestioara, Brusture, Luncuşoara, Tisa.  

Zona liberă Constanţa cu extindere spre Basarabi. Caracteristicile care pot 
fi luate în considerare în tipologia satelor turistice din această zonă sunt 
numeroase. Tezaurul etnofolcloric al zonei se regăseşte în aşezările rurale care, 
prin amenajarea unor sate turistice, constituie un suport material şi spiritual în 
promovarea turismului rural ( exemplu: Valul lui Traian, Poarta Albă, Ciocârlia, 
Valea Dacilor, Ovidiu, Agigea, Cumpăna, etc). La Basarabi, se află un important 
obiectiv turistic dat de prezenţa unui monument istoric unic în ţară, ce reprezintă 
un complex de 6 bisericuţe săpate în muntele de cretă.  

Zona liberă Giurgiu – situată în Câmpia Burnazului  se remarcă prin 
vecinătatea unor sate turistice de mărime mijlocie şi mare, dar în mod frecvent se 
întâlnesc sate foarte mari de tip adunat, cu casele grupate strâns unele de altele 
având tendinţa de răsfirare de-a lungul drumurilor şi văilor ( Slobozia, Stăneşti, 
Frăteşti). 
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1.9. POTENŢIALUL TURISTIC AL PESCUITULUI SPORTIV  
 

                 Petru IVANOF 
 

Pescuit sportiv – scurte consideraţii 
 Nu este nevoie de statistici pentru a demonstra că această frumoasă 
îndeletnicire care este pescuitul sportiv este practicată de la cele mai fragede 
vârste, până la octo sau nonagenari. Pescuitul sportiv face parte din categoria 
sporturilor care supune organismul la eforturi fizice în general reduse şi plăcute, 
care atrage irezistibil milioane de oameni, incită şi îndeamnă la desluşirea şi 
deprinderea tainelor din mediul acvatic şi, nu în ultimul rând, încarcă „bateriile” 
atât de necesare pentru viitoarele activităţi. 
 Pescuitul ne desfată într-o blândă tăcere, reînnodându-ne pe nesimţite 
legăturile noastre cu eterna mamă natură. Căci mulţi dintre noi trăim izolaţi de ea 
prin aspre ziduri de beton armat, cărămidă, sticlă şi străzi infernale. 
 Această frumoasă şi odihnitoare îndeletnicire ne asigură în mod plăcut şi util 
o parte din timpul nostru liber, ne captivează, ne pasionează şi ne incită, relaxându-
ne totodată şi oferindu-ne clipe de neuitat din fascinanta şi inconfundabila natură. 
 De asemenea, pescuitul sportiv ne permite o refacere a sistemului nervos, 
îndeosebi la persoanele cu muncă intelectuală intensă, la cei care în activitatea 
cotidiană sunt solicitaţi la o atenţie sporită în manevrarea unor aparate şi instalaţii, 
precum şi a tuturor celor care într-un fel sau altul muncesc şi au nevoie de o 
benefică relaxare. 
 Nu este nevoie de statistici pentru a demonstra evidenţa: an de an 
contingentul pescarilor amatori sporeşte. Cum se explică acest îndemn, ce îl 
determină pe omul care până ieri nu avea această pasiune să devină pescarul de 
mâine, de poimâine, de o viaţă?  
 La întrebarea pusă la două sute de subiecţi, privind motivaţia pescuitului 
sportiv, răspunsul acestora a fost următorul (vezi tabelul 1). 
 

Tabelul 1 
Rezultatul sondajului aplicat unui număr de două sute subiecţi chestionaţi în legătură cu 

motivaţia pescuitului sportiv1 
Categoria de vârstă 

şi sexul Motivaţia Număr de 
subiecţi 

Procent 
(%) 

Bărbaţi Din plăcere 116 58,0 
Femei Din nevoia de deconectare 21 10,5 
Tineret Din interes ştiinţific 39 19,5 
Copii Din dorinţa de a consuma peşte prins de el 24 12,0 
Total  200 100,0 

 
 Iată şi câteva argumente selectate de la subiecţi:  
• un sport care te obligă să faci efort fizic, dar redus; 

                                                 
1 Ion Bud, ş.a. – Creşterea crapului şi a altor specii de peşti, Ed. Ceres, Bucureşti, 2004, p. 342 
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• reface sistemul nervos, îndeosebi la persoanele ce depun o muncă intelectuală 
intensă; 

• un prilej minunat de a petrece timpul liber în natură; 
• aerul este curat şi benefic pentru organism; 
• încărcare cu energie pozitivă; 
• liniştea apei revitalizează şi calmează organismul; 
• cunoaşterea naturii şi contactul cu frumuseţile peisajului; 
• curiozitatea faţă de viaţa şi comportamentul peştilor; 
• evadarea din oraşul aglomerat şi poluat; 
• nevoia expresă de deconectare. 

 Sunt argumente care pledează pentru această îndeletnicire, ce poate fi 
practicată pe tot parcursul anului, cu excepţia perioadelor de prohibiţie instituite de 
Legea nr. 192 din aprilie 2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura, cu efecte benefice asupra sănătăţii omului, asupra psihicului şi a stării 
sale generale. 

 
Atracţia apelor 
Liniştea din jurul apelor curgătoare sau stagnante, susurul apelor montane, 

prezenţa unor păsări sau mamifere ce vieţuiesc în preajma apelor, nu fac decât să 
revitalizeze organismul uman şi să-l pregătească pentru noi încercări la care este 
supus în activitatea de zi cu zi, să-l relaxeze. 

România dispune de o reţea variată de ape curgătoare sau stagnante 
începând de la nivelul mării şi până în vârful muntelui, unde orice pasionat poate 
să participe activ la această întrecere sportivă cu fauna piscicolă.  

Apa – privită ca resursă turistică, „materie primă” pentru diferite forme de 
turism, ca element al spaţiului geografic definit printr-o mare atractivitate – ocupă 
un loc prioritar, impunându-se prin multiplele sale forme de organizare (ape 
subterane, izvoare, reţele hidrografice, lacuri, Marea Neagră etc.), prin calitatea sa 
şi, nu în ultimul rând, prin conţinutul extrem de variat de săruri sau valoarea 
peisagistică deosebită1. 

Malurile joase ale râurilor interioare şi ale Dunării atrag turiştii iubitori de 
pescuit sportiv prin amenajări turistice simple, aceste elemente hidrografice 
devenind locuri de maximă polarizare în perioadele calde ale anului. Un loc aparte 
îl deţin sectoarele de luncă cu vegetaţie naturală, presărate cu braţe secundare, 
bălţi, lacuri de luncă, care atrag turiştii amatori de o natură curată şi de pescuit. 

În zona lacurilor şi a bălţilor, speciile de peşti întâlnite sunt reprezentate de: 
crap, lin, plătică, somn, ştiucă, babuşcă, anghilă, zvârlugă, văduviţă. 

În cadrul zonelor deluroase şi de munte, malurile joase ale râurilor acoperite 
cu pajişti de luncă oferă condiţii pentru pescuit, mai ales pentru cei care practică 
drumeţia, turismul itinerant sau turismul de sfârşit de săptămână. 

                                                 
1 M. Cândea, ş.a. – Potenţialul turistic al României şi amenajarea turistică a spaţiului, Ed. Universitară, Bucureşti, 
2003, p. 127 
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Regiunea apelor de munte cuprinde trei zone de peşti şi anume: zona 
păstrăvului, în care stăpân absolut este păstrăvul indigen pe lângă care vieţuiesc 
boişteanul, păstrăvul fântânel, zglăvoaca, grindelul, zona lipanului, în care specia 
principală este lipanul şi în care întâlnim toate speciile din zona anterioară, cu 
excepţia păstrăvului fântânel, la care se adaugă mreana vânătă, mihalţul, sobarul, 
cleanul, beldiţa, zvârluga şi zona păstrăvului de lac unde, pe lângă păstrăvul de lac 
mai întâlnim păstrăvul fântânel, coregonul.  

Un rol important în cadrul reţelei hidrografice revine Dunării, care străbate 
sau mărgineşte, pe 1075 km, spaţiul geografic românesc, de o atenţie mare 
bucurându-se pescuitul de agrement şi turismul de sfârşit de săptămână. 

Dunărea cu braţele ei are ca specie dominantă crapul alături de care întâlnim 
plătica, linul, somnul, bibanul, ştiuca, avatul, roşioara, carasul ş.a. Dacă bazinul 
acvatic nu este prea tare poluat, aici vin o serie de peşti migratori, care se îndreaptă 
spre locurile cele mai favorabile de depunere a icrelor. Astfel mai întâlnim aici: 
morunaşul, cega, şalăul, ghiborţul, anghila, scrumbia de Dunăre, gingirica. 

Lacurile din Delta Dunării, numeroase (cca. 480), variabile ca suprafaţă şi 
lipsite de un contur morfologic propriu-zis, sunt propice pentru pescuit, pentru 
agrement în general. Cele mai mari sunt incluse în traseele turistice ale Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunării” din care amintim: Fortuna, Matiţa, Merhei, Babina, 
Gorgova, Roşu, Puiu, Dranov etc. 

Obişnuit, cei care practică pescuitul sportiv, sunt oameni plini de viaţă, 
sociabili, receptivi. 

 
Ecologie practică 
A pescui „cu ochii deschişi” înseamnă să cunoşti nu numai peştii dar şi 

mediul în care aceştia trăiesc. Pescarul nu poate fi rupt de natură, are nevoie de un 
minim de cunoştinţe pentru a şi-o putea apropia. Cunoştinţele elementare sunt tot 
atât de necesare ca şi abecedarul.1  

În peregrinările sale pe ape, pescarul amator este uneori martorul unor 
transformări îngrijorătoare. Dispariţia plantelor acvatice, înmulţirea algelor, 
apariţia unei spume albicioase în zona malurilor, dispariţia unor specii de peşti, 
sunt semne ce ar trebui să dea de gândit. Puţini sunt cei care ştiu să le interpreteze 
şi foarte puţini care văd ce se petrece. 

Optimiştii se autoliniştesc spunându-şi că-i ceva trecător, pesimiştii trag 
concluzia că-i vorba de ceva ireversibil şi se duc să pescuiască în altă parte. Orice 
om care are cunoştinţele necesare pentru a interpreta „semnele” va şti, să tragă 
semnalul de alarmă până nu este prea târziu. 

Condiţiile geografice şi de relief foarte variate, chiar dacă ne referim numai 
la teritoriul României, determină o infinitate de forme ale peisajului acvatic. 
Năvalnicul pârâu de munte nu trebuie privit şi tratat la fel ca molcomul râu ce 
şerpuieşte în câmpie. Cu totul altele sunt condiţiile de viaţă din lacurile alpine în 

                                                 
1 V. Ţăruş – Răpitori din ape de şes, Ed. Tim s.r.l.., Bucureşti, 1993, p.70 
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comparaţie cu cele din apele stătătoare de la şes ori din zona litorală, iar speciile 
sunt total diferite. 

Intervenţii nechibzuite la nivelul oricărei verigi din ciclul pe care îl parcurge 
apa în natură, se regăsesc în calitatea acesteia din întregul circuit. Apa este de fapt 
un mediu viu, într-o permanentă evoluţie.  

Calitatea apei ca mediu de viaţă poate fi exprimată prin parametrii ce 
condiţionează existenţa plantelor, a celorlalte vietăţi din adâncuri. 

Oxigenul dizolvat joacă un rol determinant atât în respiraţie, cât şi în 
recuperarea de către peşti a energiei conţinute în hrană. De aceea, pe parcursul 
apelor curgătoare, spre exemplu, există zone caracteristice diferitelor grupuri de 
specii. 

Cel mai pretenţios este păstrăvul. Între cei mai rezistenţi, deci la polul opus, 
se află carasul. În afară de temperatură, sunt şi alţi factori care acţionează asupra 
oxigenului dizolvat: agitarea apei, abundenţa plantelor acvatice, diferitele forme de 
poluare organică. 

Temperatura nu influenţează viaţa peştilor numai prin conţinutul de oxigen 
dizolvat în apă; ea are efect direct asupra fiziologiei şi comportamentului peştilor. 
Temperatura corpului lor este apropiată sau egală cu cea a apei în care trăiesc. 
Orice proces fiziologic – creşterea, dezvoltarea – sunt dependente de acest factor. 
Şansa pescarului este legată oarecum de temperatură, căci aceasta determină 
schimbări şi în comportamentul peştilor răpitori, atât în ce priveşte hrănirea, cât şi 
reproducerea. 

Sărurile minerale – solubile sau insolubile – asigură elementele de bază 
necesare creşterii plantelor, regăsindu-se în diferite proporţii şi în corpul tuturor 
organismelor acvatice. 

Lumina are la rândul ei o influenţă hotărâtoare asupra vieţii subacvatice. 
Unii peşti sunt iubitori de lumină, dar există şi specii a căror activitate se 
desfăşoară mai mult noaptea, cum este cazul somnului, mihalţului şi al păstrăvului 
de mare. De lumina ce pătrunde în apă nu depinde numai posibilitatea peştilor de a 
vedea, de a distinge culorile corpurilor ce-i înconjoară, ci şi de a-şi găsi hrana, 
prada, victima. 

Datorită caracteristicilor mediului, vietăţile acvatice resimt şi răspund cu 
promptitudine diferitelor schimbări din masa apei. 

Starea vremii, condiţiile locale sau de moment îşi au, de asemenea, rolul lor, 
generând semne de întrebare ce umplu tolbele şi minţile pescarilor atunci când 
peştii parcă au dispărut ori se reped şi muşcă aproape nebuneşte. 

Deoarece peştii sunt fiinţe capricioase, chiar foarte capricioase dacă este 
vorba de cei răpitori, anotimpul, starea vremii şi condiţiile particulare, locale, 
influenţează uneori activitatea acestora mai puternic decât luna şi soarele. 

Oricărui pescar îi este cunoscut faptul că, indiferent de circumstanţele de 
moment oricât de nefavorabile ar părea acestea, există o perioadă mai lungă sau 
mai scurtă, în care peştii devin activi, caută hrana cu insistentă. S-a ajuns la 
concluzia ca singurul factor care se regăseşte în orice situaţie la baza perioadelor 
de activitate a peştilor, este atracţia celor doi aştri. 

Pentru pescarul sportiv sunt interesante constatările care arată că unele culori 
stârnesc comportamentul agresiv al peştilor. Lumina este aceea care determină 
migrarea peştilor spre locurile de „împerechere” în perioada de reproducere, deci 
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pescarul trebuie să ţină seama şi de acest element, chiar dacă acest lucru se petrece 
în perioada de prohibiţie. 

În apa tulbure peştii sunt nevoiţi să-şi localizeze prada bazându-se pe 
celelalte simţuri. În ceea ce priveşte limpezimea apei, şansele ca momeala de la 
capătul firului să prindă sunt legate şi de aceasta.1  

Schimbările de pH provocate de descompunerea unor substanţe ce se 
acumulează pe fundul apelor pot alunga uneori peştii. Vara, pe caniculă, nu odată 
se întâmplă ca lingura argintată să fie scoasă coclită după trecerea prin soluţia uşor 
acidă în care se transformă apa din apropierea fundului datorită descompunerilor, 
urmarea acestui fapt nici peştii nerămânând pe loc, ci deplasându-se în alte zone. 

Valoarea nutritivă a cărnii de peşte este dată de procentul ridicat de 
aminoacizi, vitaminele A şi D, toate fiind substanţe esenţiale pentru întreţinerea 
stării de sănătate a omului. 

Din punct de vedere alimentar, peştii se pot grupa în trei categorii: 
a) peşti slabi, cei cu un conţinut în grăsimi de 0,2 – 1,2 % cum sunt: ştiuca, 

şalăul, bibanul, guvizii; 
b) peşti semigraşi, cu un conţinut de grăsimi de 1,5 – 4,5 % cum sunt: 

crapul, păstrăvul curcubeu, plătica, chefalul; 
c) peşti graşi cu un conţinut în grăsimi de 5 – 22 – 30 % cum sunt: morunul, 

scrumbia de mare, anghila sau peştii oceanici.2 
Datorită conţinutului său nutritiv şi calităţilor gustative deosebite, peştele 

este considerat unul dintre cele mai valoroase produse alimentare. Coeficientul de 
digestibilitate a cărnii de peşte este de circa 97 %. 

Compoziţia chimică a peştelui prezintă variaţii în funcţie de specie, anotimp, 
ciclu de reproducere. 

Proteinele sunt uşor digerabile datorită structurii cărnii precum şi prezenţei 
apei în proporţie de 68 – 81 %.  

În concluzie putem afirma că, datorită funcţiilor multiple pe care le 
îndeplineşte în actul turistic, în special în cel din rural prin caracteristicile calitative 
şi modalitaţile de practicare pe teritoriul României, pescuitul sportiv, de agrement, 
ocupă un loc binemeritat în cadrul patrimoniului turistic al ţării. 

 
Bibliografie 

1. I. Bud, ş.a. , Creşterea crapului şi a altor specii de peşti, Editura Ceres, 
Bucureşti, 2004. 

2. M. Cândea, ş.a. , Potenţialul turistic al României şi amenajarea turistică a 
spaţiului, Editura Universitară, Bucureşti, 2003. 

3. L. Lostun , s.a., Heleşteie, piscicultura practică, Editura Carpatina, Bucureşti, 
2002. 

4.V. Ţăruş , Răpitori din ape de şes, Editura Tim s.r.l.., Bucureşti, 1993.  
 

                                                 
1 V. Ţăruş – Op. cit., p. 87 
2 L. Lostun , s.a. – Helesteie, piscicultura practica, Ed. Carpatina, Bucuresti, 2002, p. 182 



1.10. ROLUL GASTRONOMIEI ROMÂNEŞTI ÎN PROMOVAREA 
TURISMULUI RURAL 
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Dezvoltarea turismului pe plan mondial şi în România, impune ca o 

necesitate obiectivă cunoaşterea obiceiurilor culinare ale popoarelor, a tainelor 
bucătăriilor respective, a tradiţiilor şi a modului de hrănire a turiştilor pentru a 
satisface în cel mai înalt nivel gusturile şi exigenţele acestora . 

Fiecare ţară îşi cultivă şi dezvoltă tradiţiile şi arta culinară de-a lungul 
istoriei. De multe ori arta culinară a împrumutat reţete proprii altor popoare, le-a 
asimilat , le-a îmbogăţit şi, ulterior, le-au revendica. 

,,Spune-mi ce mănînci, ca să-ţi spun cine eşti” scria Brillat-Savarin, celebrul 
gastronom francez în a sa ,,Psihologie a gustului sau meditaţii de gastronomie 
transcendentă” din 1825. 

Bucătăria românească a fost şi este foarte apreciată şi cunoscută peste 
hotare, prin savoarea gusturilor şi apetitul pe care-l provoacă preparatele culinare 
din cele mai diverse. Putem enumera din acestea gustările, antreurile, minuturile, 
mâncărurile de legume cu diverse specialităţi de cărnuri proaspete şi conservate 
(afumături), preparate din carne tocată specifice româneşti (mititei, sarmale ş.a.) 
preparate culinare cu făinoase şi brînzeturi, dulciuri de bucătărie specifice 
româneşti etc. 

Gastronomia românească este dominată în special de reţetele transmise în 
mod tradiţional oral de-a lungul vremii. Mai mulţi autori remarcă la gastronomia 
românească flexibilitatea sa, diversitatea sortimentală, şi dozarea fără extravaganţă 
a condimentelor. Gastronomia ţării noastre ca şi gastronomia altor ţări a suferit 
influenţe legate de evoluţia istorică pe parcursul a mai multor secole. Un merit al 
gastronomiei autohtone este acela că şi-a însuşit numai acele preparate care s-au 
putut adapta gusturilor şi obiceiurilor româneşti. În majoritatea lor, specialităţile 
culinare străine au fost preparate după reţete modificate şi adaptate ca atare. S-au 
remarcat influenţa bucătăriilor orientale din Imperiul Otoman, influenţa bucătăriei 
austriece, italiene, germane, ruse şi în mod special a renumitei bucătării franceze. 
În ultimii ani se remarcă promovarea agresivă pe piaţa românească a specialităţilor 
americane de tip fast-food şi a celei italiene.  

Dacă urmărim evoluţia istorică a alimentaţiei altor popoare, vom întâlni 
unele obiceiuri culinare demne de semnalat. Grecii nu serveau altceva dimineaţa 
decât o bucată de pâine muiată în vin. Romanii luau dimineaţa pâine cu sare ori 
fructe sau lactate. Popoarele nordice datorită climatului mai aspru, luau un mic 
dejun mai consistent asemănător mesei de prânz . Locuitorii din centrul Europei la 
micul dejun adaugua legume şi zarzavaturi, carne şi organe fierte sau fripte.  

Obiectul  comunicării de faţă fiind rolul gastronomiei româneşti în 
promovarea turismului rural, ne vom orienta spre acest segment pentru care suntem 
obligaţi să facem unele precizări. Condiţiile tehnico-materiale concrete existente în 
pensiunile agroturistice din România nu permit în majoritatea cazurilor asigurarea 
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servirii clienţilor cu preparate culinare care necesită timp îndelungat de prelucrare. 
Din alt punct de vedere majoritatea persoanelor care se ocupă cu prepararea hranei 
în aceste pensiuni nu au absolvit o forma de calificare în meseria de bucătar, 
patiser ori cofetar sau nu au absolvit cursurile liceelor tehnice de alimentaţie 
publică. Hrana se  prepară în cele mai multe cazuri după reţete transmise pe cale 
orală din familie sau de la rude (de la mama, bunica, mătuşa sau de la vecine). 
Departe de a minimaliza talentele culinare native ale gospodinelor din orice zonă 
geografică a teritoriului naţional, este necesar un minim de cunoştiinţe care să fie 
testate în practică printr-o evaluare periodică organizată de forurile de specialitate 
în domeniu. Aşa cum există degustători pentru vinuri, la fel ar trebui înfiinţat 
corpul degustătorilor culinari, selectat din bucătari cu mare experienţă pensionari 
care pot efectua deplasări în orice condiţii. Se pot acorda note şi calificative funcţie 
de calitatea şi de complexitatea preparatului culinar prezentat în faţa unei comisii 
de evaluare. Funcţie de aceste calificative se pot acorda şi gradele de clasificare a 
unităţilor turistice şi astfel turiştii se pot orienta şi după preferinţele gastronomice . 
Numeroase oferte turistice interne şi internaţionale prezintă, pe lângă 
caracteristicile obiectivului turistic vizat de acestea (categoria de încadrare, 
numărul de locuri de cazare, camere cu unul, două paturi sau mai multe paturi, cu 
duş sau baie, etc.), şi categoria localului de alimentaţie publică adiacent, cu număr 
de locuri la mese, principalele specialităţi culinare oferite, inclusiv cea a casei. Nu 
este omisă nici prestaţia orchestrei şi uneori este clar menţionat şi repertoriul.  

Dacă ne referim la pensiunile turistice din mediul rural acestea pot oferi o 
gamă din produsele culinare raportate strict la resursele locale limitate de 
aprovizionare. S-ar putea edita şi un reţetar pe plan local pe baza căruia să se  poată 
alcătui meniuri orientative ţinând cont de preparatele tradiţionale specifice 
respectivei zone turistice din România. La acest meniu se pot adăuga şi 
specialitatea bucătarului sau a gospodinei de la pensiunea respectivă. La toate 
pensiunile turistice ar trebui să fie obligatoriu grătarul tip alimentaţie publică cu 
lemne sau mangal la care să fie preparate în afară de produsele localului şi 
produsele şi semipreparatele de carne aduse de turist. La acest grătar ar putea 
funcţiona şi adapta un rotisor sau un proţap pentru peşte, pui, miel, cârlan, purcel, 
etc. Trebuie să ţinem cont că majoritatea turiştilor care agreează serviciile turistice 
rurale sunt în general persoane cu buget redus care nu-şi permit luxul unui sejur 
într-o staţiune turistică cu cazare în unităţi de trei sau patru stele cu un restaurant 
pe măsură. De un sejur la un hotel de cinci stele nici nu poate fi vorba. Oferta 
gastronomică poate fi foarte diversificată şi se poate reorienta de la caz la caz, de la 
grup la grup turistic, de la sezon la sezon, de la un anotimp la altul. Meniul poate fi 
alcătuit în funcţie de structura naţională a grupului ori în funcţie de recomandările 
medicale. În acest caz se pot solicita din timp informaţii pentru alcătuirea meniului 
de regim. În general restricţiile cele mai frecvente se referă la sare şi la grăsimi 
animale ceea ce poate uşura foarte mult sarcina bucătarului dacă i se aduce la 
cunoştiinţă în prealabil. Pentru un specialist în arta gastronomiei nu este nici o 
problemă prepararea simultană a mai multor reţete de mâncare pentru ambele 
meniuri. Nici în pensiunile rurale nu este greu de servit meniuri normale şi de 
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regim simultan. Totul depinde de îndemânarea şi priceperea bucătăresei. 
Diversificarea meniurilor normale deci fără nici o restricţie sodică sau de grăsimi, 
ar constitui un punct în plus pentru atragerea turiştilor pensionari care, în 
majoritate, au unele probleme cardiace sau renale şi ar alege în să-şi petreacă 
weekend-ul sau o perioadă mai mare de timp în pensiunile agroturistice de la 
munte. Pe măsura diversificării ofertei gastronomice , în timp, se va putea forma 
un segment statornic de turişti ataşat şi direct interesaţi de a beneficia perodic şi pe 
termen lung de serviciile acestui tip de turism. Se vor stabili afinităţi şi relaţii între 
turişti ce îi va determina ca împreună să-şi planifice anticipat petrecerea timpului 
liber sau a concediilor la aceste pensiuni. Şi dacă ar fi să atragi şi să menţii turiştii 
ar fi bine să răsfoim din Sadoveanu ,,Negustor lipscan” când retoric mazilul întreba 
dacă nemţii au auzit de pui în ţiglă, de miel fript tâlhăreşte şi tăvălit prin mojdei, 
sarmale sau de crap la proţap ? Ca să ne putem întreba:,, de ce oare nu punem la 
bătaie acest adevărat arsenal de preparate tradiţionale autohtone care au făcut 
istorie în gastronomia românească de-a lungul timpului ?” Ce turist mai poate fi 
reticent, când o adiere de miresme ce-ţi trezesc simţurile la viaţă vine de la un 
grătar pe care sfârâie o cohortă de mici aşezaţi milităreşte în formaţie, lângă care se 
bârzoiesc un pluton de cârnăciori proaspeţi de casă, inclusiv lângă aceştia lăfăindu-
se o pleiadă de fleici şi costiţă mustind un suc cu arome ale baiţului în care au fost 
înnecate şi uitate o zi întreagă ? Sau dacă e să răsfoim din Păstorel Teodoreanu ale 
sale ,,Gastronomice”, oare cine nu capitulează în faţa unor sărmăluţe cu piept de 
curcan sau carne de viţel îmbrobodite în varză sau foi de viţă şi fierte în borş de 
casă sau în vin din cel bun , apoi ca o adiere de nea stropite cu smântână alături de 
o mămăliguţă aburidă proaspăt răsturnată din ceaun? 
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1.11. IMPORTANTA FOLCLORULUI ÎN DEZVOLTAREA 
TURISMULUI RURAL 

 
Cristina- Anca BÂRLESCU 

Ciprian Ionel ALECU 
 
Introducere 
Problematica turismului rural este una generoasă şi complexă. Având în 

vedere specificitatea acestui domeniu de activitate nu putem discuta despre 
structura şi volumul resurselor fără să subliniem importanţa elementelor folclorice. 

În ţările europene cu tradiţie, turismul rural se distinge clar de celelalte 
forme de turism prin dimensiune, structură şi calitate el înscriindu-se pe axa 
dezvoltării. În aceste ţări, serviciile turistice sunt bine structurate şi organizate, 
pornind de la cazare, alimentaţie, agrement până la tradiţii culturale. Diversitatea şi 
specificitatea elementelor etnofolclorice joacă un rol important în dezvoltarea şi 
promovarea produsului turistic rural. 

România are mari posibilităţi de dezvoltare a turismului rural. Configuraţia 
geografică a ţării se constituie într-un veritabil potenţial natural, iar marea varietate 
de valori cultural-istorice - arta populară, folclor, tradiţii, vestigii istorice - 
completează potenţialul antropic, conturând trăsăturile unui bogat patrimoniu 
turistic rural , insuficient valorificat momentan.  

Motivaţiile pentru consumul unui produs turistic rural sunt diverse. Dintre 
acestea, frumuseţea şi bogăţia patrimoniului folcloric, unicitatea şi autenticitatea 
formelor de manifestare, se constituie în unul din cele mai importante argumente. 
Cu toate acestea, potenţialul turistic reprezentat de folclor este insuficient 
valorificat din diferite motive. În acelaşi timp, cultura urbană pătrunde şi 
transformă profund şi ireversibil modul de viaţă a ţăranului român, iar formele 
originale şi tradiţionale de manifestare a bogăţiei sale spirituale înregistrează un 
declin. Treptat harta etno-folclorică a ţării devine tot mai săracă în lipsa unor 
măsuri adecvate, măsuri care nu constituie o prioritate pentru multe dintre 
instituţiile cu autoritate, adevărata responsabilitate rămânând pe umerii ţăranului 
român. În aceste condiţii, turismul rural se poate constitui într-un argument şi o 
motivaţie pentru conservarea şi perpetuarea patrimoniului folcloric naţional. 

Atât dezvoltarea turismului rural, cât şi perpetuarea tradiţiilor folclorice nu 
se poate realiza fără o analiză atentă şi complexă care să asigure corelarea 
activităţilor din cele două domenii de activitate. Determinismul dintre acestea este 
evident şi numai printr-o abordare interdisciplinară se pot realiza aceste obiective. 

 
Elemente de ordin general  
Întreaga creaţie materială şi spirituală a unui popor transmisă pe care orală 

se reuneşte sub numele de folclor. Sensul restrâns al termenului se referă doar la 
trei arte restrângând astfel sfera folclorului: literatură, muzică şi dans, creaţia 
materială a unui popor fiind studiată de etnografie. Cel care înlesneşte cunoaşterea 
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fenomenului etnografic este ţăranul român, purtătorul de cultură şi creatorul 
acesteia.  

Folclorul are un mod specific de existenţă, din acest motiv prezintă deosebiri 
esenţiale. Aceste deosebiri provin din caracterul general al folclorului: colectiv, 
transmiterea se face pe cale orală, anonimatul, sincretismul şi caracterul naţional1.  

Fiecare popor a creat o artă muzicală specifică decantată în timp şi păstrată 
până azi. Experienţa multiseculară, credinţele, concepţiile, superstiţiile, tradiţiile, 
obiceiurile sunt denumite astăzi FOLCLOR. Cântecele populare sunt un mijloc de 
comunicare artistică care-l însoţesc pe om „de la naştere până în mormânt” 2 . 

Folclorul românesc este foarte bogat, variat şi bine păstrat în raport cu 
popoarele civilizate. George Enescu aprecia: „Folclorul este perfect. Ţăranul 
român poartă muzica în el, muzica este tovarăşa sa; ea îi calmează temerile care îl 
copleşesc, îl ajută să împrăştie dorul, nostalgia inexprimabilă care îl frământă”3. 
Născută din suferinţa poporului român, muzica acestuia „este dureroasă şi nobilă 
chiar şi în ritmurile săltăreţe ale dansurilor rapide”. Folclorul reflectă puternic 
evenimentele istorice. Astfel, cântecul ţăranului român a fost oglinda sufletului, a 
vieţii sale cu bucurii şi tristeţi. În doine el cânta pădurea, dorul, durerea, mila, 
nostalgia, speranţa, decepţia, dorinţa de libertate. Colindele sunt tot atât de vechi ca 
şi doinele. Poartă cu ele încrederea în fapte bune, în omenia şi ospitalitatea 
românească. 

Trăsătura colectivă a folclorului mijloceşte ideea că un individ creator 
realizează o operă de artă pe care o comunică apoi unei comunităţi care o preia sau 
o respinge. Preluarea acesteia duce la şlefuirea operei de artă care cu timpul este 
perfectată şi trece în patrimoniul activ din cel pasiv. Preluarea operei de artă se 
face atât în cadrul generaţiei contemporane cât şi ulterior. Este o prelucrare 
multiplă pe plan orizontal şi vertical (diacronic şi sincronic). 

Cântecul popular nu este plural ci individual dar prelucrarea continuă îi 
conferă caracterul colectiv. Ele au fost învăţate şi interpretate la sate cu o 
seriozitate şi gravitate de ritual (sorcova, pluguşorul, urările de Anul Nou şi 
Crăciun). Colindele şi toate tradiţiile sărbătorilor, la fel ca şi doinele şi baladele îşi 
au sursele de inspiraţie în viaţa omului de la sate, care trăişte în mijlocul naturii, cu 
necazurile si bucuriile sale. 

 
Rolul folclorului în definirea unui produs turistic rural complex 
Gama aspectelor folclorice şi etnografice care ar trebui să reţină atenţia 

turistului este vastă: de la structura aşezării, tipul de gospodărie, detalii specifice de 
arhitectură, interioare, la portul popular, obiceiuri şi datini. Adesea aceste valori 
etnografice prezintă interes tocmai pentru că pot fi cunoscute direct lângă sau de la 
realizatorii lor. Fiecare zona etnografică are trăsăturile reprezentative din viaţa, 
cultura şi civilizaţia localnicilor. 

                                                 
1 George Breazu, Carmen Patrium - Colinde, Editura  Cartea satului, Bucureşti ,1938 
2 George Breazu, Carmen Patrium - Colinde, Editura  Cartea satului, Bucureşti ,1938 
3 Andrei Bucşan, Specificul dansului popular românesc, Editura Academia Română, Bucureşti, 1971 
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În România, şi mai ales în Maramureş, Bucovina, Gorj, Bihor, Vrancea sau 
Alba, folclorul face parte  din cotidian, în timp ce, în alte ţări se depun eforturi 
uriaşe pentru salvarea puţinelor elemente care le-a mai rămas. Nu avem voie să 
uităm că marii noştri cărturari, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Costache 
Negruzzi, Alecu Russo, Dimitre Bolintineanu sau Vasile Alecsandri, s-au aplecat 
cu atâta interes asupra folclorului românesc. George Enescu s-a inspirat în 
compoziţiile sale din această zestre a popporului român, şi afirma, la fel ca Béla 
Bartok: "Foclorul românesc este tot ce se poate închipui mai perfect, mai 
desăvârşit, mai variat artistic"1. Aceşti compozitori au sesizat particularităţile 
melodice, ritmice, structurale şi frumuseţea creaţiei populare şi le-au valorificat în 
lucrări proprii. În felul acesta ei au pus temeliile şcolii naţionale româneşti, 
înscriind în circuitul universal lucrări reprezentative ale spiritualităţii noastre. 
Muzica populară românească a atras atenţia şi compozitorilor străini. Printre cei 
mai cunoscuţi compozitori care au utilizat folclorul românesc în creaţiile lor se 
numără Franz Liszt – autor al Rapsodiei române şi Béla Bartok cu Jocuri 
româneşti inspirate din folclorul transilvănean pe care l-a cules şi studiat. 

Produsul turistic etnofolcloric se poate manifesta prin: muzică dans şi creaţie 
materială. El înglobează deci, toate manifestările folclorului nelimitându-se doar la 
o singură cale de manifestare artistică a sensibilităţii şi trăsăturilor umane specifice 
unei zone rurale. Turiştii sunt atraşi de pitorescul obiceiurilor locale, astfel de 
spectacole pot fi vizionate în multe hoteluri şi restaurante din toată ţara, ofertele de 
agroturism incluzând deseori şi posibilitatea participării la diferite manifestări 
culturale, sărbători populare. 

Potenţialul turistic folcloric bogat şi variat se regăseşte nu numai în muzeele 
şi expoziţiile de profil cât mai ales în mediul său natural la nivelul tuturor zonelor 
etnofolclorice din ţară. 

Muzica are o puternică înrâurire asupra fiinţei umane dar virtuţile ştiinţelor 
şi artei muzicale sunt numai potenţiale. Ele devin modelatoare ale fiinţei umane 
doar dacă sunt cultivate. Muzica este un produs artistic, o creaţie care satisface 
necesităţi spirituale, estetice, afective şi însoţeşte omul în toate momentele vieţii 
sale. De la naştere până la moarte, de la cântecul de leagăn la bocet, trecând 
permanent prin ritualul religios, muzica este o permanenţă a vieţii umane. 

Muzica populara este o creaţie colectivă şi o artă, prin excelenţă, orală. După 
modul execuţiei se disting trei categorii folclorice: piese vocale, piese 
instrumentale şi piese vocal-instrumentale. Acestea pot fi interpretate solistic sau în 
grup. Folclorul muzical cunoaşte trei genuri: liric, epic şi dramatic. În genul liric 
sunt cuprinse: doina, bocetul, cântecul de leagăn, de nuntă, de muncă. În genul 
epic: cântecul bătrânesc, balada, oraţia, cântecul funebru, descântecul. În genul 
dramatic: păpuşarii, şezătoarea, paparudele. 

Ce poate fi mai bun, mai frumos, mai aproape de sacru, decât dansul, jocul 
popular? Jocul leagă şi dezleagă, captivează, farmecă. El conţine două însuşiri, 
cele mai nobile, pe care omul le poate percepe în lucruri şi pe care le poate el 

                                                 
1 Andrei Bucşan, Specificul dansului popular românesc, Editura Academia Română, Bucureşti, 1971 
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însuşi exprima: ritmul şi armonia. Şi chiar dacă şi-a pierdut importanţa pe care 
altădată o avea în viaţa comunităţii, considerăm că jocul popular mai întruneşte o 
calitate: rezistenţa în fata timpului. Datorită coexistenţei mai multor straturi 
stilistice, aparţinând unor diverse epoci, dansurile populare cuprind o mare bogăţie 
de genuri atât muzicale, cât şi coregrafice. Pitorescul lor rezidă în caracterul 
sincretic - se îmbină dansul, muzica, poezia (strigături), costumele, gestica, la care 
se adaugă obiecte ornamentale dintr-o recuzită specială.  

Dansurile pot fi clasificate în două mari categorii: de divertisment şi 
rituale. Dansul liber acompaniat de chiuituri, strigături, tropotit, tobe şi fluiere, 
care anticipă sau încheie munca, precede dansul organizat în cete de vârstă şi 
afinităţi selective care se desfăşoară conform anumitor norme rituale şi 
ceremoniale ce ţin de calendarul credinţelor, datinilor şi tradiţiilor comunitare. 
Primul se referă la ceea ce românul numeşte joc şi al doilea la jocul artistic. 
Dimitrie Cantemir spunea despre jocul moldovenesc: "Jocurile sunt la moldoveni 
cu totul altfel decât la celelalte neamuri. Ei nu joacă doi sau patru inşi laolaltă, 
ca la franţuji şi leşi, ci mai mulţi roată sau într-un şir lung. Altminteri, ei nu 
joacă prea lesne decât la nunţi. Când se prind unul de altul de mâna şi joacă 
roata, mergând de la dreapta la stânga cu aceeaşi paşi potriviţi, atunci zice că 
joacă hora; când stau însă într-un şir lung şi se ţin de mâini aşa fel că fruntea şi 
coada şirului sunt slobode şi merg împrejur făcând felurite întorsături, atunci 
aceasta se numeşte, cu un cuvânt luat de la leşi - danţ."1 

Vechile jocuri populare se păstrează încă vii, printre dansurile locale 
autentice putându-se enumera: Galopul, Căpriorii, Bătrâneasca, Trei neveste, 
Cărăşelul, Ciobăneasca, Jocul zestrei, Mărgineanca, Bătuta, Raţa, Boghii, Batista 
etc.  

Dintre manifestările folclorice colective două atrag în mod deosebit 
atenţia: Nunta şi Anul Nou. 

 
Fundamentarea dimensiunii folclorice a produsului turistic rural  

Zona rurală, prin trăsăturile etnofolclorice, constituie cadrul general de 
dezvoltare a turismului rural. Diversitatea acestor inestimabile elemente de tezaur 
specifice fiecărui areal combinat cu un mediu natural, nepoluat reprezintă factorul 
variat de motivare a consumului de servicii turistice rurale, la o zonă de constituire 
la alta. 

Slaba valorificare a acestui potenţial turistic este cauzată de diverse 
elemente: 

• cunoaştere limitată a elementelor de atractivitate folclorică prin lipsa 
abordării interdisciplinare; 

• resurse financiare limitate; 
• slabă promovare; 
• un management deficitar al produsului folcloric etc. 

                                                 
1 Dimitrie Cantemir - "Descrierea Moldovei ", Ed.Minerva, Bucureşti, 1976, p.195 
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Realizarea unui produs turistic complex şi competitiv presupune, înaintea de 
toate, corelarea diferitelor activităţi specifice, precum şi antrenarea diferitelor 
resurse umane, materiale şi financiare în vederea rentabilizării activităţilor 
respective. 

Procesul de generare şi dezvoltare a unor soluţii etno-folclorice specifice 
autentice pentru fundamentarea unui produs turistic complex presupune urmarea 
unor etape generale: 

• descrierea situaţiei - prin intermediul căreia se analizează starea 
actuală atât din prisma structurilor turismului rural, cât şi modului de 
valorificare a tradiţiilor locale; 

• determinarea potenţialului etno-folcloric – prin care se evaluează 
principalele elemente de atractivitate de natură folclorică şi starea lor 
actuală, precum şi potenţialul de dezvoltare a infrastructurii de turism 
rural; 

• crearea unor pachete turistice complexe – este etapa în care se 
construiesc principalele soluţii turistice; 

• evaluarea soluţiilor şi a posibilităţii de implementare şi includere în 
circuitul turistic ; 

• alegerea celei mai bune soluţii; 
• implementarea pachetului complex de servicii turistice rurale şi 

includerea lui în circuitul turistic. 
Implementarea acestor etape nu se poate realiza fără o abordare 

interdisciplinară care să permită o analiză complexă a fenomenului. 
 
Concluzii 
Aflată la răscrucea influenţelor culturale şi având un mare potenţial 

creator, România posedă o tradiţie folclorică de o frumuseţe, bogăţie şi un inedit 
deosebit. Cu toate acestea, formele sale de manifestare se află într-un impas 
deosebit sub impactul a diferiţi factori. 

În acelaşi timp, dinamica şi concurenţa pe piaţa serviciilor turistice 
reclamă fundamentarea unui pachet de servicii turistice complex şi integrat, în 
care elementele folclorice joacă rol deosebit în definirea diversităţii şi 
autenticităţii acestuia. Un astfel de deziderat nu se poate realiza fără o analiză 
interdisciplinară a zonelor etnofolclorice care să permită identificarea acelor 
elemente reprezentative pentru spiritualitatea poporului român şi care să confere 
statutul de identitate şi unicitate. 

Elementele folclorice se împletesc cu celelalte componente ale 
patrimoniului cultural (monumente istorice şi de artă, vestigii arheologice, 
muzee, unele dintre acestea intrând în patrimoniul cultural mondial) amplificând 
inestimabilul tezaur cultural – istoric al spaţiului rural românesc. 

Dependenţa dintre patrimoniul etnofolcloric şi turismul rural nu poate fi mai 
accentuată ca în acest spaţiu geografic. Continuitatea şi dezvoltarea fiecăruia este 
strâns legată de modul în care cele două domenii se împletesc în activităţile satului 
românesc.  
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CAPITOLUL II  

DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI TRANSFRONTALIERĂ 
 
 

2.1. TURISMUL RURAL ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ PRUT 
 

Ion TALABĂ 
 

Introducere 
În prezent atât la nivel european dar şi la cel al ONU se vorbeşte tot mai 

mult de problematica dezvoltării regionale şi a zonelor transfrontaliere. Acestea din 
urmă sunt privite într-un sens larg de colaborare între ţări mai mult sau mai puţin 
apropiate cât şi în sens mai restrâns atunci când se are în vedere situaţia de la 
hotarele unor ţări. 

În genere, o zonă transfrontalieră reprezintă un spaţiu aflat de o parte şi de 
alta a unei graniţe care are anumite interferenţe. 

Dezbaterile pe tema zonelor transfrontaliere au o deplină acoperire deoarece 
în aceste areale există interferenţe de ordin naţional, economic şi politic. Deşi ţările 
în general sunt despărţite prin graniţe statale, interesele de ordin politic, economic 
şi social se întrepătrund pe anumite arii, unele dintre acestea au întreţinut de-a 
lungul istoriei stări de conflict şi de confruntare economico-diplomatică şi chiar 
militară. 

Susţinerea de către UE şi ONU a colaborării şi dezvoltării unor astfel de 
zone – care însumează în ele un potenţial de conflict este pe deplin justificată şi 
prin aceasta se are în vedere tocmai înlăturarea unor cauze care întreţin stări de 
încordare. 

România în calitatea ei de ţară europeană, care a semnat tratatul de aderare 
la UE pentru 2007 este sensibilă la politica de adaptare, implementare şi dezvoltare 
a unor astfel de forme de colaborare, în plus pentru zona transfrontalieră Prut ea 
are o motivaţie deosebită. 

Aceasta vine din istoria poporului român – de care contemporanii sunt 
obligaţi să ţină cont – şi anume râul Prut, dintr-unul intern spaţiului geografic 
românesc, prin vicisitudinile istoriei, a devenit unul de hotar ce îi desparte pe 
români de români. 

De aceea, România are şi cel mai mare interes ca zona transfrontalieră Prut 
să devină una a armoniei, colaborării şi dezvoltării economice. La acest efort 
general este chemat şi turismul, care prin efectele sale poate să-şi aducă aportul 
său. 

În acest ultim sens ne vom referi în materialul de faţă care are în vedere zona 
transfrontalieră Prut, respectiv cea existentă la graniţa dintre România, Republica 
Moldova şi Ucraina. 
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Delimitări spaţiale 
Zona Prut, ce are ca element definitoriu râul Prut cu afluenţii lui de pe cele 

două maluri, ocupă o suprafaţă de peste 27500 km2 din care pe teritoriul României 
10970 km2, în cel al Ucrainei de azi de 8200 km2 şi respectiv de 8330 km2 în R. 
Moldova. 

Lungimea totală a râului Prut este de 967 km dintre care: 241 km pe 
teritoriul Ucrainei de azi, 31 km graniţă comună româno-ucraineană şi 695 km 
graniţa România-R.Moldova. 

Din punct de vedere administrativ, partea dreaptă a Prutului este limitrofă 
judeţelor Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi din România, partea stângă raioanelor: 
Bălţi, Cahul, Edinet, Lăpuşna, Taraclia şi Ungheni din R. Moldova şi respectiv 
Regiunea Cernăuţi din Ucraina în partea de nord. 

Geografia zonei, cuprinde toate formele de relief: munte în nord cu faimosul 
şi legendarul Ceremuş, continuat cu dealuri şi câmpii – Câmpia Jijiei etc.– şi 
terminând cu zona bălţilor din apropierea de vărsare a Prutului în Dunăre de lângă 
Galaţi. Acest lucru ne arată că de la nord-vest la sud-est, teritoriul apare sub forma 
unei pante ce coboară de la munte spre câmpie. 

 
Zona Prut – zonă a cooperării regionale şi transfrontaliere 
Zona Prut este una în care procesul de cooperare regională şi transfrontalieră 

are o anumită dinamică. Conform documentelor semnate de ţările riverane, în 
prezent în zona transfrontalieră Prut sunt declarate un număr de trei euroregiuni 
după cum urmează: 

a) Prutul de Sus – din 2000 – ce cuprinde judeţele Botoşani şi Suceava din 
România, şase raioane din R. Moldova (Briceni, Glodeni, Edinet, Făleşti, Răcşani 
şi Ocniţa) şi regiunea Cernăuţi din Ucraina; 

b) Dunărea de Jos – din 1988 – ce include trei judeţe din România (Brăila, 
Galaţi şi Tulcea), trei raioane din R. Moldova (Cahul, Vulcăneşti şi Cantemir) şi 
regiunea Odesa din Ucraina; 

c) Siret-Prut-Nistru – din 2002 – ce are în componenţă trei judeţe din 
România (Iaşi, Neamţ şi Vaslui) şi cinci raioane din R. Moldova (Chişinău, 
Lăpuşna, Orhei, Soroca şi Ungheni) ;    
 

Turismul şi cooperarea transfrontalieră 
Duminică de mai a anului 1990, o zi însorită, plină de soare şi de parfum al 

copacilor şi al plantelor înflorite, şi înnobilată de cântecul păsărilor, zi în care apa 
Prutului a fost mai mare ca oricând în istoria sa – datorită lacrimilor izvorâte din 
ochii a peste 2.100.000 de români de pe o parte şi de alta, care s-au întâlnit în acea 
memorabilă sărbătoare a regăsirii după 46 de ani de înstrăinare. 

Intitulată sugestiv „Podul de Flori” ce putea foarte bine să poarte numele de 
„Podul de lacrimi” sau „Podul bucuriei regăsite”, această manifestare a adunat 
chiar şi pentru câteva ore la Stânca Costeşti (Botoşani), Sculeni, Ungheni (Iaşi), 
Albiţa, Fălciu (Vaslui) şi Oancea (Galaţi), o întragă istorie românească cu 
urcuşurile şi coborâşurile ei. 
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În acea zi istorică, românii de pe ambele maluri ale Prutului au crezut şi au 
sperat la o revenire naturală a râului Prut ca râu intern şi nu în poziţia lui, reper al 
graniţei de despărţire a românilor de români. 

Practica de până acum a demonstrat faptul că unul din obiectivele principale 
ale cooperării transfrontaliere care se pretează cel mai bine şi cu rezultate imediate 
a fost şi este turismul. Acesta ne oferă un bun exemplu pentru cooperarea 
transfrontalieră deoarece prin efectele sale contribuie la atenuarea – din cadrul unor 
regiuni şi zone transfrontaliere a unor stări mocnite de conflict, transformându-le în 
zone ale păcii şi colaborării. 

Referindu-ne în mod direct la efectele pe care cooperarea transfrontalieră în 
domeniul turismului între cele trei ţări riverane (România, R. Moldova şi Ucraina) 
le-ar avea, acestea vor fi benefice şi de lungă durată, deoarece: 
a) Permite reluarea legăturilor tradiţionale fireşti ale populaţiei de pe cele două 

maluri ale Prutului; 
b) Stimulează reîmprospătarea memoriei şi a cunoştinţelor unei mari părţi a 

populaţiei de pe malul stâng al Prutului şi din nordul zonei, cu elemente legate 
de istoria, cultura, aspiraţiile în civilizaţia poporului din care se trage, cu 
valorile deosebite care fac parte din patrimoniul comun: 

c) conduce la întărirea rezistenţei faţă de politica ocupanţilor de a dezmembra 
masa compactă românească. 

d) contribuie la ridicarea economică a zonei transfrontaliere. 
 

Istoricul dezvoltării turismului rural în zona transfrontalieră Prut  
Anul istoric 1918 a fost unul de declanşare a energiilor poporului român care 

după secole de luptă şi-a văzut îndeplinit visul naţional! 
Anul 1918 şi cei care au urmat au fost hotărâtori pentru descătuşarea 

gândurilor şi preocupărilor de ordin economic ale românilor, care în scurt timp au 
dus la transformarea pe lângă harta fizică şi pe cea economică a României. 

În acest timp al deschiderilor spre nou şi modernitate impus de ieşirea din 
starea de somnolenţă conform cu primul vers din Imnul Naţional „Deşteaptă-te 
Române din somnul cel de moarte…” şi-a început urcuşul rapid şi turismul rural. 

Cu toate că această formă de turism este una veche, de pe timpul dacilor şi 
romanilor, totuşi, în decursul istoriei a avut un drum sinuos, impus şi de 
vicisitudinile timpului. 

Anul 1918 are meritul de a fi unul reprezentativ pentru turismul rural 
românesc. Odată cu actele unirii de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia a apărut şi 
dorinţa firească a românilor de a se regăsi, motiv pentru care mişcarea turistică a 
luat o mare amploare. Astfel, deplasările dintr-o zonă în alta a ţării au devenit 
frecvente, iar autorităţile centrale şi locale au sprijinit această mişcare în scop 
turistic al românilor. În acest amplu proces, s-a înscris şi mişcarea turistică din 
rural, ocazie cu care satele din arealul montan al României, cele care păstrau 
vestigii istorice sau erau legate de numele unor personalităţi erau, tot mai mult 
căutate de turişti. Solicitarea ruralului pentru turism în perioada respectivă era 
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determinată şi de slaba bază materială de cazare turistică, care se afla în perimetrul 
oraşelor, a staţiunilor turistice sau pe marginea arterelor de circulaţie. 

Referindu-ne la zona analizată, sursele bibliografice atestă faptul că după 
1920 de la Chişinău, Iaşi şi Galaţi plecau în fiecare sâmbătă trenuri speciale cu 
turişti care se îndreptau cu predilecţie în două direcţii şi anume spre : 
a) Suceava-Gura Humorului-Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei, turişti 

oprindu-se pentru găzduire în satele de pe traseu începând cu Gura Humorului ,  
b) Suceava-Cernăuţi şi de aici turiştii se răsfirau în toate satele până sus la 

Ceremus, cum ar fi: Balineşti, Cernăuca, Culişcăuţi, Dimăcheni, Herta, 
Horecea, Horodnicul de Jos, Lujeni, Storojineţ, Toporăuţi, Vizniţa, Jordăneşti, 
Davideni, Cotul Vânători, Iabloniţa, Băile Lăpuşna, Vijnicioara, Cosciuia, 
Oroftiana de Jos, Coniatin etc. 

Multe din aceste localităţi, datorită poziţiei lor geografice, a căilor de 
comunicaţie şi a valorilor turistice, au luat un avânt al dezvoltării lor economice 
fiind reţinute în documentele vremii sub denumirea de staţiuni climaterice sau 
balneo-climaterice, cum ar fi cazul cu: Cotul Vânători, Iabloniţa, Vizniţa, Coniatin, 
Vijnicioara, Cosciuia, Oroftiana de Jos şi Băile Lăpuşnei din Bucovina de Nord (în 
prezent în Ucraina) : Cacica, Vama etc. din România. 

După avântul pe care turismul rural l-a luat în Bucovina de Nord în perioada 
interbelică, după încorporarea prin forţă a acestui teritoriu la URSS în 1944 şi din 
1991 la Ucraina, această perioadă a fost una de regres continuu. 

 
Resursele turismului rural din zona transfrontalieră Prut 
Dintr-un spaţiu şi o zonă internă a României, zona transfrontalieră Prut 

aparţine astăzi celor trei ţări riverane: România (partea dreaptă), R.Moldova 
(partea stângă) şi Ucraina (Bucovina de Nord, Ţinutul Herţa şi teritoriul de la 
Giurgiuleşti până la confluenţa Prutului cu Dunărea). 

Făcând parte din vatra de formare şi de locuire a poporului român aceasta şi-
a pus pecetea pe modul de organizare socială, economică şi politică, spaţiu în care 
s-a dezvoltat o interesantă civilizaţie şi s-a cristalizat o puternică conştiinţă 
naţională. 

Începutul ocupaţiei străine asupra acestor teritorii de cele două mari imperii 
ale Europei (sec. XVIII – XIX şi XX) şi anume cel Habsburgic pentru Bucovina, 
între anii 1774 – 1918 şi cel Ţarist în Basarabia între anii 1812 – 1918 şi cel 
comunist sovietic între anii 1944 - 1989 şi ulterior de Ucraina a fost şi momentul 
declanşării unor mutaţii (moravuri, obiceiuri, legi etc.) care au fost aduse de 
ocupanţi. 

În acest cadru general trebuie să privim şi problema turismului rural din zona 
transfrontalieră Prut, rural care este constituit din 365 de comune care ocupă în jur 
de 90% din suprafaţa bazinului. 

O întrebare firească ce poate fi pusă în acest cadru este şi cea  legată de 
faptul dacă acest areal dispune de resurse pentru dezvoltarea turismului rural dacă 
în acest cadru pot fi implementate forme de colaborare şi căile prin care elementele 
de complementaritate pot fi înscrise ca avantaje comparative. 
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Aşa cum s-a menţionat zona transfrontalieră Prut dispune aproape de toate 
formele de relief mai puţin liziera marină cu toate că numeroasele lacuri şi cursul 
propriu-zis al râului inclusiv al afluenţilor săi suplineşte prin condiţiile oferite 
această lipsă. Dar, existenţa acestor forme de relief şi-a pus pecetea pe specificul 
satelor, al construcţiilor, al distribuţiei lor în spaţiu, deci în cel al culturii rurale.  

Cu toate acestea o privire de ansamblu ne pune în evidenţă principalele 
resurse turistice pe care ruralul din zona transfrontalieră Prut le posedă şi anume 
atât prin elementele lor comune cât şi prin cele originale – singulare. 

Astfel, turiştii care doresc să-şi îndrepte paşii spre acest colţ de Europă au 
satisfacţia de a întâlni o cultură folclorică originală şi bine reprezentată, numeroase 
muzee şi colecţii muzeale, monumente istorice şi de arhitectură, locuri de o 
puternică rezonanţă istorică în conştiinţa românilor, izvoare de apă minerală, 
diverse monumente ale naturii, pornind de la arbori seculari până la rezervaţii  
floristice, forestiere şi faunistice. 

În plus, turiştii pot intra în intimitatea vieţii rurale de îndată ce serviciile de 
care au nevoie pe timpul călătoriei sunt asigurate în gospodăriile ţărăneşti, ceea ce 
implică un contact direct cu viaţa, obiceiurile, preocupările lor etc. 

 
 Formele de turism rural ce pot fi practicate 
În general între structura resurselor turistice pe care o zonă le posedă şi 

formele de turism ce pot fi practicate în acel areal există raporturi de 
interdependenţă. 

Referindu-ne direct la zona transfrontalieră Prut, aceasta oferă condiţii 
pentru practicarea următoarelor forme de turism: 

 Turismul climateric şi de odihnă la Vîjniţa, Vîjnicioara, Jabloniţa, Coniatin, 
şi Cotul Vânători în Bucovina de Nord (Ucraina) Agaton, Dobrovăţ, Deleni ( 
România), Văleni şi Costeşti ( R.Moldova). 

Turismul de agrement în toate localităţile ce dispun de lacuri şi bălţi (iazuri: 
Cal Alb, Negreni, Cătămărăşti, Hălceni, Pârcovaci, Tansa, Podu Iloaie, Belceşti, 
Delen, Dracele, Rotunda, Fantan etc.) mergând până la cele mărginaşe lacului 
Brateş şi lacului de acumulare  Stânca Costeşti. Intră apoi în calcul posibilităţile pe 
care le oferă cursul propriu-zis al Prutului şi al principalilor săi afluenţi, respectiv 
cei şase pe partea dreaptă a lui (Ceremuş,Başeu, Jijia, Bahlui, Elan şi Chireia) şi 
şase pe partea stângă (Racovăţ, Lopătinca,Lăpuşna, Sarata, Larga şi Ciuhur). 

 Turismul balneoclimateric în localităţile: Cosciuia şi Băile Lăpuşna 
(Bucovina de Nord – Ucraina), Cateala, Ungheni, Goteşti, Muşart (R.Moldova), 
Băiceni-Cucuteni, Drânceni, Dolheşti şi Strunga etc. (România). 

 Turismul cultural-religios poate fi practicat în special la schituri şi 
mănăstiri care pe total zonă se ridică la un număr de 41 de obiective (3 în Bucovina 
de Nord – Ucraina, 4 în R.Moldova şi 34 în România) dintre care în mediul rural 
una în Bucovina de Nord, 3 în R.Moldova şi 26 în România. 

Turismul cultural sub variatele lui nuanţe (muzeistic, etnografic etc.) 
dispune de condiţii bune de manifestare: astfel, în timp ce pe total zonă există 62 
de muzee şi case memoriale (36 în România, 14 în R.Moldova şi 12 în Bucovina 
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de Nord) în ruralul aferent numărul lor se ridică la peste 30 (17 în România, 5 în 
Bucovina de Nord şi 8 în R. Moldova). 

Turismul etnografic şi folcloric dispune de un potenţial bine reprezentat. În 
zonă activează renumiţi meşteri populari cum ar fi cei din localităţile: Păşcăuţi, 
Putila, Boian, Şipotul Siretului, Lăpuşna, Comărăşti, Cotu Vânători, Pătrăuţi Siret, 
Budeniţi, Cuciurul Mare (din Bucovina De Nord); Tetcani, Beşlama, şi Valea lui 
Isac din Republica Moldova şi Rădăuţi Prut, Corjeuţi, Deleni, Scobinţi, Costuleni, 
Vetrişoaia (România)etc. 

Turismul pomi-viticol pentru odihnă în special primăvara când pomii sunt 
înfloriţi sau tratament prin cura de fructe are reale condiţii de aplicare la Boian, 
Budeniţi, Petriceni,etc. (Bucovina de Nord – Ucraina); Deleni, Vadu lui Isac, 
Semeni, Balatino, Brânzeni, etc. (R.Moldova), Deleni, Vetrişoaia, Osoi, Comarna, 
Cavadineşti etc. (România). 

De asemenea, turismul vini-viticol are resurse dintre cele mai bune care 
exercită deja o forţă de atracţie în special prin renumitele podgorii de la Cotnari, 
Bohotin şi Dealul Bujorului (România), Lăpuşna, şi Silişte (R. Moldova). 

Turismul apicol poate transforma multe sate din arealul analizat în centru de 
atracţie turistică. Aceasta cu atât mai mult cu cât în această zonă există o veche 
tradiţie locală în creşterea şi exploatarea stupinelor. Reţinem doar ca informaţie 
faptul că în secolele XIV – XIX e.n. mierea de albine şi derivatele sale (ceara şi 
fagurii) reprezenta unul din principalele produse de export ale Moldovei. Sunt 
astfel unele centre recunoscute cum ar fi: Putila, Boian, Cernăucă etc. (Bucovina 
de Nord – Ucraina): Frumuşica, Dersca, Corjeuţi, Scobinţi, Cavadineşti etc. 
(România), Coteala, Sofrâncani, Temeleuţi etc. (R.Moldova). 

Apicultura, prezintă interes pentru unii turişti, din cel puţin două puncte de 
vedere şi anume armonia care se creează între micuţele albine şi câmpurile pline de 
flori, precum şi pentru tratamentul  cu miere de albine, lapte de matcă sau veninul 
pe care acestea îl produc. 

Turismul forestier prin suprafeţele mari ce sunt ocupate de păduri cu o 
dispersie proporţională în teritoriu, are cele mai fertile condiţii. Cunoaştem faptul 
că pădurea a exercitat şi exercită o puternică forţă de atracţie asupra oamenilor 
oferind adăpost şi hrană în acelaşi timp, iar mai nou, un peisaj cu totul aparte creat 
de armonia dintre fondul floristic, faunistic şi cel al aerului curat, astfel că, paşii 
multor oameni se îndreaptă spre păduri. Pornind de la Ceremuş şi până la Cotul 
Pisicii de lângă Galaţi această formă de turism poate fi practicată cu succes în 
centrele cele mai importante: Cernăuca, Goroveni, Fântâniţa Albă, Horodnicul de 
Jos, Boian, Putila etc. (Ucraina), Bolotino, Călineşti, Bălăneşti, Selişte, Antanovka, 
Chiseliţa etc.(R.Moldova), Dersca, Corjeuţi, Cepleniţa, Deleni, Jorăşti, Adam, 
Drăguşeni,Creţeşti etc. (România). 
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Baza materială a turismului rural din zona analizată 
Unul din elementele esenţiale pentru dezvoltarea turismului rural o 

reprezintă baza tehnico-materială sub cele două forme specifică şi atrasă sau 
generală. 

Zona analizată dispune la ora actuală de o bază materială insuficientă ce nu 
poate face faţă exigenţelor pe care turismul rural le are. 

Cu toate acestea există în zona transfrontalieră câteva centre care se bucură 
de un bun renume cum ar fi cele de la Păscăuţi, Cosciuia, Putila (din Bucovina de 
Nord, Ucraina), Livezile, Agaton, Ipoteşti, Dersca, Cotnari, Bârnova, Dobrovăţ şi 
Cârja (din România) şi Tetcani, Văratec, Ciuciule, Făleşti, , Buciumeni, Jurceni, 
Goteşte, Văleni etc. (în R. Moldova). 

În aceste localităţi există posibilităţi de găzduire respectiv de cazare a 
turiştilor în unităţi private unele omologate pentru practicarea acestei activităţi, 
altele aflate încă în faza de adaptare. 

Ca element de specificitate ar fi cel legal de stilul de construcţie al caselor, 
materialele utilizate pentru realizarea lor, mobilierul din dotare etc. Astfel în zona 
de munte de la Ceremuş din Bucovina de Nord o mare utilizare o are lemnul, urmat 
de piatră şi cărămizi, comparativ cu cele din lunca Prutului la care încă se mai 
utilizează chirpicii din pământ, urmat de cărămidă iar în numeroase cazuri 
acoperişurile sunt din stuf. În zona de deal există o bună îmbinare a lemnului cu 
cărămizi sau chirpici.  

Turiştii pot întâlni astfel în unele baze de cazare turistică elemente de ordin 
rustic şi arhaic. Pe lângă acestea au pătruns din păcate în ruralul din zona 
transfrontalieră Prut elemente de modernitate cum ar fi mobile de fabrică respectiv 
de mare serie, cazarmament modern etc. 

Referitor la posibilităţile de alimentaţie ale turiştilor acestea sunt 
diversificate şi dispersate în întreg arealul analizat. Astfel, pot fi întâlnite unităţi şi 
oferte de meniuri tradiţionale zonei cu preparate specifice, care într-o însemnată 
pondere sunt ecologice. 
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2.2. CARACTERISTICI PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI 
RURAL ÎN BUCOVINA 

 
 Codruţa Petronela BOUARU 

 
Introducere 
Turismul rural s-a dezvoltat tot mai mult în ultimii ani. Astfel de la inţiative 

individuale s-a ajuns la o adevărată alternativă pentru petrecerea timpului liber. 
Turismul rural s-a dezvoltat permanent în România, mai ales, în ultimii 15 

ani, impunându-se ca un domeniu nou, extrem de atractiv. 
Turismul rural a ajutat la dezvoltarea comunităţilor rurale, determinând tot 

mai multe persoane să înceapă o afacere, să facă investiţii. În plus, după cum arată 
statisticile, tot mai mulţi turişti sunt atraşi de ideea vacanţelor ecologice. Oamenii 
din secolul 21 caută tot mai mult un colţ din natură unde să-şi petreacă vacanţele 
sau sfârşitul de săptămână. În România, din fericire, există o mulţime de asemenea 
locuri binecuvântate: începând cu Bucovina, Delta Dunării, zona Bran-Moeciu şi 
Transilvania. 

Turismul rural este o activitate care a cunoscut o puternică dezvoltare, dar 
proprietarii de pensiuni turistice din mediul rural, provin din diverse sectoare de 
activitate, şi aceştia, de cele mai multe ori, nu au pregătirea necesară pentru a face 
faţă exigenţelor turiştilor. 

Lipsa informaţiilor în ceea ce priveşte practicarea turismului rural cât şi a 
modalităţilor şi mijloacelor de promovare sunt un impediment în dezvoltarea 
acestui sector, astfel trebuie realizate cât mai multe manuale ce pot veni în sprijinul 
multor iubitori ai turismului rural, dornici să înceapă o activitate în acest domeniu. 

Aceste manuale pot fi instrumente eficiente care pot ajuta în mod cert la 
creşterea competenţelor profesionale ale lucrătorilor în turismul rural şi ale 
administratorilor de pensiuni turistice. 

Tinerii investitori manifestă un tot mai mare interes în a demara o activitate 
în domeniul turismului rural, un domeniu încă nou pentru mulţi dintre aceştia.  

Potenţialul turistic constituie condiţia esenţială a dezvoltării turismului într-
un anumit perimetru şi poate fi definit, într-o abordare generală, prin ansamblul 
elementelor ce se constituie ca atracţii turistice şi care se pretează unei amenajări 
pentru vizitare şi primirea călătorilor[1]. 

Potenţialul turistic rural al României se caracterizează cu o mare varietate şi 
densitate de obiective de interes naţional şi internaţional constituit din monumente 
istorice şi de arhitectură, ansambluri urbanistice, zone cu valoare etnografică, 
monumente ale naturii, rezervaţii naturale, zone peisagistice de o frumuseţe 
deosebită, factori terapeutici care oferă posibilitatea dezvoltării accentuate a 
turismului .  

Având în vedere aceste premise, una din căile de creştere economică a 
judeţului Suceava o poate reprezenta exploatarea la adevărata lui valoare a 
imensului potenţial turistic (natural şi antropic) de care dispune . 
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Caracterizarea resurselor turistice din Bucovina 
Situată în nord-estul României, Bucovina este, şi a fost întotdeauna, una din 

zonele de graniţă. Cunoscut sub numele istoric de Ţara de Sus, regiunea istorico-
geografică numită şi Bucovina – meleaguri molcom unduite în obcine păduroase, 
cu ape repezi şi câmpii roditoare.  

Regiunea istorică Bucovina al cărei teritoriu se întinde astăzi peste zona din 
apropierea oraşelor Suceava, Câmpulung Moldovenesc şi Rădăuţi din România şi 
zona Cernăuţi din Ucraina , împreună cu nordul Moldovei a fost denumită şi Ţara 
de Sus. În studiul nostru ne ocupăm doar de partea Bucovinei aferentă teritoriul 
judeţului Suceava, rămânând pentru un alt studiu analiza turismului rural din partea 
de nord a Bucovinei care este în prezent în cadrul Ucrainei. 

Această zonă turistică oferă privelişti de o rară frumuseţe, la care se adaugă 
şi un şirag de monumente istorice: biserici (Volovăţ, Solca, Horodnic, Bogdana) şi 
mănăstiri (Putna, Voroneţ, Suceviţa, Arbore, Moldoviţa, Humor, Slatina, 
Dragomirna, Sf. Ioan cel Nou, Rîşca , Rarău, Schitul Sihăstria), unele fiind unicate 
pe plan mondial şi aflate pe lista UNESCO. Aceste mănăstiri şi biserici sunt 
ctitorite de mari domnitori şi boieri moldoveni (Muşatinii, Alexandru cel Bun, 
Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Ştefan Tomşa, Alexandru Lăpuşneanu, familia 
Movileştilor). 

Toate aceste bijuterii arhitectonice se încadrează perfect într-un cadru 
natural de excepţie. Masivul Rarău, valea Sucevei, valea Moldovei cu afluentul său 
valea Moldoviţei, Defileul Bistriţei Aurii, Codrii seculari de la Slătioara sunt doar 
câteva puncte forte. 

Numele Bucovina a fost folosit iniţial pentru a desemna pădurile de fag din 
nordul Moldovei, şi extins la actuala accepţie către sfârşitul secolului al XVIII-lea , 
ca printr-un nume nou, fără temei istoric, să justifice şi să înlesnească Austriei 
smulgerea Nordului Moldovei a devenit, paradoxal, un simbol legat de tradiţia 
românească, de lupta pentru libertatea naţională şi pentru conştiinţa de neam. 

Această parte a vechiului voievodat era unul dintre cele mai vechi nuclee ale 
vieţii de stat, ale culturii feudale româneşti. 

Bucovina prezentului deşi modernă şi dezvoltată economic, social, cultural 
păstrează aerul arhaic al domnitorului Ştefan arta şi tradiţiile populare fiind 
prezente nealterat în marea majoritate a satelor. 

Bucovina, adică în sens restrâns în cadrul studiului nostru, judeţul Suceava, 
reprezintă una dintre cele mai complexe regiuni turistice din ţară .  

Dacă am încerca să facem o ierarhizare a zonelor turistice ale României în 
funcţie de factorii naturali şi cultural – istorici, Bucovina ocupă unul din locurile 
de frunte, alături de Haţeg – Alba, Vâlcea şi Delta Dunării. 

Un element cheie este ospitalitatea oamenilor, această trăsătură fiind 
definitorie pentru bucovineni. Datorită unui exces de spaţiu în gospodăriile 
ţărăneşti (mai ales în zona de munte) există posibilitatea găzduirii turiştilor în 
gospodărie, acestora oferindu-le camere aranjate şi mobilate în stil bucovinean 
tradiţional, cu elemente folclorice de o valoare deosebită.  
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Este important faptul că în cadrul gospodăriilor agroturistice sucevene, 
turiştii au ocazia să servească produse alimentare 100% naturale, fără aditivi, 
conservanţi sau compuşi chimici sintetici. O caracteristică a agroturismului din 
judeţul Suceava este faptul ca valorifică în întregime produsele realizate în 
gospodărie. 

Ceea ce este, însă, specific, este reprezentat de faptul că turistul are 
posibilitatea să servească din preparatele culinare şi băuturile specifice zonei, unele 
dintre ele fiind unice. Mulţi turişti se reîntorc pe aceste meleaguri tocmai pentru a 
se reîntâlni cu aceste produse. 
Au devenit, de asemenea, foarte cunoscute şi apreciate, curele de produse 
alimentare naturale, curele de plante medicinale. 

Artizanatul, tradiţiile şi obiceiurile locale reprezintă alte elemente de atracţie 
pentru turiştii care vin în Bucovina. 

Vânătoarea şi pescuitul şi-au găsit din totdeauna condiţii, datorită varietăţii 
formelor de relief, dimesiunii reţelei hidrografice, gradului mare de împădurire a 
teritoriului etc..  

 
Turismul rural 
Această formă particulară de turism, mai complexă, cuprinzând atât 

activitatea turistică propriu–zisă (cazare, pensiune, circulaţie turistică, prestare de 
servicii suplimentare) cât şi cea economică (de regulă agricolă) găseşte în satele 
bucovinene premise favorabile de dezvoltare.  

Cadrul natural care este deosebit de pitoresc, cu multe posibilităţi de 
petrecere a timpului liber, precum şi atracţiile cultural istorice, dar şi dotările 
tehnico – edilitare ale unor gospodării fac ca multe localităţi să întrunească 
condiţiile necesare includerii lor în circuitul turistic intern şi extern. Peisajul 
atractiv pe care îl oferă munţii judeţului, bogăţia pădurilor şi a surselor de apă, 
obiceiurile locale, târgurile, cât şi creşterea animalelor constituie tot atâtea atracţii 
pentru turişti, fiind creat astfel cadrul optim practicării agroturismului. 

Serviciul zonei montane din cadrul Direcţiei Generale pentru Agricultură a 
inventariat până în prezent un număr de 765 gospodării ce vor să practice turismul 
rural, din care au fost atestate 240 gospodării în Bazinul Dornelor şi în zonele din 
preajma monumentelor istorice şi a mănăstirilor. Prognoza pentru anul 2005 ridică 
numărul acestora la 900.  

Printre satele ce întrunesc condiţiile practicării acestei forme de turism pot fi 
menţionate: Dorna Candreni, Vama, Vatra Moldoviţei, Putna, Ciocăneşti, 
Frumosu, Suceviţa, Mănăstirea Humorului, Pojorâta , Straja , Sadova , Lucina, 
Breaza, Cacica, Neagra Şarului, Poiana Şarului, Poiana Negri, Poiana Stampei, 
Şaru Dornei, Dorna Arini, Brodina, Rîşca, Dragomirna, Arbore, Voroneţ, 
Marginea, Probota, Pătrăuţi, Argel, Ilişeşti, Gălăneşti, Cîrlibaba etc.  

Preocupările autorităţilor din judeţ pentru dezvoltarea acestei forme de 
turism vizează : 
• promovarea cât mai agresivă a acestei forme de turism (vacanţa într-un mediu 

nepoluat); 
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• elaborarea unui catalog al judeţului Suceava cu gospodăriile şi serviciile oferite 
de acestea, cu hărţi şi planuri turistice de orientare în zonă; 

• studierea potenţialului turistic al localităţilor montane şi inventarierea în fiecare 
localitate a gospodăriilor cu posibilităţi de practicare a turismului rural; 

• sprijinirea şi îndrumarea celor ce doresc să practice această formă de turism 
(facilităţi fiscale şi bancare, de obţinere a avizelor pentru modernizări şi 
construcţii noi, etc. ) ; 

• sprijinirea înfiinţării de filiale ale organismelor abilitate desfăşurării activităţii 
în domeniu; 

• colaborarea cu instituţii de turism din ţară şi străinătate ; 
• stimularea înfrăţirii comunelor din zona montană cu localităţile din ţările 

europene, orientarea comunelor înfrăţite în vederea cooperării , a schimburilor 
şi a informării reciproce. 

În Bucovina toţi oaspeţii sunt primiţi cu inima deschisă, cu un pahar de ţuica 
sau de vin, iar gastronomia este o aventură tentantă şi toate specialităţile tipice 
regiunii nu vor lipsi din nici o pensiune.  

Pentru toate acestea merită să vizitaţi Bucovina! 
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2.3. STRUCTURA OFERTEI ŞI ATRACTIVITATEA AGROTURISTICĂ A 
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Elemente caracteristice în structura ofertei agroturistice a zonei de 
câmpie.    
Este recunoscut că teritoriul României are o proporţionalitate privind relieful 

aferent zonelor de câmpie, deal şi munte. Aceasta poate fi considerată o potenţială 
bază pentru dezvoltarea economică dar şi pentru implementarea diferitelor forme 
de turism care pentru ţara noastră putem spune că au devenit tradiţionale. . 

Agroturismul constituie o adâncire şi specializare a sferei servciilor turistice, 
ce este reflectat de particularităţile pe care le prezintă categoriile de servicii ale 
gopodăriilor agroturistice. Elementul esenţial al agroturismului, respectiv produsul 
agroturistic, este reprezentat prin materializarea eforturilor gospodăriei ţărăneşti în 
vederea satisfacerii nevoilor turiştilor, respectiv oferta turistică. Aceasta poate fi 
definită ca o strucură de elemente tangibile şi intangibile, concentrate într-o 
activitate specific zonelor agricole, prin care produsul agroturistic oferă 
gospodăriei ţărăneşti posibilităţi de acţiune în cadrul pieţei agroturistice şi de 
influenţare a comportamentului consumatorului. Posibilităţi redate anterior sunt 
semnalate şi în zonele de câmpie fiind generate de faptul că oferta cuprinde şi 
combină atractivitatea unei destinaţii date, facilităţile şi căile de acces etc., pe care 
turistul le cumpără ca o combimaţie de activităţi şi aranjamente.  

Aşadar, oferta turistică din zona de câmpie, asemănător atât celorlalte zone 
turistice, dar şi a sectoarelor producţiei materiale, constituită din produsul turistic 
se formează prin valorificarea unor resurse naturale, dar în condiţii specifice de 
producţie agricolă. Aceasta include o serie de activităţi agricole ce permit 
tranformarea lor în marfă, respectiv produs agroturistic care urmează a fi vândute 
consumatorului prin forme specifice. Individualizarea acestei mărfi se realizează 
pe măsura solicitării de către consumatori a unor elemente componenete din 
structura ofertei ce pot fi permanente sau sezoniere. Un consumator solicită loc de 
cazare, masă etc., pentru satisfacerea nevoilor acestuia, iar în majoritatea cazurilor 
acestea sunt determinate de elementele de atractivitate din cadrul arealului ( zonei ) 
agroturistice. Pe măsură ce elememtele de atractivitate sunt asemănătoare, turistul 
apelează la unităţile agroturistice a căror ofertă este calitativ superioară. În general, 
calitatea ofertei agroturistice corespunde nevoii în ansamblul ei, între acestea fiind 
interpusă atractivitatea agroturistică.  

Apare deci necesitatea şi pentru zona de câmpie de cunoaştere a structurii 
ofertei ca element cantitativ, dar şi a atractivităţii ca element calitativ al acestora. 
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Structura ofertei agroturistice a zonelor de câmpie, încă puţin luată în considerare, 
este alcătuită din elemente mai puţin standardizate şi uniforme în agroturism faţă 
de celelalte forme de turism zonal. Astfel serviciile agroturistice se împart în două 
categorii: cele bazate preponderent pe cadrul natural şi de tehnologie agricolă, cu 
referire la maşini, utilaje, echipamente etc., şi cele încadrate într-o proporţie mai 
mare pe activitatea prestatorului ( locuitorului satelor ). Variabilitatea serviciului în 
ambele cazuri semnifică imposibilitatea repetării identice a serviciilor, datorită 
însăşi condiţiilor naturale ce obligă la o permanentă adaptare a serviciilor umane.  

Atractivitatea, ca element al ofertei şi pentru zona de câmpie, este 
materializată în majoritatea cazurilor prin indicele de atractivitate turistică ce 
încadrează trei categorii de factori de influenţă1; factori ca determină oferta 
potenţială ( încadrând condiţiile naturale specifice zonei de câmpie, alte activităţi 
agroturistice practicabile cum sunt de exemplu activităţile pescăreşti, 
meşteşugăreşti locale etc. ), factori pentru oferta secundară ( cum este accesul la 
anumite lucrări agricole, baza materială, imaginea generală etc. ), resurse tehnice ( 
cu referire la potenţialul şi mijloacele de acţiune, integrarea în programele de 
dezvoltare agroturistică regionale etc ). Toţi aceşti factori din punct de vedere 
calitativ sunt apreciaţi prin scale de valori, ce permit evaluarea calităţii factorilor 
analizaţi. 

Referitor la această problemă trebuie precizat faptul că zona turistică de 
câmpie reflectă restructurări şi dezechilibre legate de dezvoltarea economică pe 
care o oferă. Se pot face referiri la specificitatea etapelor de tranziţie privind: 
restructurarea agriculturii; găsirea celor mai adecvate forme de organizare socială a 
producţiei agricole, de dezvoltare a agriculturii. Activităţile de agroturism şi în 
special a pensiunii/gospodăriei agroturistice sunt indisolubil legate de această 
dinamică în structura de producţie desfăşurată în spaţiul rural al zonei agricole de 
câmpie care din punct de vedere al ofertei agroturistice se adaptează cu mult mai 
repede.  
 

Oferta şi atractivitatea turistică în zona teraselor Giurgiu-Călăraşi.  
Piaţa agroturistică potenţială din zona teraselor dunărene Giurgiu-Călăraşi, 

impune nu numai o cunoaştere analitică de atracţii, dar şi orientarea către anumite 
strategii specifice acestei zone. În conturarea ofertei un rol important l-a avut 
identificarea resurselor care a necesitat sitetizarea unor elemente atât în monografia 
zonei cât şi în ancheta efectuată. Cu privire la patrimoniul natural-geografic şi 
socio-economic ca resurse prioritare în agroturismul teraselor dunărene Giurgiu-
Călăraşi se pot enumera ( fig. 1 ): 
• cadrul geografic, ca element cadru al ofertei este materializat printr-o fâşie de 

teren cu o lăţime de cca. 30 km de-a-lungul fluviului Dunărea. Din punct de 
vedere al condiţiilor de relief, climă, reţea hidrografică care încadrează o ofertă 
specifică zonei de câmpie, la care se poate adăuga fluxul turistic de frontieră 
(cu Bulgaria); 

                                                 
1 Adaptat după Erdeli G., Amenajări turistice, Editura Universităţii din Bucureşti, 1996 
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• tendinţa de creştere a cererii în raport cu oferta, la care atracţia agroturistică 
care poate fi încă fundamentată prin reţeaua hidrografică materializată într-o 
formă trivalentă şi anume: bazinele hidrogafice ale râurilor ce traversează cele 
două judeţe, reţeaua lacurilor naturale şi de acumulare, fluviul Dunărea ce 
delimitează frontiera cu Bulgaria şi se desparte în două braţe (Borcea şi 
Dunărea Veche ); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• populaţia cu tendinţa de îmbătrânire şi câştigurile salariale reduse, datorită 
dependenţei economice a salariaţilor de obiectivele industriale în curs de 
restructurare; 

• infrastructura zonei se poate considera în actuala etapă satisfăcătoare sau într-o 
formă de echilibru pentru activităţile agroturistice. Sunt necesare încă investiţii 
în suprastructuri atât pe ansamblul spaţiului rural cât şi la nivelul fiecărei 
unităţi agroturistice; 

• industria este în prezent axată pe diferite forme de prelucrări. Potenţialul 
agricol relevă importanţa acestei ramuri majoritare în sectorul privat (se 
desprinde necesitatea reorientării acestei ramuri conform cerinţelor pieţei 
agricole).  

Oferta prin atractivitatea acesteia este considerată o latură a marketingului 
care poate fi materializată în mod structural prin sistemul unor criterii şi indicatori 
specifici. În cazul acestei lucrări pentru surprinderea celor mai specifice aspecte ale 
ofertei turistice din zona Giurgiu-Călăraşi s-au utilizat un număr de 59 de 
chestionare, pe baza cărora s-au stabilit atât importanţa ofertei agroturistice cât şi 
nivelul calitativ al acesteia redat în punctaje la nivelul ambelor judeţe şi structurat 
pentru fiecare în parte ( ansamblul zonei ce include aria teritorială a teraselor 
dunărene din ambele judeţe a fost considerată o zonă etalon de comparaţie ). În 
urma analizării chestionarelor este necesar a se face precizarea în sensul de a 
reconsidera conţinutul ofertei în agroturism, şi anume: nu doar ca ansamblul 

Fig.1. Structura indicelui de atractivitate turistică la nivel 
teritorial
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resurselor naturale şi antropice, plus baza materială, a personalului ocupat şi 
infastructura cu scop turistic şi/sau generală, ci ca o modalitate de prezentare în 
care accentul să fie pus pe aspectele ce interesează pe turist şi anume unicitatea 
resurselor şi monumentalitatea elementelor naturale ( cu referire la obţinerea 
produsului agroturistic ); puritatea şi eficacitatea produsului agroturistic; 
autenticitatea şi specificitatea patrimoniului culinar, artistic, meşteşugăresc ( cu 
referire la vocţia zonei în pescuit ca ocupaţie şi produs culinar ). 

Atractivitatea ofertei agroturistice, analizată prin prisma cadrului naturalal 
zonei teraselor dunărene Giurgiu-Călăraşi, constituie o direcţie cu o diversitate de 
implicaţii, dar a cărei structură redată în mod analitic surprinde aspecte necesar a fi 
luate în considerare. 

În tabelul 1 este redat nivelul, structura calitativă şi abaterea indicelui de 
atractivitate turistică în zona teraselor Giurgiu-Călăraşi, conform unor elemente 
structurale privind oferta agroturistică.    

 Tabelul 1 
Nivelul, structura calitativă şi abaterea indicelui de atractivitate turistică în zona teraselor 

Giurgiu – Călăraşi 
Judeţul Giurgiu (terasa V Căscioarele, 

terasa VI Greaca) 
Judeţul Călăraşi (terasa I Călăraşi) 

Din care comparativ 
faţă de zona Giurgiu-

Călăraşi 

Din care: comparativ 
faţă de zona Giurgiu-

Călăraşi 

 
 
Elementele structurale 
privind oferta turistică 

Zona Giurgiu 
- Călăraşi 
Indicele 

 de 
atractivitate 

Indicele 
de 

atractivitate 
+/- % 

Indicele 
 de 

atractivitate 
+/- % 

I. Mediul natural 153,000 150,000 -3,000 98,03 154,500 1,500 100,98 
II. Structuri materiale 87,750 57,000 -30,750 64,95 124,000 36,250 141,30 
III. Infrastructură 56,125 72,000 15,875 128,28 50,500 -5,625 89,97 
IV. Suprastructura generală 22,500 22,000 -0,500 97,77 33,000 10,500 146,66 
V. Mediul economic-social 12,500 9,000 -3,500 72,00 14,000 1,500 112,00 
VI. Mediul cultural 13,125 8,000 -5,125 60,95 19,000 5,875 144,76 
TOTAL 345,000 318,000 -27,000 92,17 395,000 50,000 114,49 

Sursa: Calculaţii ICDEA 
 
• Mediul natural prin importanţa deosebită a ansamblului zonei încadrează 

37,5% faţă de totalul de 345 puncte, cu referire specială asupra reliefului şi 
hidrografiei ( care cumulează 153 puncte ). Pentru acelaşi element al ofertei 
turistice, zona judeţului Giurgiu are un nivel diminuat al ofertei redată de 
mediul natural, situaţie care este justificată prin formele accentuate de poluare 
faţă de restul zonei; la acestea contribuie în mod deosebit flora, fauna şi 
puritatea, la care se agdaugă şi un nivel calitativ mai scăzut al hidrografiei. 
Pentru judeţul Călăraşi contribuţia mediului natural este considerată mult mai 
amplificată cu referire specială la hidrografie; şenalul de Dunăre este cantitativ 
superior dat fiind închiderea în teritoriul acestui judeţ şi a braţelor Dunării. 

• Sructurile materiale din zonă ca latură caracteristică ofertei, sunt reprezentate 
de capacităţile de cazare, alimentaţie, transport şi agrement ale acestei zone. 
Din datele tabelului 1 pot fi surprinse tendinţe ale elementelor indicelui de 
atractivitate, care la nivelul întregii zone reprezentat în cifre relative, este de 
25,43 %. Se constată că aceste capacităţi la nivelul judeţului Giurgiu sunt 
inferioare judeţului Călăraşi; comparativ cu întreaga zonă considerată bază de 
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comparaţie, în judeţul Giurgiu nivelul parţial al indicelui de atractivitate este de 
64,95%, iar în judeţul Călăraşi este de 141,30%. 

•  Însăşi din centralizarea chestionarelor din judeţul Giurgiu penru situaţia 
actuală este relevantă inexistenţa activităţilor agroturistice, unul dintre motive 
fiind legată de nivelul foarte scăzut al tuturor laturilor structurilor materiale din 
acest sector. În judeţul Călăraşi punctajul total aferent indicelui de atractivitate 
este superior, reprezentând 114,49% faţă de întreaga zonă şi 124,21% faţă de 
judeţul Giurgiu. Din datele prezentate în tabelul 2 reiese că numai că în anul 
2003 în judeţul Călăraşi este înregistrată această capacitate în funcţiune printr-
un număr de 7168 locuri-zile la pensiunile rurale; acestea reprezentând 5,5% 
din capaciatea totală de cazare în funcţiune pe total judeţ şi de 10,7% din 
capaciatatea de cazare a totalului pensiunilor rurale din regiunea de dezvoltare 
Sud Muntenia ( cu referire la cumularea capacităţilor din cele şapte judeţe 
aferente ). Se poate face precizarea că judeţul Giurgiu nu are înscrisă din punct 
de vedere statistic nici o formă de structură de primire (cazare ) turistică în 
mediul rural.   

                                              Tabelul 2 
Capacitatea de cazare turistică în funcţiune, pe regiuni de dezvoltare, judeţe şi tipuri de structuri 

de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în perioada 01/01/2003-30/09/2003 
Din total, pe tipuri de structuri de primire turistică 

Total Pensiuni rurale Pensiuni 
agroturistice Campinguri Sate de vacanţă Judeţe 

Locuri 
zile % Locuri 

zile % Locuri 
zile % Locuri 

zile % Locuri 
zile % 

Total ţară 41.111.607 100.0 512.959 1.2 695.075 1.6 2.605.884 6.30 13.360 0.03 
Regiunea 
Sud 4.483.510 100.0 66.603 1.4 56.313 1.2 38.724 0.8 - - 

Judeţul 
Giurgiu 190.606 100.0 - - - - - - - - 

Judeţul 
Călăraşi 128.153 100.0 7.168 5.5 - - - - - - 

Sursa: Date prelucrate de autori după INSSE 2003 
 

• Infrastructura considerată drept un criteriu ce condiţionează sectorul pieţei 
agroturistice al întregi zone poate fi considerată ca o formă accesibilă actualei 
etape. De reţinut faptul că infrastructura ce reprezintă căile de comunicaţie şi 
utilităţile necesare ( alimentarea cu apă, electricitatea, canalizarea etc ), pentru 
judeţul Giurgiu depăşesc caliatativ pe cele din judeţul Călăraşi. Aceasta şi 
pentru motivul că în judeţul Giurgiu este amplasată şi ce mai importantă trecere 
de frontieră din sudul ţării. Referitor la alimentarea cu apă, energie electrică şi 
combustibil este o problemă ce poate fi considerată favorabilă; punctajul 
indicelui de atractivitate fiind la nivelul întregii zone de 56,125, ceea ce pentru 
judeţul Giurgiu reprezintă o abatere pozitivă de 15,875 puncte. Deci pe total 
fiind cumulate punctajele infrastructurilor de acces şi alimentare cu apă la 
nivelul întregii zone Giurgiu-Călăraşi, ce cumulează un nivel de 56,125 puncte, 
se constată abateri ale căror niveluri sunt mai mari în judeţul Giurgiu şi mai 
mici în zona Călăraşi. Referitor la oferta agroturistică a zonei reflectată prin 
infrastructură pentru zona Giurgiu-Călăraşi mai sunt încă necesare următoarele 
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acţiuni: modernizarea şi extinderea unor staţii de tratare a apei din Dunăre şi a 
staţiilor de pompare; introducerea şi după caz refacerea reţelei de distribuţie a 
apei potabile în mediul rural şi extinderea ei la nivelul dezvoltării activităţii de 
agroturism; realizarea reţelelor săteşti de canalizare şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în zonele rurale. 

• Suprastructura ca latură a ofertei analizată la nivel teritorial este analizată atât 
prin latura generală cât şi prin forme turistice de organizare şi pază. Specificul 
agroturistic al întregii zone, considerat un element de comparaţie, aria 
teritorială pentru fiecare din cele două judeţe, încadrează elemente la un nivel 
inferior; faţă de nivelul întregii zone de 22,5 puncte, cele două judeţe 
înregistrează niveluri parţiale ale indicelui de atractivitate de 22,0 la judeţul 
Giurgiu şi respectiv 33,0 la Călăraşi. Reprezentând elemente ale ofertei satului 
turistic şi gospodăria agroturistică cu structură organizatorică teritorial 
agroturistică are condiţii ce pot fi considerate optime atât pentru întreaga zonă 
cât şi în structura celor două judeţe. Ne referim mai ales la faptul că elementele 
definitorii în organizarea ofertei turistice ( cazarea, alimentaţia şi agrementul ) 
sunt implantate în gospodăria agroturistică, iar în organizarea acestora există 
posibilităţi certe de amenajare în zonă. Totodată în această zonă există tendinţe 
de delimitare a satelor pescăreşti amplasate pe malul Dunării şi care posedă o 
atractivitate turistică deosebită. Zona de est a judeţului Călăraşi are 
potenţialităţi certe pentru amplasamentele satelor agroturistice, cu referire la 
localităţile Borcea, Pietroiu, Cuza-Vodă. În aceste localităţi arterele uliţelor 
comunale au amplasate construcţii noi, camere spaţioase, mobilier acceptabil, 
curţile caselor sunt ingenios amenajate şi mari ca suprafaţă, dar cu instalaţii 
sanitare nemodernizate (uneori precare) etc., pentru care structura de 
organizare şi pază ar putea constitui tendinţe de delimitare a unor sate turistice.  

• Mediul economico-social a ruralului zonei teraselor Giurgiu-Călăraşi analizat 
prin prisma coeficientului de atractivitate încadrează 12,5 puncte, iar la nivelul 
judeţelor acest coeficient este redat prin niveluri de 9,0 la Giurgiu şi 14,0 la 
Călăraşi. Adâncindu-se analiza pentru sectorul terţiar, cu referire la consumul 
şi producţia în zonă punctajele acordate variază în următoarele limite: pentru 
ariile teritoriale din Giurgiu şi respectiv Călăraşi nivelurile atractivităţii din 
subzonele judeţelor respective la punctajele menţionate anterior ce pot fi 
considerate inferioare pentru judeţul Giurgiu şi superioare pentru judeţul 
Călăraşi. În acest context se poate arăta că practicarea agroturismului în zona 
teraselor Giurgiu-Călăraşi contribuie la cel puţin patru mari realizări sociale: 
continuitatea activităţilor agricole şi pescăreşti ( care în unele areale geografice 
au un nivel de productivitate agricolă slabă , de exemplu terenurile din braţul 
Borcea ); prevenirea, respectiv decompensarea oraşelor Giurgiu, Călăraşi şi 
altele, de creşterea ratei şomajului; dezalinierea societăţii din oraşe formată în 
aglomerile urbane şi reluarea contactului cu pământul prin regăsirea originilor; 
contribuţia majoră la ridicarea nivelului de civilizaţie a categoriilor de 
populaţie care în localităţile limitrofe fluviului Dunărea trăieşte izolat generând 
comportamente sociale în relaţiile interumane mult inferioare nivelului urban, 
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uneori comparativ şi cu nivelul mediu rural. Deci mediul socio-economic şi în 
cazul zonei Giurgiu-Călăraşi a creat o atractivitate agroturistică aliniată la 
tendinţele sociale ale multor cetăţeni din mediul urban care vizitează rudele, 
cunoştinţele din mediul rural sau chiar se stabilesc odată cu reconstiturea 
drepturilor de proprietate funciară. La toate acestea se adaugă cunoştinţele şi 
tradiţiile pescăreşti apreciate de turişti, care apar încadrate atât la activitatea 
profesională cât şi la cea sportivă.  

• Mediul cultural este considerat un element în structura ofertei. Este reprezentat 
printr-un sector care în etapa actuală se poate spune că este puţin reprezentat în 
zonă. Punctajul pentru cele două judeţe comparativ cu întreaga zonă, este 
încadrat la un nivel inferior pentru judeţul Giurgiu ( de –5,125 ) şi la un nivel 
superior pentru judeţul Călăraşi ( de 5,875 ). Este semnalată inexistenţa unor 
spectacole, festivaluri, muzee etc. Numai anumite forme specifice de folclor 
local existente mai ales în satele pescăreşti pot constitui în prezent elemente cu 
specificitate ale mediului cultural.  

Prin sintetizarea tuturor formelor ofertelor existente dar şi a posibilităţilor de 
atracţii teritoriale, zona teraselor dunărene Giurgiu-Călăraşi se poate situa la un 
nivel agroturistic superior altor zone de câmpie din România. În mod sintetic în 
tabelul 2 sunt conectate majoritatea elementelor ce reprezintă o structură a ofertei 
turistice a zonei şi a subzonelor judeţene, alături de o comparaţie în cifre absolute 
şi relative atât faţă de zonele administrative cât şi faţă de indicele de atractivitate 
considerat mediu pentru o zona de câmpie a celor două judeţe. Se poate observa că 
nivelul ofertei redat prin indicele de atractivitate pentru judeţul Giurgiu este 
inferior atât variantei etalon cu –27 puncte, care comparat cu întreaga zonă 
reprezintă o diminuare cu -7,82%. Acelaşi indicator dar la nivelul judeţului 
Călăraşi faţă de varianta etalon indică o creştere cu 50 puncte, care faţă de întreaga 
zonă reprezintă o creştere cu +14,49%. În reprezentarea grafică redată în fig. 1 se 
pot observa modificările de nivel în cazul acestor structuri pe ansamblul zonei, dar 
şi a subzonelor teritoriale judeţene.  
 

Concluzii 
Includerea implicaţiilor promovării agroturismului în dezvoltarea regională, 

care include şi zona teraselor dunărene Giurgiu-Călăraşi, impune precizarea unor 
elemente conceptuale şi de metodă în acest domeniu. Încadrăm această situaţie 
consumatorii de produse agroturistice cât şi pestatorii de servicii, motiv pentru care 
oferta şi atractivitatea acesteia trebuie analizată ca un impact zonal.  
• O preocupare strategică majoră în arealul teritorial al oricăror zone este necesar 

să fie reprezentată de oferta agroturistică, care trebuie adecvată fiecărei situaţii 
specifice teritoriale. Este necesară luarea în considerare a unor variante de 
strategie agroturistică amplificate prin: inovare ( introducerea în cadrul ofertei 
agroturistice teritoriale a unui serviciu cu specificitate locală,considerat 
fundamental diferit de cele cunoscute, având la bază o nouă tehnologie şi un 
profit potenţial apreciabil ); crearea şi adiţionarea de noi linii de servicii ( 
considerate produse agroturistice alternative ); modificarea serviciilor ( prin 
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apariţia în oferta agroturistică a unor produse noi prin perfecţionarea celor 
existente etc ).  

• Competitivitatea ofertei şi pentru zona de câmpie, implicit pentru zona 
teraselor Giurgiu-Călăraşi, prin care se presupune dezvoltarea noilor produse 
agroturistice specifice pentru care este necesară parcurgerea următoarelor 
etape: analiza situaţiei serviciilor turistice (agroturistice ) locale (cu referire la 
activităţile agricole şi turistice existente în zonă); stabilirea obiectivelor 
strategice (fiind necesară formularea strategiilor ofertei agroturistice); 
explorarea pentru cadrul teritorial respectiv a unor variante noi de servicii 
(conform posibilităţilor economice şi a energiei de relief); crearea propriu-zisă 
a produsului agroturistic (care trebuie să aibă un specific local, cu 
reprezentarea unei vocaţii zonale, de exemplu traseul şi/sau diversitatea 
preparatelor culinare din peşte); testarea de acceptabilitate (prin formarea unor 
modele de gospodării agroturistice cu specific local ); introducerea pe piaţa a 
acestor produse agroturistice locale (cu referire la cele mai adecvate forme de 
promovare ). 

• Oferta analizată prin prisma indicelui de atractivitate agroturistică, este necesar 
a fi cunoscută structural, nu numaai cantitativ ca formă globală a acestui indice, 
ci şi sub forma valorii agroturistice potenţiale, care poate încadra indici ce 
reflectă valoarea strucurală şi utilitatea agroturistică a peisajului zonelor de 
câmpie şi mai ales a teraselor dunărene.  

• Diversitatea problematicii ofertei şi atractivităţii agroturistice atrage corelarea 
sau chiar impune pentru zonele de câmpie implantarea unor modele de 
gospodării agroturistice, pentru care este însă necesară o amplificare a 
investiţiilor. Sumele de finanţare SAPARD pot contribui la asemenea forme de 
finanţare, dar pentru care este necesară o bază documentară atât la nivel macro 
cât şi microteritorial, ce poate fi foarte bine redată printr-o zonare agroturistică.  
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2.4. FORMELE  ŞI  APARTENENŢA  FONDULUI  FUNCIAR ŞI 
IMPLICAŢIILE SOCIALE  ASUPRA  PERSPECTIVEI  SERVICIILOR 

AGROTURISTICE DUNĂRENE 
 

Adrian TUREK 
          Teodor  ISBĂŞESCU 

 
Dezvoltarea serviciilor agroturistice se realizează în mediul rural. Dar în 

acest areal teritorial agricultura rămâne principala ramură economică de producţie; 
efectiv reprezintă coloana vertebrală a ansamblului activităţilor rurale.  

Argumentăm însă că profundele transformări care se petrec în zonele rurale 
dunărene generează fenomene sociale îmbunătăţite prin efectele implantărilor de 
activităţi agroturistice. Ne referim în primul rând la situaţia de fapt a exploataţiilor 
agricole individuale din zona dunăreană Giurgiu-Călăraşi urmărindu-se în mod 
direct suprafaţa şi structura fondului funciar dar şi statutul juridic.  

Existenţa unor forme de apartenenţă pentru fondul funciar din zonele 
dunărene receptoare constituie fenomene sociale ce pot fi îmbunătăţite prin 
efectele implantărilor de activităţi agroturistice.  

Agricultura este considerată activitatea economică de bază atât pe ansamblul 
zonei de sud a ţării cât şi pentru fiecare din judeţele Giurgiu şi Călăraţi. Potenţialul 
agricol reprezentat prin suprafeţele şi producţiile agricole relevă importanţa acestei 
ramuri, majoritare însă în sectorul privat. Dezvoltarea în continuare a agriculturii, 
aşa cum rezultă şi din anchete efectuate anterior, surprind pe de o parte tendinţa 
voită de dezvoltare a acestei ramuri, iar pe de altă parte posibilităţile limitate de 
valorificare a produselor agricole. De aici concluzia reorientării acestei ramuri la 
nivelul pieţei agricole, dar şi a valorificării produselor agricole în cadrul pieţei 
agroturistice. Se poate face această afirmaţie întrucât produsele culturilor 
legumicole şi cele zootehnice pot fi foarte rentabil valorificate prin unitatea 
agroturistică, pentru aceste subramuri agricole existând condiţii prielnice de 
dezvoltare. 

În tabelul 1 este redată o astfel de situaţie care generează de fapt o structură 
socială a nivelului de trai. Cu referire specială la judeţul Călăraşi în care se 
constată că 87,7% din exploataţiile agricole individuale deţin suprafeţe de teren în 
proprietate până la 1 ha teren agricol. Judeţul Giurgiu, pentru aceeaşi categorie 
deţine 49,3%. În această situaţie una din caile de posibile de redresare economică a 
localnicilor din mediul rural poate fi orientată spre formele de agroturism. Tot 
referitor la statutul juridic al terenurilor deţinute prin formele exploataţiilor 
agricole individuale sunt sesizate structurile claselor de mărime până la 10 ha, dar 
prin utilizările cu titlu gratuit, în concesiune, în arendă şi alte moduri de deţinere. 
Acestea pot organiza forme agroturistice mai puternice din punct de vedere 
economic dar şi pentru orientarea socială şi activă din mediul rural. Calitatea 
condiţiilor de viaţă socială şi strategiile colective adaptate în comunităţile rurale, 
sunt în prezent axate tocmai pe proprietatea şi utilizarea terenurilor. 
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Dar prin analiza structurilor terenurilor agricole utilizate şi neutilizate, 
prezentate în tabelul 2 reies elemente de ordin tehnico-economic, politico-
legislativ, dar cu repercusiuni profunde de ordin social local. Coroborând numărul 
exploataţiilor agricole şi suprafaţa agricolă utilizată se constată diminuări 
importante (în majoritate putem spune pentru terenul arabil), după care urmează 
grădinile familiale pentru care produsele legumicole în stare proaspătă pot constitui 
surse de materii prime în activităţile culinare agroturistice. Astfel, numărul de 
gospodării cu grădini familiale este, în cifre relative, de 83,9% în judeţul Călăraşi 
şi de 60,2% în judeţul Giurgiu. Concomitent se poate remarca faptul că suprafaţa 
de grădini familiale deţinute de exploataţiile menţionate este de numai 1,2 şi 
respectiv 1,0 % din totalul suprafeţei agricole. 

Deci potenţialităţile tehnice funciare există, se pot extinde şi pot genera 
efecte sociale favorabile. În mod concret o tendinţă de aprovizionare cu legume în 
stare proaspătă, presupune şi o alimentaţie mult mai raţională, în sensul favorabil, 
pentru însăşi locuitorul din mediul rural. 

Continuând problema structurii funciare, dar pentru suprafaţa agricolă 
neutilizată se constată ponderi semnficative pentru suprafeţele din terenul agricol. 
Există chiar o corelare între numărul exploataţiilor agricole şi suprafeţele 
neutilizate, ale căror ponderi variază între 79,2% şi 96,7%. Încadrate tot la 
suprafeţele agricole neutilizate sunt delimitate şi suprafeţe agricole pentru activităţi 
recreaţionale. Deja se pote constata în acest caz forme ale activităţilor de refacere 
fizică şi psihică a persoanelor din comunităţile rurale. Există astfel 13 exploataţii 
agricole în judeţul Călăraşi şi 36 în judeţul Giurgiu, ceea ce reprezintă 4,1 şi 
respectiv 2,3 % din totalul exploataţiilor agricole individuale. Totodată mărimea 
acestora are o semnificaţie deosebită în judeţul Călăraşi, cu referire la 187 ha, ceea 
ce reprezintă 20,5% din această categorie de terenuri cu destinaţie recreaţională. 

  Existenţa unor forme de apartenenţă a suprafeţelor cu destinaţie 
recreaţională din zonele receptoare pentru a fi considerate fenomene sociale 
îmbunătăţite prin efectele implantărilor de activităţi agroturistice.  

 
Concluzii 
Existenţa unor forme de apartenenţă pentru fondul funciar din zonele 

receptoare, sunt considerate fenomene sociale rurale îmbunătăţite prin efectele 
implantărilor de activităţi agroturistice. Pentru perspectivă, agroturismul poate fi 
cert considerat o activitate neagricolă alternativă a locuitorilor din zona teraselor 
dunărene întrucât gospodăriile agricole individuale ce deţin mai puţin de 1 ha 
reprezintă 49,3% în judeţul Giurgiu şi respectiv 87,7% în judeţul Călăraşi: 

- dezvoltarea industriilor serviciilor agroturistice se realizează în mediul 
rural şi urmăresc modalităţile de petrecere a timpului liber al orăşeanului în 
mediul rural. Aceasta presupune existenţa unor atractivităţi, dar care să se menţină 
pe toată perioada. Aceste atractivităţi şi aprecieri finale sunt caracteristice fiecărei 
categorii socio-profesionale. 

  - în  actuala etapă se petrec profunde transformări care generează în zonele 
rurale dunărene fenomene sociale îmbunătăţite prin efectele implantărilor de 



Formele  şi  apartenenţa  fondului  funciar  şi  implicaţiile sociale  asupra … 112 

activităţi agroturistice. Se pot urmări în primul rând situaţiile de fapt a 
exploataţiilor agricole individuale din zonă cu referire la suprafaţe şi statut juridic 
al acestora;  

- în aceste judeţe predominanţa culturilor de legume, incluse în grădini 
familiale care încadrează ponderi între 60,2% şi 83,9% pot contribui la 
organizarea unor ferme agroturistice mai puternice din punct de vedere economic 
şi pentru o amplificare a unei orientări sociale mai active din mediul rural al zonei; 

- este semnificativă existenţa în zona judeţelor Giurgiu-Călăraşi a unor 
suprafeţe agricole încadrate pentru „activităţi recreaţionale”, existente în 36 
exploataţii agricole individuale din judeţul Giurgiu şi 13 în judeţul Călăraşi. 
Acestea reprezintă 4,1% şi respectiv 2,3% din numărul total al exploataţiilor 
agricole individuale, dar putem exemplifica judeţul Călăraşi cu 187 ha de 
asemenea terenuri. Acestea constituie elemente de potenţialitate certe în spaţiul 
rural dunărean. 

 
Tabelul  1 

Exploataţii agricole individuale şi suprafaţa agricolă utilizată după statutul juridic al 
exploataţiei agricole (număr) 

Judeţul Călăraşi Judeţul Giurgiu 
Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate 

(ha) 
Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate 

(ha) 

Statutul juridic al 
exploataţiei 

agricole 
individuale Sub 1 

ha 1-5 ha 5-10 ha Peste 10 ha Sub 1 ha 1-5 ha 5-10 ha Peste 10 
ha 

Numai în 
proprietate 60496 6496 1473 506 39339 37844 2224 259 

Numai în 
concesiune - - - - 3 - - - 

Numai în arendă - - - - 2 7 - 25 

Numai luat în 
parte 30 34 10 22 101 18 3 12 

Numai utilizat cu 
titlu gratuit 466 212 14 - 9 19 - - 

În proprietate şi 
concesiune - - - - 8 16 3 1 

În proprietate şi 
luat în arendă - - - - 67 250 81 154 

În proprietate şi 
luat în parte 347 458 175 322 209 804 211 237 

În proprietate şi 
utilizat cu titlu 

gratuit 
432 455 58 19 217 253 18 6 

În proprietate şi 
alte moduri de 

deţinere 
435 279 68 43 310 1147 133 55 

Alte moduri de 
deţinere 326 123 36 51 176 266 55 73 

SURSA: Recensământul general agricol – 2002. Utilizarea terenurilor agricole, INS, 2004 
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Tabelul  2 
Exploataţii agricole şi suprafeţe utilizate pe categorii de folosinţă ale suprafeţei agricole din 

judeţele Călăraşi şi Giurgiu 
Suprafaţa agricolă utilizată Suprafaţa agricolă neutilizată 

Din care: Din care: 

Judeţul Um Total Teren 
arabil 

Grădini 
familiale 

Păşuni 
şi 

fâneţe 

Culturi 
permane

nte 

Total 
Pentru  

activităţi 
recreaţiona

le 

Suprafe
ţe 

neutiliz
ate 

Alte 
suprafeţ

e 
Total 

Număr 
 73897 40175 62051 161 44009 314 13 303 73767 78236 

% 
 100.0 54.3 83.9 0.22 59.5 100.0 4.1 96.4 - - 

Ha 
 374949 357125 4220 8513 5091 896 187 709 7575 383421 

Călăraşi 

% 
 100.0 93.9 1.2 2.2 1.4 100.0 20.5 79.2 - - 

Număr 
 84905 75477 51180 1658 43083 1095 36 1059 81037 90560 

% 
 100.0 88.8 60.2 1.9 50.7 100.0 2.3 96.7 - - 

Ha 
 271109 252690 2779 10063 5577 567 9 558 5784 279225 

Giurgiu 

% 
 100.0 93.2 1.0 3.7 2.0 100.0 1.5 94.4 - - 

Sursa: date prelucrate după Recensământul general agricol – 2002, utilizarea terenurilor agricole, INS, 2004 
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2.5. DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL ÎN COMUNA PANACI, 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 
Dănuţ UNGUREANU 

          Daniela MATEI 
 

Una din condiţiile dezvoltării turismului din spaţiul rural este perceperea 
corectă a schimbărilor şi oportunităţilor oferite de economia de piaţă. Pe de altă 
parte, modificările intervenite în statutul social al ţăranului, al muncitorului 
navetist devenit şomer dar şi proprietar de pământ, precum şi al specialiştilor 
indiferent de statutul profesional, impun transformarea tuturor acestora din simpli 
executanţi în întreprinzători capabili să-şi valorifice roadele muncii familiale, a 
exploataţiilor agricole sau a diferitelor tipuri de firme din care fac parte, în 
condiţiile concurenţei oferite de piaţă.  

Acesta este motivul pentru care am analizat câteva din elementele de 
dezvoltare ale comunei Panaci prin prisma turismului rural. 

 
Potenţialul turistic al zonei 
Comuna Panaci, cu cele şase sate componente, se desfăşoară pe culoarul 

sudic al Şarului, cu aşezări risipite pe toate văile care converg în râurile Neagra 
Şarului, pe de o parte, iar în cealaltă latură în Neagra Broştenilor. 

Încă din cele mai îndepărtate timpuri, această parte a ţării se numea „Ţara de 
Sus”, bogată în ţinuturi păduroase ce se ridicau în zare, considerată a fi ”patria de 
demult a bourilor şi lumea legendelor şi miresmelor tari ale trecutului”. 

Suprafaţa comunei este de 138 km2, din care marea parte, adică 61%, o 
formează înălţimile muntoase, iar 39% locurile joase, depresionare. 

Muntele, prin poziţia sa, prin direcţia culmilor principale, prin altitudine şi 
masivitate, prin structură şi prin peisaj apare ca o individualitate geografică aparte 
în care trebuie semnalată prezenţa izvoarelor minerale. 
 Potrivit cadrului natural înconjurător, satele comunei Panaci au aceeaşi 
caracteristică, aceleaşi ocupaţii, obiceiuri şi datini. Trebuie specificat că aflându-ne 
la interferenţa Ardealului cu Moldova, în creaţia literară populară şi în artă nu se 
remarcă piese de originalitate1. Din cele mai vechi timpuri bărbaţilor de aici le-a 
plăcut să cioplească în lemn, să-şi împodobească pălăria, sumanul şi chimirul lat 
din piele şi să cânte din fluier şi din cimpoi. Femeilor le-a plăcut să-şi 
împodobească mai întâi casa, pictând chenare în jurul ferestrelor, apoi le-a plăcut 
să se împodobească şi ele cu marame lungi de borangic, cu cămăşi şi fote înflorate. 
 Lăicerele, scoarţele, catrinţele, ştergarele şi celelalte ţesături de casă se 
lucrează în stative după tehnica locală şi folosesc motivele specifice zonei. 
Obiectele din lemn sunt cunoscute pentru frumuseţea lor şi sunt reprezentate prin 
elemente de mobilier, scaune, mese, lăzi de zestre şi sculpturi la rame de oglinzi şi 
suporturi pentru coarnele de cerb şi ţap. 

                                                 
1 Lostun, C. - Monografia comunei Panaci, manuscris 
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 Aşezarea comunei în zona de munte, cu terenuri agricole ce deţin importante 
rezerve furajere de păşuni şi fâneţe a putut fi valorificată prin creşterea animalelor, 
ocupaţie străveche, devenită tradiţională. 
 Omul de la munte care înfruntă condiţiile vitrege de muncă şi de trai, s-a 
limitat multă vreme la această îndeletnicire, însă treptat a fost nevoit să apeleze la 
surse complementare de existenţă cum ar fi: exploatările forestiere, diferite 
meşteşuguri, apoi mineritul, iar mai nou agroturismul. 
 

Agroturismul practicat în comuna Panaci 
Frumuseţea şi varietatea peisajului montan, aerul curat şi răcoros, liniştea şi 

ospitalitatea locuitorilor de aici, atrag turiştii care găsesc aici loc de refugiu, odihnă 
şi refacere. 
 Cetăţenii cu gospodării întemeiate ar trebui să profite de acest fapt. Cu unele 
modificări ale locuinţei, cu instalaţii de apă, ar putea avea o sursă importantă de 
venituri din ceea ce se numeşte „agroturism”. De notat că în ultimul timp tot mai 
mulţi gospodari sunt interesaţi de practicarea agroturismului, însă situaţia 
financiară precară îi împiedică să realizeze acest lucru. 
 Cadrul natural deosebit, specific zonei montane, alături de prezenţa pe 
teritoriul comunei a unor elemente de valoare etnografică şi a unor obiective 
turistice interesante reprezintă puncte de reper în dezvoltarea agroturismului şi a 
serviciilor aferente. 
 Deşi comuna are un grad de atractivitate ridicat, potenţialul turistic al 
acesteia nu este pe deplin valorificat, iar imaginea de ansamblu a serviciilor de 
turism nu a atins încă standardele de calitate aşteptate de majoritatea turiştilor, în 
special de cei străini. 
 Din cercetările noastre, reţeaua turistică a comunei Panaci este compusă 
din1: 

1. Pensiunea agroturistică „Odochianu Veniamin”- sat Panaci, str. Pârâu 
Chirileni; 

2. Pensiunea agroturistică „Felicia Hunea”- sat Panaci, DJ 174; 
3. Pensiunea agroturistică „Filimon Iosif”- sat Panaci, DJ 174; 
4. Pensiunea agroturistică „Bordei Paraschiva”- sat Coverca, DJ 174; 
5. Pensiunea agroturistică „Moroşan Doina”- sat Coverca, str.Pârâu Buciniş 
6. Pensiunea agroturistică „CamyLact” - sat Coverca 
Pensiunea agroturistică „Felicia Hunea” este partener al Centrului de 

Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC) iar celelalte patru 
sunt înscrise în Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural 
(ANTREC). 

Specific acestei zone de munte, gospodăria agroturistică este compusă dintr-
un grup de persoane care locuiesc împreună, au legături de rudenie şi se 
gospodăresc în comun. Aceste persoane participă integral sau parţial la veniturile şi 

                                                 
1 *** - Arhiva primăriei comunei Panaci 
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cheltuielile gospodăreşti, lucrează terenul sau cresc animalele, consumă şi 
valorifică în comun produsele obţinute. 

În comuna Panaci sunt prezente mai multe tipuri de gospodării: 
• gospodărie ţărănească unde capul familiei este salariat iar după orele de muncă 

se ocupă de muncile agricole din propria-i gospodărie; 
• gospodărie ţărănească unde capul familiei este pensionar şi execută muncile 

gospodăreşti singur sau ajutat de copii; 
• gospodărie ţărănească unde capul familiei este ţăran şi proprietar de fermă; 
• gospodărie neţărănească unde capul familiei este intelectual iar activitatea 

agricolă se rezumă la grădinărit, la creşterea animalelor mici şi a păsărilor; 
• gospodărie cu profil preponderent turistic; 
• gospodărie cu profiluri combinate. 

Toate pensiunile agroturistice din comuna Panaci au incluse în oferta 
turistică următoarele obiective turistice1: 

• Schitul Piatra Tăieturii-7 km din centrul comunei Panaci. 
• Biserica din satul Panaci, supranumită şi „Catedrala Munţilor” 
• Fabrica de brânzeturi „CamyLact”; 
• Izvorul misterios de apă minerală „Jumalţu” care ţâşneşte de două ori pe zi 

ca o fântână arteziană; 
• „Pietrele roşii”- dovezi ale străvechii culturi dacice; 
• Rezervaţia „Tinovul Mare”; 
• Microrezervaţia „Mlaştina Drăgoiasa”; 
• Depozitul fosilifer de scoici Glodu; 
• Rezervaţia de jnepeniş şi „Pinus Cembra” din munţii Călimani; 
• Rezervaţia „12 Apostoli”; 
• Rezervaţia „Cheile Zugrenilor”; 
• Rezervaţia „Cheile Barnarului”; 
• Rezervaţia „Toance”; 
• Rezervaţia „Pietrele Doamnei” Rarău; 
• Sporturi de iarnă în oraşul Vatra Dornei; 
• Drumeţii pe cărările de munte şi vizite la stânile din zonă. 

De notat că deplasarea la obiectivele mai îndepărtate se face cu maşina 
personală a turiştilor, iar la cerere se închiriază un mijloc de transport de către 
proprietarul pensiunii. 

 
Modalităţi de promovare a turismului rural din comuna Panaci 

 Activitatea de promovare este înainte de toate o activitate comunicaţională, 
informarea clientelei în legătură cu produsul şi firma care-l furnizează fiind unul 
dintre obiectivele ei de primă importanţă. Aceasta se poate realiza pe căi şi cu 
mijloace multiple, sub formă verbală sau scrisă, directă sau indirectă. 

                                                 
1 *** - Pliant de prezentare pensiuni turistice şi agroturistice, editat de Serviculul de promovare şi 
dezvoltare a turismului şi salvamont, Vatra Dornei, 2003 
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 Din păcate modalităţile de atragere a turiştilor în zona Panaci sunt destul de 
reduse datorită faptului că activitatea de promovare lipseşte aproape cu desăvârşire. 
Se pare că tot mai mulţi proprietari de pensiuni agroturistice din această zonă se 
arată interesaţi de promovarea propriilor oferte turistice, de aceea unii au început 
să-şi realizeze propriile pliante turistice. Acestea sunt întocmite în aşa fel încât să 
declanşeze două reacţii asupra clientului1. Mai întâi ele trebuie să provoace interes 
pentru un demers subiectiv (ceea ce se poate realiza cu ajutorul imaginilor 
fotografice ale mediului, arhitecturii, amenajării interioare, etc), apoi ele trebuie să 
atragă clientul şi să-l determine să aleagă acea pensiune aducând (prin conţinutul 
pe care îl are) suficiente argumente privitoare la confort, calitatea serviciilor, 
diversitatea şi preţul acestora. De aceea trebuie ca proprietarii pensiunilor din 
această zonă să cunoască bine aspiraţiile şi motivaţiile clienţilor potenţiali, 
insistându-se asupra acelor elemente (materiale, comportamentale, etc) care vin în 
întâmpinarea lor. Studiile motivaţionale prealabile sunt absolut indispensabile. 
 Un alt mijloc neconvenţional al promovării este transmiterea din „gură în 
gură” a entuziasmului vacanţei petrecute în această zonă. Astfel cei care au fost 
cazaţi la aceste pensiuni pot povesti rudelor, prietenilor despre ambianţa şi căldura 
acestor locuri şi astfel îi conving să aleagă şi ei un astfel de refugiu. 
 Această promovare, afirmare, este eficient realizată dacă numărul turiştilor 
creşte de la an la an, în timpul susţinerii şi adoptării strategiilor de promovare. De 
asemenea se doreşte a se găsi noi modalităţi de recunoaştere pentru a putea face 
mai atractivă oferta agroturistică şi mai uşor cunoscută (Internet, telefon, radio, 
TV, târguri, panouri publicitare, publicitatea pe vehicule, reviste, etc). 
 Datorită apariţiei recente a agroturismului în această zonă acţiunea de 
promovare este în faza de început, cu ample perspective de dezvoltare prin 
elaborarea unor strategii complexe de promovare a agroturismului în zonă, care să 
vizeze atât piaţa naţională cât şi cea mondială. 

 
Efecte antrenate de turismul rural în comuna Panaci 

 Turismul rural este o activitate nou demarată de câţiva agricultori curajoşi, şi 
de aceea, efectele abia încep să fie vizibile. Iniţierea unei afaceri în agroturism în 
zona Panaci a impulsionat populaţia locală, a făcut-o mai tonică, deoarece trăia 
într-o adâncă monotonie, singurele ocupaţii erau agricultura, creşterea animalelor 
şi exploatarea lemnului. Panaci este declarată zonă defavorizată, însă prin 
activitatea de agroturism tinerii întreprinzători sunt impulsionaţi, stopând migrarea 
spre oraş. Deoarece turismul rural este o activitate complementară, niciodată nu va 
înlocui activitatea de bază (agricultura şi creşterea animalelor); întreprinzătorii vor 
obţine venituri suplimentare şi totodată sentimentul de împlinire, de realizare. 
Oamenii sunt mai încrezători în faptele lor, încearcă noi posibilităţi, prin încercarea 
de investiţii durabile. 
 Totodată agroturismul aduce noi locuri de muncă, pentru populaţia din zonă 
care, fără pregătire superioară, este nevoită să trăiască de pe o zi pe alta, iar prin 

                                                 
1 Niţă, V. - Managementul serviciilor de cazare şi catering, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2004 
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acest efect pozitiv cresc veniturile populaţiei şi comunitatea devine activă, plină de 
viaţă şi speranţă. 
 Unii întreprinzători doresc să investească în afaceri legate de industria 
laptelui, industria alimentară, artizanat (afaceri care aduc profit imediat), profituri 
datorate însă încasărilor făcute de la turiştii atraşi de agroturismul practicat aici. De 
asemenea se remarcă şi organizarea unor festivaluri sau hramuri, ce atrag turiştii. 
De astfel de evenimente va fi nevoie pentru a capacita mai mulţi clienţi, fiindcă 
turistul care vine şi va găsi un sat lipsit de viaţă nu va mai alege această destinaţie. 
 Turismul rural a făcut oamenii mai deschişi, mai ospitalieri şi mai dornici să 
cunoască cât mai mult pentru a-şi stabiliza clientela. 

Relansarea satului, odată cu deschiderea porţilor turismului rural în zonă, are 
loc şi prin intermediul organismelor guvernamentale şi neguvernamentale, 
interesate în promovarea imaginii satului românesc pe plan naţional şi 
internaţional. Amintim aici preocuparea pentru realizarea şoselei care face legătura 
între Bucovina şi Ardeal, care trece prin Panaci şi se îndrepta spre Bilbor-Borsec. 
Organisme ca ANTREC şi instituţii ca CEFIDEC vin în ajutorul dezvoltării 
agroturismului în zonă şi implicit în dezvoltarea localităţii în ansamblu. 

Prin contactul turist-gazdă se realizează o îmbogăţire a orizontului de 
cunoaştere al ţăranului care, datorită unor clienţi străini va fi dornic să înveţe limbi 
străine şi să cunoască civilizaţii noi, cu care vine în contact, şi totodată va face 
cunoscut şi el, la rândul lui, civilizaţia noastră, consolidând poziţia satului 
românesc dincolo de hotare. 

Datorită tradiţiilor bine conservate şi gamei variate de obiective turistice din 
această zonă, turiştii vor fi atraşi spre aceste pensiuni şi toate acestea motivează 
consiliile locale şi alte organisme în realizarea unei infrastructuri bine aranjate. 
 Agroturismul din această zonă vine ca o „lumină de la capătul tunelului”, 
aşteptată de populaţia locală. Obişnuiţi cu gândul că sunt uitaţi de lume, iată că 
această activitate a reuşit să schimbe mentalitatea oamenilor şi totodată monotonia 
satului. Comuna Panaci, peste câţiva ani, din spusele localnicilor, va reuşi să se 
alinieze satelor din Occident. 

  
 Analiza SWOT – a comunei PANACI – 

1. Puncte tari (S) 
• Teritoriul comunei prezintă o poziţie unică 
• Peisajul natural foarte diversificat cu o calitate ecologică ridicată 
• Clima caracteristică zonei de munte prin inversiuni de temperatură 
• Floră şi faună foarte bogată specifice altitudinilor înalte 
• Cheltuieli de întreţinere relativ medii 
• Preţurile de comercializare a produselor- accesibile 
• Ofertă turistică bogată şi diversificată 
• Tradiţii şi obiceiuri bine conservate 
• Gamă variată de obiective turistice 
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2. Puncte slabe (W) 
• Infrastructură slab dezvoltată 
• Temperatura medie anuală scăzută 
• Slaba pregătire în domeniu a ofertanţilor de servicii turistice (lipsa formării 
profesionale în acest domeniu) 
• Lipsa veniturilor complementare şi datorită restructurării masive din minerit (şi 
alte industrii) sursa sigură de venit rămasă este materialul lemnos – fapt ce a 
condus la defrişări masive şi la alterarea cadrului natural; 
• Slaba promovare a produsului turistic 
3. Oportunităţi (O) 
• Demararea dezvoltării infrastructurii prin construirea şoselei care să facă legătura 
cu Ardealul (pe la Bilbor) 
• Elaborarea unei strategii de punere în valoare a potenţialului turistic al zonei 
• Asfaltarea drumului care face legătura între centrul comunei şi schitul Piatra 
Tăieturii (obiectiv turistic în imediata apropiere a comunei) 
4. Ameninţări (T) 
• Veniturile populaţiei în continuă scădere 
• Migrarea masivă a tinerilor către oraş 
• Scăderea drastică a efectivelor de animale 
 

 Concluzii şi propuneri 
 Satul Panaci este satul ţăranului care a ştiut să conserve cu sfinţenie tradiţiile 
şi obiceiurile româneşti. Peisajul pitoresc, ambianţa şi îmbinarea elementelor 
arhitectonice dau satului un plus de armonie. Iată cum aceste două elemente 
definitorii constituie un atu în iniţierea unor afaceri în agroturism. 
 Dezvoltarea turismului rural şi a agroturismului în această zonă pot fi un 
mijloc de supravieţuire a satului. De aceea trebuie să existe un interes colateral în 
dezvoltarea acestuia prin: 
 1.  elaborarea unor strategii de promovare a agroturismului din zonă; 

2. acordarea unei mai mari importanţe promovării pensiunilor cu ajutorul 
paginilor web, pentru atragerea turiştilor străini; 

3. dezvoltarea infrastructurii; 
4. acordarea de facilităţi din partea statului (credite, subvenţii, consultanţă 

tehnică) pentru cei care doresc să investească în agroturism; 
5. atragerea potenţialilor investitori care doresc să demareze o afacere în 

domeniul agroturismului din zona Panaci;  
6. stimularea comunităţii locale pentru investiţii în acest domeniu. 
Varietatea obiectivelor turistice atrage turişti dornici să le vadă şi de aceea 

este necesară elaborarea unor proiecte de amenajare, privind accesul şi obiectivele 
respective făcând apel la fantezia localnicilor dar şi la cerinţele şi nevoile turiştilor. 

Elaborarea unor strategii de punere în valoare a potenţialului turistic al 
zonei, constituie un alt mijloc de relansare, realizat prin participarea la diverse 
târguri, expoziţii, concursuri, licitaţii, etc. 
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În final, se poate afirma că atuurile comunei Panaci sunt suficiente pentru a 
încuraja activitatea de agroturism, cu şanse reale de reuşită atât pe plan economic 
cât şi pe plan social. Dezvoltarea societăţii pe toate nivelurile şi promovarea 
agroturismului din comuna Panaci ţine însă atât de implicarea localnicilor cât şi a 
organismelor interesate în acest domeniu. Fără o colaborare eficientă, dezvoltarea 
turismului rural va avea un caracter latent, şi nu va angrena dezvoltarea comunităţii 
locale. 
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Anexa 1 

FIŞA COMUNEI PANACI 
Indicatori UM Total comună 

Populaţia Persoane 2.303 
Suprafaţa Ha 13.754 
Locuinţe Nr 788 
Suprafaţa locuibilă Mii mp 29.284 
Lungimea drumurilor 
-modernizate 
-pietruite 
-pământ 

Km 65 
4 
51 
10 

Linii de transport Nr 1 
Lungimea liniei CFR Km - 
Staţii CFR Nr - 
Lungimea reţelei de apă Km - 
Lungimea reţelei canalizare Km - 
Lungimea reţelei electrice Km 80 
Lungimea reţelei gaz Km - 
Nr.gosp racordate la reţeaua 
electrică 

Nr 894 

Nr. total de gospodării Nr 913 
Supraf. agricolă din care: 
-arabilă 
-păşuni 
- fâneţe 

Ha 5.578 
182 
3091 
2305 

Păduri şi alte terenuri cu 
vegetatie forestieră 
- in prop. privată 

Ha 79 
 
750 

Ape, bălţi Ha 162 
Efective animale 
-Bovine 
-Porcine 
-Ovine 
-Păsări 

Cap 7.585 
1.986 
279 
600 
4.720 

Unităţi PTTR Nr 1 
Ab. la serviciul telefonic Nr 150 
Abonaţi radio Nr 800 
Abonaţi TV Nr 250 
Unităţi de învăţământ 
-grădiniţe 
-şcoli 
-licee 

Nr 8 
3 
5 
- 

Populaţie şcolară Nr 351 
Personal didactic Nr 25 

  



2.6. CONSIDERAŢII PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL 
ÎN ZONA TÂRGU NEAMŢ 

 
Codruţa Petronela BOUARU 

 
Introducere 
Activitatea turistică se numără printre cele câteva fenomene ce s-au impus în 

epoca contemporană, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind o trăsătură 
caracteristică a secolului nostru şi în special a celei de-a doua jumătăţi a acestuia. 

Societăţile industrializate, mai mult sau mai puţin dezvoltate, au ca trăsătură 
definitorie o importantă concentrare a populaţiei în centre urbane, în cadrul cărora, 
pe suprafeţe restrânse, se înregistrează aglomerări ale locurilor de şcolarizare şi de 
muncă, ale căilor şi mijloacelor de transport, ale familiilor în blocuri de locuinţe, 
ale punctelor de distracţie. 

Societatea industrializată oferă posibilităţi cu efecte pozitive asupra 
membrilor societăţii cum ar fi: creşterea veniturilor şi a puterii de cumpărare, 
sporirea duratei timpului liber prin reducerea zilei şi săptămânii de lucru, prin 
mărirea concediilor, creşterea speranţei mediei de viaţă, dezvoltarea şi 
modernizarea mijloacelor de informare, dar şi efecte negative cum ar fi : 

• agresivităţi biologice (poluare, lipsă de mişcare, maladii frecvente). 
• agresivităţi de ordin nervos (stresul psihic, constrângerile de viaţă socială şi 

profesională). 
De aici dorinţa şi tendinţa membrilor societăţii contemporane de a-şi petrece 

timpul liber călătorind, căutând sau visând la colţuri liniştite din natură, vizitând 
oraşe şi sate din ţara de baştină sau din alte ţări, pentru a cunoaşte oameni şi locuri 
noi sau pentru a-şi îngriji sănătatea. 

Turismul reprezintă un fenomen economico–social specific civilizaţiei 
moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi, ca atare, influenţat de evoluţia ei. 

Prin caracterul său de masă şi conţinutul său complex, turismul antrenează 
un vast potenţial material şi uman, cu implicaţii importante asupra evoluţiei 
economico-sociale, asupra relaţiilor internaţionale etc.. 

România dispune de un vast şi valoros potenţial turistic natural şi antropic, 
ca şi de o bogată tradiţie în domeniul călătoriilor, ceea ce argumentează pentru 
viitor înscrierea turismului între ramurile de bază ale economiei. 

Dorinţa de a cunoaşte şi alte zone decât cele în care ne desfăşurăm 
activitatea zi de zi, inclusiv din arealul rural constituie o permanenţă a spiritului 
uman în aspiraţia sa spre progres, spre mai bine.  

 
Potenţialul turistic natural şi antropic 
Prin poziţia sa în preajma Cetăţii Neamţului şi a unor cunoscute mănăstiri, 

adevărate monumente istorice şi de artă, oraşul Târgu Neamţ a devenit un 
important centru turistic spre care polarizează numeroase centre rurale în care se 
practică turismul rural . 
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Principalele puncte de atracţie ale zonei Tg. Neamţ atât pentru turiştii 
români, cât şi pentru turiştii străini, sunt desigur mănăstirile Neamţ, Secu, 
Sihăstria, Agapia şi Văratec, inedite fie prin arhitectura tradiţională, specific 
ortodoxă de influenţă bizantină, fie prin pictura interioară ce excelează la 
mănăstirea Agapia, operă a marelui pictor Nicolae Grigorescu. 

O atracţie puternică exercită asupra turiştilor şi casele-muzeu Ion Creangă, 
Mihail Sadoveanu, Vasile Conta, Alexandru Vlahuţă, Mihail Sadoveanu şi 
Veronica Micle, personalităţi care prin talentul lor au contribuit la îmbogăţirea 
tezaurului culturii naţionale. 

O completare armonioasă, la aceste valori ce se constituie în reale motivaţii 
pentru turismul intern şi internaţional, o aduc gospodăriile ţărăneşti din zona 
montană a Neamţului, cu valorile lor arhitectonice, etnografice, precum şi cu 
mesteşugurile populare unice prin vechimea şi autenticitatea lor. 

Zona turistică Târgu Neamţ, constituie totodată şi poarta de plecare spre 
obiectivele turistice din Bucovina: mănăstirile Voroneţ, Humor, Moldoviţa, 
Suceviţa, Putna, Arbure, precum şi cetatea de scaun a Sucevei. 

Funcţia turistică a oraşului Târgu Neamţ este considerată de către întreaga 
comunitate locală ca o alternativă economică viabilă, în condiţiile în care alte 
ramuri economice cunosc o perioadă de stagnare.  

Târgu Neamţ este placă turnată a traseelor turistice, cu minunatele ei 
privelişti naturale, mănăstirile nemţene de maici şi de călugări, cu numeroase 
aşezări şi puncte de atracţie ce amintesc de istoria, cultura şi tradiţiile neamului 
românesc. 

Situat la întâlnirea a două axe de drumuri intens circulate, de la est la vest, 
drumul dinspre Iaşi - Paşcani, pe valea Bistriţei şi prin trecătorile Carpaţilor spre 
Transilvania; iar de la nord la sud, drumul spre Suceava - Fălticeni, spre Piatra 
Neamţ –Bacău -Bucureşti. 

Aici, pe malul Ozanei, ocrotiţi de Culmea Pleşului şi Cetatea Neamţului, la 
poalele pădurilor „ce pompează zilnic asupra oraşului milioane de metri cubi de 
oxigen” trăiesc şi muncesc oameni paşnici, harnici şi ospitalieri. 

 
Turismul rural din zona Târgu Neamţ 
Odihna, aerul curat, cadrul natural inedit, consumul de alimente proaspete 

sunt doar unele din argumentele proprietarilor de ferme agroturistice şi de pensiuni 
turistice din zona Târgu Neamţ. 

Datorită unui exces de spaţiu în gospodăriile ţărăneşti (mai ales în zona de 
munte a judeţului) există posibilitatea cazării turiştilor în gospodărie, în camere 
aranjate şi mobilate în stil moldovenesc tradiţional.  

Demn de reţinut este faptul că în cadrul gospodăriilor agroturistice din 
Neamţ, turiştii au ocazia să servească produse alimentare 100% naturale, fără 
aditivi.  

În zona Agapia există amenajate în acest sens ferme agroturistice care oferă 
cazare, masă, bucătărie tradiţională la următoarele ferme agroturistice: „Alina”; 
„Narcisa”, ”Cârjă Mariana”, iar în Târgu Neamţ pensiuni turistice cum ar fi 
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„Belvedere”, „Arnăutu”, „Cocoşul de munte”, „Humă Elena”, „La răscruce de 
vânturi”. 

Un alt element atracţie pentru turismul rural este artizanatul, tradiţiile şi 
obiceiurile locale.  

Turismul rural se asociază, în cele mai multe cazuri cu promovarea şi 
păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor. Există obiceiuri specifice, deosebit de pitoreşti, 
care se păstrează şi astăzi, cum ar fi organizarea de şezători, tradiţiile legate de 
sărbători religioase, hramuri sau evenimente tradiţionale ale satului.  

Datele privitoare la fluxul de turişti în mediul rural ne semnalează o 
expansiune a cazărilor la pensiuni în ultimii ani, chiar dacă cei care investesc în 
agroturism întâmpină greutăţi, ca de altfel majoritatea investittorilor din turism 

Pentru majoritatea turiştilor (indiferent ce formă de turism practică) o casă 
aflată într-un mediu liniştit şi nepoluat va fi întotdeauna de preferat unei camere de 
hotel. Şi asta din mai multe motive:  
• este de regulă mai multă linişte; 
• îţi conferă confort interior şi siguranţă; 
• mâncarea este, în general, tradiţională; 
• este întotdeauna mai ieftin. 

Totuşi, pentru turismul rural se manifestă încă o cerere relativ scăzută, 
această situaţie fiind determinată de lipsa mijloacelor financiare (în rândul turiştilor 
români) şi de insuficienta promovare (în rândul turiştilor străini).  

Din analiza mediului intern şi extern al zonei turistice Târgu Neamţ, se 
desprinde ideea că potenţialul turismului rural al zonei este dezvoltat şi pentru 
valorificarea lui se impune cu prioritate întocmirea unui program promoţional. 

Obiectivul general al acestui program de marketing îl constitue promovarea 
zonei turistice Târgu Neamţ ca destinaţie pentru vacanţe şi călătorii pe piaţa 
turistică internă şi în special pe piaţa turistică externă, cu precădere pentru ţările 
Europei. 

Obiectivele specifice şi acţiunile de promovare corespunzătoare lor sunt 
prezentate în programul de marketing pentru dezvoltarea turismului în zona 
Târgu Neamţ. 

Zona turistică Târgu Neamţ trebuie valorificată ca destinaţie pentru toate 
formele de turism practicabile, dar, în acelaşi timp, ea trebuie analizată şi 
prezentată diferitelor segmente de piaţă ca o multitudine de microdestinaţii 
specializate în practicarea unei anumite forme de turism. 

Pentru fiecare formă de turism pensiunile de agroturistice trebuie să-şi 
întocmească programe de marketing corespunzătoare, care să fie însoţite de 
programe promoţionale de marketing. 

 
Propuneri pentru dezvoltarea turismului rural în zona Târgu Neamţ 
Turismul poate fi sursa importantă pentru realizarea de venituri materiale 

spre folosul tuturor, dar aceasta presupune investiţii. Există deci un cerc în care se 
învârt la nesfârşit cei doi factori importanţi: 
• realizarea calităţii în servicii din turism pentru atragerea vizitatorilor; 
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• investiţii pe măsură pentru a avea cu cei atrage. 
Dacă aceşti factori sunt realizaţi, atunci putem spune că turismul constituie o 

sursă continuă de bani. 
Conform unor aprecieri referitoare la formarea imaginii în turism s-a tras 

concluzia că „un turist mulţumit, satisfăcut de locul unde şi-a petrecut vacanţa, prin 
transmiterea informaţiilor, a valorii lor, poate influenţa alţi cinci turişti potenţiali 
pentru a-şi petrece, în viitor, vacanţa la locul respectiv de sejur, în timp ce un turist 
nemulţumit de calitatea serviciilor mai ales de personalul din turism, influenţează 
zece turişti potenţiali”. 

În acest context, comportamentul lucrătorului din turism sub aspectul 
corectitudinii şi solicitudinii este hotărâtoare în crearea unei imagini pozitive 
privind destinaţia turistică. 

Consiliile locale din zona Tg. Neamţ au amenajat în acest sens diferite 
magazine cu produse artizanale, cu obiecte bisericeşti, cu suveniruri – atât în oraş 
cât şi la punctele turistice din zonă. 

De asemenea se investesc sume importante pentru publicitate, ocazie cu care 
au fost realizate o serie de obiective cum ar fi:  
• ghidul reţelei hoteliere locale; 
• publicaţii referitoare la muzee, obiective, turistice culturale, de agrement, 

etnografice;  
• spectacole; 
• hărţi turistice ale oraşului şi a zonei turistice; 
• videocasete; 
• birouri de informare turistică; 
• agenţii de turism. 

Pentru dezvoltarea turismului în această zonă sunt necesare aplicarea unui 
set de strategii care să aducă venituri atât pentru populaţia zonei cât şi pentru 
economia în ansamblu. Aceste strategii sunt necesare şi pentru turişti care vor să îşi 
petreacă cât mai plăcut timpul liber. 

 
Pentru oraşul Târgu Neamţ sunt necesare: 

• Stabilirea unor strategii de promovare şi dezvoltare a turismului; 
• Investiţii pentru extinderea posibilităţilor de cazare, reamenajare şi revizuirea 

unor puncte turistice de interes deosebit; 
• Cetatea Neamţului -căile de acces trebuie revizuite şi asfaltate; 
• Dotarea cu aparatură audio-video ce ar completa imaginea memorabilă a cetăţii 

lui Ştefan cel Mare – realizându-se efecte sonore şi imagini; 
• „Parcul copilăriei”- bazat pe poveştile şi Amintirile din copilărie ale lui Ion 

Creangă tip Walt Disney cu o participare activă a copiilor; 
• Amenajarea unui camping „Cetatea” –căsuţe şi spaţiu pentru corturi teren de 

minigolf, pistă pentru patine cu rotile; 
• Amplasarea unui „Complex al tradiţiilor meşteşugăreşti de ţesut covoare, 

lăicere, sculptură în lemn, prelucrarea lânii, prepararea fructelor de pădure; 
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• Organizarea unui festival al tradiţiilor şi promovarea acestuia; 
• Dezvoltarea sporturilor tradiţionale zonei –acţiuni de vânătoare şi pescuit; 
• Modernizarea structurilor de primire; 
• Creşterea calităţii serviciilor în turism prin calificarea personalului, atestarea şi 

clasificarea unităţilor de cazare turistică1; 
• Îmbunătăţirea transportului local spre obiective turistice; 
• Promovarea obiectivelor turistice; 
• Acţiuni de modernizare a traseelor turistice –cu contribuţia şcolilor în realizarea 

unor marcaje turistice, indicatoare, curăţenia oraşului şi a punctelor turistice, a 
zonelor de agrement libere.  
 

 Pentru mănăstirile din zona oraşului Târgu Neamţ se impun unele planuri 
de renovare. Trecerea anilor şi unele evenimente din a doua jumătate a secolului al 
XV-lea au marcat puternic aşezămintele monahale (la mănăstirile Neamţ şi Agapia 
începându-se deja lucrările de restaurare). 

Sunt necesare realizarea următoarelor obiective: 
• Investiţii pentru extinderea posibilităţilor de cazare; 
• Modernizarea structurilor de primire; 
• Amenajarea unor campinguri ; 
• Promovarea mănăstirilor, şi a turismului religios atât în ţară cât şi în străinătate; 
• Promovarea valorilor unice fiecărei mănăstiri (muzee, icoane, etc.) 

 
Este important ca oferta agroturismului să fie atrăgătoare şi aceasta trebuie 

să includă şi să valorifice, pe lângă aerul curat, iarba verde, mâncarea tradiţională, 
orice detalii care pot constitui o atracţie turistică: o pădure, o peşteră, un lac, o 
mănăstire, precum şi tradiţiile populare (olărit, prelucrarea lemnului, a lânii, etc.). 
Toate aceste elemente favorizează succesul turismului în spaţiul rural.  

Prin valoarea istorică, culturală şi prin poziţia în teritoriu, ţinutul este unul 
din cele mai pitoreşti locuri din subcarpaţii româneşti, cu obiective turistice de 
importanţă majoră, cunoscute nu numai de turiştii din ţară ci şi de cei din 
străinătate. 

Frumoasele peisaje naturale, vestigii istorice, sate pitoreşti, sărbătorile 
populare şi specialităţile culinare sunt motive în plus pentru o vacanţă la Târgu 
Neamţ. 
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2.7. TURISMUL RURAL ÎN ZONA DOBROVĂŢ, JUDEŢUL IAŞI 

 
Elena Monica TALABĂ 

 Ion TALABĂ 
 

Introducere 
În judeţul Iaşi sunt multe localităţi cu reale posibilităţi pentru dezvoltarea 

turismului rural, cum ar fi: Cotnari, Comarna, Răducăneni, Bârnova, Băiceni-
Cucuteni, Mogoşeşti-Iaşi (sat Hadâmbu), Mădârjac, Schitu Duca, Strunga, Deleni-
Pârcovaci etc şi nu în ultimul rând, Dobrovăţul. 

Astfel, între dealurile molcome ale Podişului Central Moldovenesc, într-o 
zonă acoperită cu păduri seculare, ce formează o microdepresiune, se află renumita 
localitate Dobrovăţ. 

Amplasată în sudul judeţului Iaşi, la hotarul cu judeţul Vaslui şi având ca 
vecini localităţile Bârnova, Ciurea, Scânteia, Schitu Duca, Tăcuta şi Codăeşti, 
Dobrovăţul reprezintă un nume cu adânci rezonanţe istorice, economice şi 
etnoculturale. 

Dobrovăţul reprezintă în acelaşi timp un nume bine cunoscut în turismul 
ieşean în special sub forma sa de turism rural, agroturism şi turism religios. 

 
Resursele turismului rural în zona Dobrovăţ 
Aşezată la o distanţă mică de numai 33 km de Iaşi şi 15 km de gara Bârnova, 

cu o nuanţată distribuţie a formelor de relief, constituită din mai multe dealuri cum 
ar fi: Dealul Cireşului, a Cazacului, a Perjului, Colonetei, Stejarului şi al Rotundei 
ce se prelungesc prin văi (Ştiubeelor, Poienelor lunguieţe) prin care îşi au cursul 
unele pârâiaşe (Nastea, Ştiubeelor, Pietrosul, Humăria etc) ce se varsă în pârâul 
Dobrovăţ, această localitate este păstrătoarea unor interesante resurse turistice. 

Pentru călătorul ce poposeşte pe unul din aceste dealuri, poate chiar în 
punctul cel mai înalt al pădurii, la locul numit Movila, aflat la o altitudine de 417 
m şi uitându-se împrejur, va distinge cu claritate o microdepresiune sub forma unei 
lunci ce coboară la altitudinea de 200 m faţă de nivelul mării. 

Aşa cum ne indica şi numele acestei microdepresiuni prin mijlocul ei curge 
lin apele pârâului Dobrovăţ, care este înconjurată în special în partea de nord, vest 
şi est de o falnică şi renumită pădure de codru care în decursul timpului şi-a pus 
amprenta pe preocupările oamenilor şi a construcţiilor ce au fost realizate aici şi 
care au străpuns timpurile. 

Mult mai mult decât în alte localităţi rurale, la Dobrovăţ exista o oarecare 
armonie între resursele turistice de ordin natural şi antropic. 

În prima categorie intră în calcul pădurea care prin farmecul pe care-l 
creează, prin condiţiile de odihnă şi agrement – inclusiv prin fructele pe care le 
oferă, prin flora şi fauna pe care o adăposteşte, determină acea forţă de atracţie 
surprinsă cu multă sensibilitate de poeta Floarea Buzincu în „Balada mănăstirii 
înalte” [1, p.18] care afirma: 
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„ Cunoşti drumul cum s-ajungi? 
Drumul din Vaslui spre Iaşi, 
În urmă de tot îl laşi, 
Treci un codru cu foioase, 
Cu păsări ce cântă-n zori 
Mierle şi privighetori 
Ce te vor chema 
Te vor îndemna 
În Ea să poposeşti 
Pe Domnul să-l întâlneşti 
Să te rogi Lui cu ardoare 
Că viaţa-i spre clătinare…” 

 
Intră apoi în calcul peisajele pe care le creează cele peste 12 pârâiaşe şi în 

special pârâul Dobrovăţ, apoi numeroasele stânci etc. Nu de mică importanţă 
pentru turism sunt peisajele create de viile şi pepinierele pomicole ale localităţii. 

În cazul acestei localităţi, o atracţie aparte este creată de prezenţa faimoasei 
mănăstiri Dobrovăţ, ultima ctitorie a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, a cărei 
construcţie a fost terminată conform pisaniei de la intrarea în biserică – în anul 
1504, cu două luni înaintea morţii marelui voievod, deci în al 47-lea an şi o lună de 
domnie . 

De fapt, Dobrobăţul reprezintă unul din locurile pământului românesc cu o 
veche istorie monastică. Astfel, în această masivă dumbravă, în mijlocul ei, la 
umbra unor falnici stejari, în fostul sat Călugăreni, îşi avea chilia şi locul de 
rugăciune un bătrân sihastru, sub numele de Giurgiu călugăr aşa cum se specifică 
într-un document redactat la 26.11.1449 la curtea domnească de la Hârlău. 

Ştefan cel Mare a intrat în contact cu aceste locuri în timpul campaniei 
militare de la Podul Înalt–Vaslui de la crunta înfruntare cu turcii. Aşa cum susţin 
unii autori, în acest loc, Ştefan cel Mare îşi avea un punct de comandă şi conform 
tradiţiei ca după fiecare luptă câştigată să promită în rugăciuni şi să se ţină de 
cuvânt apoi de a ridica o biserică, acest lucru s-a petrecut şi aici. 

Istoria ne atestă faptul că primind ajutorul Bunului DUMNEZEU, Ştefan cel 
Mare a câştigat bătălia şi a ridicat – deşi mult mai târziu – această mănăstire.  

Revenind la poezia citată [1 p.17], poeta Floarea Buznicu, zugrăveşte cu 
multă măiestrie acest tablou:  

„ Între Iaşi 
şi-între Vaslui 
pe malul pârâului, 
spre limita de judeţ, 
lângă râul Vaslueţ, 
stă o Mănăstire-Înaltă 
şi mult binecuvântată 
a Domnului Sfântă Poartă. 
Loc de-nchinăciune 
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şi de rugăciune, 
unde multe-s de văzut! 
De auzit şi de crezut”. 

 
După obiceiul timpului, Ştefan cel Mare a înzestrat mănăstirea cu numeroase 

podoabe, multe dintre ele aflate astăzi în muzee (inclusiv din Bucureşti) şi cu mari 
suprafeţe de teren care au fost îngrijite de călugări, timp de peste două veacuri şi 
jumătate. 

Opera începută de Ştefan cel Mare a fost continuată cu dăruire de către 
Bogdan Voievod-fiul său şi de Petru Rareş, care a pictat-o în interior, pictura 
murală care se caracterizează prin frumuseţe şi sobrietate. 

În poezia citată [1, p.19], poeta Floarea Buzincu face referire directă la acest 
aspect al problemei, afirmând că: 

„ Mănăstirea-i înzestrată 
cu multe sate laolaltă 
de Ştefan, cel Mare şi Sfânt, 
Când a trăit pe pământ. 
De Ştefan, Mare şi Bun 
unde vă chem eu acum”. 

 
La 26.03.1651, Vasile Lupu a închinat mănăstirea cu toate averile ei la 

Mănăstirea Zografu de la Sfântul Multe Athos, care a administrat-o peste 250 de 
ani până la actul de secularizare a averilor mănăstireşti a lui Alexandru Ioan Cuza, 
ocazie cu care a intrat în patrimoniul statului român. 

Anul 1884 aduce însă o nouă modificare prin transferul acestor bunuri în 
„Domeniul Coroanei”.  

În categoria resurselor turistice se înscriu de asemenea tradiţiile 
etnofolclorice ale localităţii care cu toate influenţele şi transformările petrecute în 
timp, mai păstrează şi încă mai poartă parfumul inegalabil al timpului. Acum satul 
s-a modernizat, lumea s-a schimbat, tradiţiile (de Paşte, de Anul Nou, de 
primăvară, odată cu începutul lucrărilor agricole etc) s-au mai modificat, dar 
turiştii pot vedea, lucruri noi şi ispititoare. 

Nu în ultim rând, un rol din ce în ce mai important revine bazei tehnico-
materiale specifice care în Dobrovăţ, la nivelul solicitărilor actuale, satisface într-o 
oarecare măsură exigenţele turiştilor. 

 
Istoricul turismului rural în Dobrovăţ 
Activitatea de turism rural în Dobrovăţ nu este una de dată recentă, locuitorii 

acestei localităţi fiind deprinşi şi cu terminologia utilizată dar şi cu intimităţile 
acesteia. 

Astfel, sub forma sa de turism, de vânătoare, de drumeţie, dar mai ales de 
pelerinaj religios la mănăstire, turismul rural din Dobrovăţ are o lungă şi bogată 
istorie. Cu toate acestea, luna mai 1972 poate fi apreciată ca una de referinţă pentru 
această localitate, deoarece pornind de la o iniţiativă a Agenţiei Biroului de Turism 
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pentru Tineret Iaşi, care a încheiat contracte de colaborare cu 23 de gospodării 
ţărăneşti care s-au obligat să amenajeze în propriile case câte 1-2 camere drept 
spaţiu de cazare pentru primirea turiştilor şi s-au pus la porţi tăbliţe „Loc cazare 
turişti”. 

A fost făcută publicitatea necesară la radio şi în cotidianul judeţean „Flacăra 
Iaşului” în care se anunţa că în fiecare sâmbătă şi duminică se organizează excursii 
cu autocarul la Dobrovăţ. 

Această iniţiativă a declanşat în Dobrovăţ energii şi pasiuni nebănuite din 
care redăm doar una ca exemplu şi anume: învăţătorul Constantin Balaban de la 
Şcoala Generală din localitate, citind anunţul din ziar s-a prezentat în grabă la 
Primărie şi a început să spună „Domnule Primar vin turiştii, vin turiştii, haideţi să-i 
primim cum se cuvine pentru a nu ne face de ruşine”. 

A fost convocată ad-hoc o şedinţă de lucru şi au fost stabilite câteva 
obiective operative dintre care enumerăm: curăţirea şanţurilor, vopsirea pomilor şi 
a gardurilor, repararea podeţelor, refacerea cu vopsea a indicatoarelor de la intrarea 
şi ieşirea din sat, punerea unor indicatoare de dirijare din tablă spre mănăstire, 
muzeul sătesc etc. 

În timp, datorită obiectivelor turistice de care dispune dar şi ca o urmare 
firească a publicităţii ce s-a făcut, Dobrovăţul a devenit un loc preferat pentru 
odihna şi recreerea ieşenilor, a vasluienilor dar şi pentru turişti din alte zone. 

Cel mai mare număr de turişti sosiţi a fost în 2004, motivaţi de anul 
comemorativ „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, cu amplitudinea cea mai mare la 
pelerinajul din 2 iulie când peste 20.000 de oameni s-au adunat într-o singură zi - 
ocazie cu care la mănăstire a fost ridicată o frumoasă statuie din bronz a 
voievodului.  

Personalităţi  care au trecut prin Dobrovăţ  
Datorită cadrului natural, a istoriei şi valorilor culturale pe care le posedă 

Drobovăţul a incitat paşii multor personalităţi ale neamului românesc. 
În rândul acestora reţinem doar ca exemplu câteva nume şi anume: 

a) Mihai Eminescu în calitate de revizor şcolar pe Judeţul Iaşi şi Vaslui a poposit 
în 1875 în Dobrovăţ, fiind impresionat de şcoala din localitate şi de învăţătorul 
Grigore Cristescu, care a publicat un manual de istorie a românilor mult 
apreciat atât de elevi cât şi de poet. Anii care au urmat acestei vizite a lăsat 
urme adânci în memoria colectivă a localnicilor care şi astăzi se mândresc cu 
faptul că cel mai mare poet român şi-a purtat paşii prin localitate lor. 

b) Alexandru Vlahuţă - cel care prin România Pitoreasă a contribuit atât de mult 
la popularizarea frumuseţilor ţării, între anii 1883 şi 1888 venea deseori la 
Dobrovăţ în timpul vacanţelor şcolare, locuind la cumnatul, său care era 
directorul închisorii. În scrierile sale Alexandru Vlahuţă, are dese referirii la 
Dobrovăţ. 

c) Vasile Pârvan – în timpul primului război mondial mai precis în 1916-1917 în 
calitatea lui de director al Muzeului Naţional din Bucureşti, a fost cazat la 
Dobrovăţ – localitate în care se aflau un număr foarte mare de soldaţi pentru 
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tratament şi refacere. În multe din scrisorile expediate din aceasta localitate el 
prezintă unele aspecte legate de viaţa de atunci a localnicilor. 

d) Ion Simioneascu – geograf de renume mondial - în 1936 vizitează Dobrovăţul 
şi este impresionat de priveliştea ce i se prezintă şi pe care le analizează şi 
deopotrivă elogiază în lucrările sale  

e) Nicolae Iorga – a vizitat Dobrovăţul de mai multe ori (1907,1930-1936) a fost 
puternic impresionat de ctitoria lui Ştefan cel Mare şi a descris unele aspecte în 
Note de călătorie 

f) Regina Maria a României a vizitat Dobrovăţul în decembrie 1916 ocazie cu 
care a inspectat unităţile militare aflate aici pentru refacere şi instrucţie. 

g) Mihail Sadoveanu - mare iubitor de vânătoare a fost în cadrul Dobrovăţului în 
anii 1925-1926 participând la interesante partide de vânătoare. 

h) Intră apoi în calcul vizitele făcute de Prea Fericiţii Patriarhi Justin Moisescu şi 
Teoctist de întreaga suită a scriitorilor şi poeţilor, pictorilor, dirijorilor şi a 
actorilor ieşeni, rectori ai universităţilor, etc.  

 
Formele de turism ce pot fi practicate în satul turistic Dobrovăţ 
Amplasată în sudul judeţului Iaşi la hotarul cu judeţul Vaslui la o distanţă de 

33 km pe şosea (din care 25 asfaltată) şi la 15 km de gara Bârnova, fiind legate şi 
prin alte numeroase căi de comunicaţie cu celelalte localităţi, satul turistic 
Dobrobăţ oferă condiţii excelente pentru turism şi vacanţă. 

Ca o urmare firească a structurii resurselor turistice de care dispune 
Dobrovăţul, oferă condiţii pentru practicarea unui număr mare de forme de turism 
cum ar fi: turismul cultural istoric sub cele două caracteristici ale sale pelerinajul 
religios şi vizitarea muzeului sătesc; drumeţia şi orientarea turistică; turismul viti-
pomicol, forestier, de vânătoare, apicol (deci de tratament cu miere, venin de 
albine, lăptişor de matcă etc). 

a) Turismul cultural-istoric poate fi practicat tot timpul anului dar cu 
cele mai bune rezultate în intervalul aprilie-octombrie. Această formă de turism 
este susţinută de istoria acestei localităţi care este puternic încrustată în obiectivele 
pe care le posedă, între care pe prima treaptă se situează Mănăstirea Dobrovăţ, 
turnul de poartă al mănăstirii, paraclisul cu hramul „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”, corpul de chilii, beciul mănăstirii, casa Racoviţă (care este cu etaj şi 
are numeroase camere pentru cazarea pelerinilor etc). Valurile de pelerini curg 
zilnic la mănăstire dar cel mai mare număr se înregistrază la 2 iulie al fiecărui an, 
ziua trecerii în nefiinţă a ctitorului ei şi de ziua hramului „Pogorârea Duhului 
Sfânt” şi de Sfintele Paşte – în special la slujba de înviere. 

Un loc aparte poate fi ocupat în viitor de acea formă de turism cultural care 
să valorifice ocupaţiile tradiţionale ale localnicilor. Amintim în acest cadru că la 
Drobovăţ se mai păstrează încă practica unor meşteşuguri cum ar fi: prelucrarea 
pietrei, prepararea mangalului, fabricarea varului, prelucrarea lemnului şi fierului, 
lânei şi a cânepei –inului, confecţionarea frânghiilor, tesutului carpetelor etc. În 
masura în care s-ar crea unele ateliere pentru învăţarea acestor meserii, numărul 
turiştilor ar fi mult mi mare  
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b) Drumeţia reprezintă una din formele bine apreciate de turiştii care 
vizitează Dobrovăţul. Un număr de 4 trasee turistice marcate ce pornesc din Iaşi de 
la Rezervaţia Fosiliferă Repedea, prin pădure până la satul Bârnova, gara Bârnova, 
Schitul Poiana cu Cetate, Dobrobăţ de aici cu 3 variante spre Slobozia-Ciurea; spre 
Cabana zoopastorală Vama Dobrobăţ sau spre Schitu-Duca-Stâna Poieni. Această 
zonă turistică a fost mult timp în atenţia împătimatului în ale turismului ieşean şi a 
celui montan, Florea Eugen, care, ani la rând, a marcat aceste trasee. 

c) Orientarea turistică – în calitatea ei de singură formă de turism ce 
pune participanţii în concurenţă, are şi tradiţii, dar şi condiţii în zona Dobrovăţ 
unde există circa 6 trasee special marcate, hărţi special editate etc. 

d) Turismul viti-pomicol cunoaşte o evoluţie pozitivă în zona Dobrovăţ, 
care dispune de condiţii optime de practicare. Aşa cum rezultă din datele 
prezentate în tabele 1 şi 2, din totalul suprafeţei agricole a comunei Dobrovăt care 
este de 3542 ha, livezile şi pepinierele pomicole ocupă 130 ha iar viile şi 
pepinierele viticole 65 ha.  

Tabelul 1 
Fondul financiar după modul de folosinţă la 31.12.1998 – hectare 

Din care, pe categorii de folosinţă:  Suprafaţa 
agricolă Arabil Livezi şi 

pepiniere 
pomicole 

Vii şi 
pepiniere 
viticole 

Păşuni Fâneţe 

Total judeţ 379051 250442 8846 12557 86937 20269 
Dobrovăţ 3542 2383 130 65 676 288 

Sursa Anuarul Statistic al Judeţului Iaşi, 1999, p.93. 
  

Tabelul 2 
Producţia totală la principalele culturi agricole în anul 1998 – tone 

 Grâu şi 
secară 

Porumb 
boabe 

Cartofi Floarea 
soarelui 

Sfeclă 
de zahăr 

Legume Struguri Fructe 

Total judeţ 117886 367033 99641 17597 145951 102247 41596 58972 
Dobrovăţ 1302 1475 925 220 1050 1068 343 375 

Sursa Anuarul Statistic al Judeţului Iaşi, 1999, p.97. 
 

Aceasta pune în evidenţă faptul că prin producţiile realizate care în medie 
anuală se ridică la peste 370 tone de fructe şi peste 340 tone de struguri ca şi prin 
farmecul deosebit creat în perioada de înflorire (luna aprilie) când suprafeţe întinse 
par albe ca zăpada, iar în timpul culesului, prin calitatea produselor oferite care se 
impun prin calitate (dulceaţă şi prospeţime), spaţiul rural al Dobrovăţului exercită 
o puternică forţă de atracţie turistică. 

e) Turismul forestier. Pădurea a exercitat din totdeauna o puternică forţă 
de atracţie asupra oamenilor, care este puternic înrădăcinată de memoria colectivă 
deoarece în decursul istoriei noastre ea a oferit şi loc de adăpost în vremuri de 
restrişte dar şi de hrană (prin fructe, plante şi animale). Mai nou, pădurea oferă 
pentru cea mai mare parte a populaţiei locul de odihnă preferat şi creator de mari 
bucurii. 

Dispunând de o veche tradiţie forestieră – cu pădure de codru – zona 
Dobrovăţ oferă la ora actuală cele mai prielnice condiţii pentru această formă de 
turism, mai cu seamă că este vorba despre o suprafaţă de cca 5100 ha. 
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Turistul are prilejul de a vedea şi de a sta la umbră sau sub coroanele 
falnicilor fagi, carpeni, stejari, paltini, tei, plopi, ulmi, frasini şi cireşi. 

Pădurea Dobrovăţ, înglobează în ea un număr de peste 10 minunate poieni – 
dintre care cea mai frumoasă este Poiana Vama Dobrovăţ – fiind străbătute de 
importante pâraie, dispunând de un număr de 2 cabane de vânătoare şi 3 cantoane 
silvice. Faptul că o mare parte din pădure a făcut parte din Domeniul Coroanei, se 
cunoaşte până astăzi printr-o oarecare sistematizare. 

Turiştii care aleg pădurea drept destinaţie a călătoriei lor la Dobrovăţ o fac 
fie pentru fascinaţia pe care aceasta o prezintă prin inegalabilele peisaje, fie pentru 
flora şi fauna sa. 

f) Turismul de vânătoare are de asemenea condiţii dintre cele mai bune 
de manifestare deoarece aici întâlnim un număr destul de mare de mistreţi, iepuri 
de câmp, ciute, fazani, cocoşul şi găinuşa sălbatică etc. 

Datorită acestui lucru, în pădure au fost construite locuri speciale de 
observaţie şi vânat, zona este parcelată şi adecvată acestui sport, dar deopotrivă şi 
act turistic. 

g) Turismul apicol, care este în plină dezvoltare, găseşte în Dobrovăţ 
condiţii prielnice de manifestare. Datorită culturilor masive de floarea soarelui, a 
numărului de tei şi salcâmi, ca şi de o consistentă floră spontană, numărul 
crescătorilor de albine şi numărul de familii de albine este destul de mare la 
Dobrovăţ la care se adaugă numeroase stupine pastorale care vin pe timpul verii 
din alte localităţi. 

Asocierea dintre albinărit şi turism este directă şi evidentă. Astfel, sunt unii 
turişti care sunt încântaţi doar de zumzetul şi de hărnicia albinelor şi care sunt 
fericiţi să le privească, alţii preferă produsele oferite (miere, faguri, ceară, lăptişor 
de matcă), fie pentru consum sau pentru tratarea diferitelor afecţiuni. Sunt însă 
cazuri de turişti care se apropie de stupine pentru că înţepăturile de albine (desigur 
în număr mic) le fac bine împotriva reumatismului. 

Oricum, orice formă de turism ar practica turiştii, acesta intră în contact 
(mai mult sau mai puţin direct) cu celelalte forme. 

 
Baza materială a turismului rural la Dobrovăţ  
1. Infrastructura de transport este bine reprezentată şi constituită din linia 

ferată Iaşi-Vaslui cu gara Bârnova aflată la 15 km distanţă, pe care circulă 8 
perechi de trenuri zilnic. 

De la Iaşi şi Vaslui pornesc 2 şosele modernizate, una prin Poieni-Schitu 
Duca-Movila lui Burcel, a doua prin Şanta, Gara Bârnova şi de aici pe la Cabana 
Bârnova, care este modernizată până în apropierea Dobrovăţului. Mai intră în 
calcul şoselele pietruite care trec prin Vama Dobrovăţ spre Mănăstirea Dobrovăţ, 
apoi cea care leagă Schitu Duca de Dobrovăţ, Tăcuta de Dobrovăţ etc. 

Din Autogara Iaşi Vest şi Bazar, mai multe microbuze şi autobuze fac curse 
zilnice spre Dobrovăţ. 

2. Baza gastronomică are la bază două restaurante, trei baruri (la Dobrovăţ 
Moldoveni, Dobrovăţ Ruşi şi Pahomia), precum şi două cofetării. 
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Un loc aparte este deţinut de posibilitatea de alimentaţie de la trapeza 
mănăstirii precum şi cele oferite de cetăţeni. 

3. Baza de cazare turistică se compune din locuri de cazare aflate în: 3 
cabane de vânătoare, (aproximativ 40 de locuri); la cetăţeni circa 60 de locuri, apoi 
Stâna Poieni (din Schitu Duca)cu 20 de locuri de cazare în căsuţe şi 60 în 
restaurant şi Pensiunea „Quatro Rote” cu 22 locuri de cazare şi 30 în restaurant, şi 
la Casa Racoviţă de la Mănăstire cu peste 30 locuri de cazare. 

Trebuie făcută precizarea că pelerinii care sosesc la mănăstire şi participă 
la slujbe primesc masă şi cazare gratuită. 

În apropierea Dobrovăţului, la cca 12 km distanţă, se află Cabana Bârnova 
(24 locuri de cazare şi 32 la mese în restaurant). 

O încheiere mai fericită a acestui studiu nu poate fi alta decât prin a apela 
la poeta citată anterior şi anume [1, p.21]. 

„ Vino creştin călător 
că eşti Domnului dator. 
Vino de ţi-e rău sau bine 
este loc şi pentru tine 
Maica Domnului veghează 
şi te binecuvântează. 
Peste noapte poţi să mâi 
la etajul cel dintâi 
a casei lui Racoviţă 
construită cu credinţă 
pentru cei închinători 
Că-i sunt Domnului datori. 
Doamne, multe-s de văzut, 
de-auzit şi de crezut…” 
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2.8. INTENSIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EUROREGIUNILOR 
REPUBLICII MOLDOVA - POSIBILITĂŢI DE DEZVOLTARE A 

TURISMULUI RURAL 
 

Grigori CAPAŢÎNĂ 
 

Introducere 
Diversitatea formelor de relief şi a structurilor sale fac din Republica 

Moldova un spaţiu în care turismul rural are reale condiţii de dezvoltare, care ar 
parveni din dezvoltarea infrastructurii lui. 

De altfel multe ţări din europa de vest (Olanda, Belgia, care din punct de 
vedere al teritoriului sunt aproape de cel al Republicii Moldova) şi cea centrală şi 
est au atât tradiţii, cât şi condiţii în problematica turismului rural. 

Infrastructura Republicii Moldova, în corelaţie cu ceilalţi factori de atracţie 
turistică (floră, faună, monumente istorice şi de arhitectură, etnografia şi folclorul, 
gastronomia tradiţională etc.) contribuie la susţinerea strategiilor de dezvoltare a 
turismului rural. 

Actualmente Republica Moldova dispune de circa patru sute de monumente 
peisagistice, majoritatea protejate de stat, dintre care putem menţiona trei rezervaţii 
silvice: „Codrii”, „Pădurea Domnească”, „Plaiul Fagului”, două rezervaţii acvatice, 
cât şi monumente istorice şi naturale cum ar fi : Orheiul - Vechi, Saharna, Suta de 
Movile, Valurile lui Traian etc. 

Un interes deosebit prezintă parcurile: Ţaul, Mileşti, Ivancea, Mândâc şi 
altele incluse în reţea turistică naţională şi internaţională. 

În industria mondială a turismului, a apărut în ultimele două decenii o 
diversificarea ei. Astfel, ecoturismul, care în unele ţări civilizate ca SUA, 
Germania, Franţa are o pondere deosebită nu numai prin faptul achitării taxei 
pentru protecţia ecologică a mediului ambiant, dar şi prin faptul că unele categorii 
de turişti achită taxa pentru prefixul „eco”- sursa, care cu siguranţă măreşte bugetul 
agenţilor din domeniu. 

Adeseori structurile formate au un conţinut polivalent de activitate, ce 
includ afară de turism şi alte activităţi: centre ecologice, ştiinţifico-didactice ş. a., 
participanţii fiind cazaţi şi deserviţi în pensiunile turistice rurale, ce aduc un aport 
financiar deosebit în bugetul lor. 

Practicarea turismului rural pe teritoriul Republicii Moldova are o istorie 
aparte. În primul rând, până la începutul sec.XIX el s-a încadrat în specificul 
european, iar între cele două mondiale a cunoscut o amplă dezvoltare, fiind în 
parte susţinut şi de o serie de sociologi şi economişti luminaţi şi, în acelaşi timp, 
patrioţi. Amintim în acest cadru doar ca exemplu activitatea desfăşurată pentru 
cunoaşterea realităţii ruralului, în toată complexitatea sa, de către echipele de 
cercetători ale lui Dimitrie Gusti. Astfel, în cadrul mai amplu al cercetărilor 
monografice au fost incluse mai multe localităţi din Republica Moldova de azi, 
cum ar fi : Copana, Iurcani etc.. În materialele editate şi în argumentările 
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realizate se fac dese referiri la rolul turismului rural în calitatea lui de motor al 
dezvoltării. 

 
Euroregiunile şi problematica turismului rural 
În prezent, Republica Moldova este parte componentă a 3 euroregiuni 

transfrontaliere create în bazinul Prutului şi a Dunării. În cadrul acestor 
euroregiuni se poate încadra şi activitatea de turism rural, care, prin proiecte 
specifice poate absorbi fonduri de la Consiliul Europei. Euroregiunile la care este 
parte Republica Moldova dispun de programe complexe prin crearea de unităţi de 
învăţământ care să stimuleze migraţiunile locale. 

Astfel, în cadrul Euroregiunii "Dunărea de Jos", cu sprijinul Universităţii 
“Dunărea de Jos” din Galaţi a fost deschisă Universitatea din Cahul care participă 
la activităţile desfăşurate în cadrul programelor comunitare "Eurodissy" şi 
"Centurio". De asemenea, Universitatea din Cahul a fost acceptată ca 
subcontractor al unui proiect "Erasmus" realizat de Universitatea din Galaţi 
(România). Studenţii universităţii participă la "şcoala de vară" organizată în 
cadrul programului comunitar pentru studenţii din cadrul Euroregiunilor – cu 
tema "Măsuri de încredere". 

Anual, în scopul promovării şi fundamentării relaţiilor interetnice între 
minorităţile naţionale ce locuiesc pe teritoriul Euroregiunii Dunărea de Jos, este 
organizat un For Interetnic. In plus, sunt organizate diverse evenimente culturale. 
Autorităţile locale din cadru Euroregiunii colaborează activ cu autorităţile publice 
din statele UE prin intermediul Programului "înfrăţirea oraşelor". 

Din iniţiativa Euroregiunei Dunărea de Jos a fost creată Agenţia pentru 
dezvoltarea regională, care a înaintat o propunere ambiţioasă de a construi o linie 
de cale ferată pentru a uni cele trei porturi importante în cadrul Euroregiunii: 
Galaţi-Giurgiuleşti - Reni. Agenţia este o organizaţie neguvernamentală, membră a 
Asociaţiei Europene a Agenţiilor de Dezvoltare, care are ca principal scop 
pregătirea şi implementarea programelor comune la nivel de Euroregiune, 
identificarea şi administrarea fondurilor financiare, soluţionarea problemelor ce 
vizează relaţiile transfrontaliere şi schimbul de experienţă şi informaţii privind 
probleme de interes comun. 

Rezultatele obţinute în cadrul celei de a doua, euroregiuni, "Prutul de Sus", 
sunt mai modeste deoarece cooperarea între parteneri este mai puţin eficientă, 
cauza principală constând în lipsa de coordonare şi insuficienta finanţare. Dintre 
realizările cele mai importante pot fi menţionate lucrările de înfiinţare a 
Universităţii multiculturale la Cernăuţi şi activităţi pe linia protecţiei mediului. 

Recent, a fost lansată iniţiativa creării unei noi Euroregiuni "Nistru-Prut-
Siret". Se preconizează că în componenţa Euroregiunii vor fi incluse două Judeţe 
din Republica Moldova (Ungheni şi Lăpuşna) şi treiă Judeţe din România (Iaşi, 
Neamţ şi Vaslui). 

În cadrul Euroregiunii Prutul de Sus au fost propuse realizarea unor 
interesante proiecte, cum ar fi: 
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1. Crearea unei baze de date pentru centru ecologic şi didactico-ştiinţific în 
cadrul rezervaţiei naturale „Emil Racoviţă” care urmează a fi înregistrată ca 
rezervaţia naturală „Emil Racoviţă” (Judeţul Edineţ şi Judeţul Botoşani) în 
conformitate cu normele internaţionale stabilite de Uniunea Internaţională pentru 
protecţia Naturii de la Monreaux, iunie 1990. În paralel, prin colaborarea dintre 
cele două state româneşti, va fi creat un centru ecologic în cadrul barajului de 
acumulare a hidrocentrale de la Costeşti cu scopul declarat pentru: 
• Intensificarea diseminării informaţiei în rândurile populaţiei locale; 
• Explicarea necesităţii protecţiei şi conservării mediului în această zonă. 

2.  Dezvoltarea turismului rural „Rural - Ecoturism” ce are ca scop pregătirea 
premiselor pentru dezvoltarea eco-turismului în regiunile frontaliere ale Moldovei 
(Făleşti, Glodeni, Râşcani) şi a României (Judeţul Botoşani) utilizând experienţa 
partenerilor din U.E. Participanţii acestui program sunt: agenţiile regionale de 
turism, administraţiile locale, fermieri, manageri, ONG, universităţi, şcoli etc. 
Acţiunile de bază sunt următoarele: identificarea patrimoniului turistic local, 
elaborarea unei strategii de dezvoltarea a ecoturismului în regiune, identificarea 
tehnologiilor performante, organizarea cursurilor de instruire, propunerea unor 
trasee eco-turistice experimentale. 

3.  Perfecţionarea trecerii de cale ferată Ungheni care este partea componentă 
a Coridorului Transeuropean IX şi asigură legătura strategică între Moscova, Kiev 
şi regiunea Balcanilor. Traversarea frontierei pe această porţiune de cale ferată 
implică operaţiunea de schimb al osiilor de tren de la dimensiunea 1520 mm, 
utilizate în cadrul spaţiului CSI, la 1435 mm utilizat în statele Europei Centrale şi 
de Vest. Un studiu de fezabilitate a fost elaborat în cadrul proiectului Tacis 
„Ameliorarea fluxului de trafic în cadrul Coridorului Transeuropean II şi IX”. 
Pentru realizarea proiectului este prevăzut un buget de 3,2 mil. Euro. 

4.  Creşterea produselor agricole ecologice în raioanele transprutene are ca 
scop consolidarea dezvoltării economice şi diversificării activităţilor rurale în 
Judeţele Ungheni şi Bălţi prin folosirea echipamentului modern şi perfecţionarea 
tehnologiilor agricole, cu preponderenţă implementarea celor ce au efect benefic 
asupra conservării mediului şi a resurselor naturale (apă şi sol).  

Spre deosebire de partenerii români şi ucraineni la care au demarat deja 
unele proiecte de dezvoltare a infrastructurii, cooperare economică şi culturală pe 
linii bilaterale, participarea judeţelor moldoveneşti în activităţile Euroregiunii se 
limitează, în mare parte, la vizite, şedinţe protocolare, declaraţii de intenţii şi 
evenimente de ordin cultural. 

Pasivitatea părţii moldoveneşti în lansarea şi realizarea activităţilor cu 
caracter economic este cauzată de mai mulţi factori. În primul rând nu există o 
structură guvernamentală care ar promova politica regională de stat şi ar susţine 
interesele Euroregiunilor in structurile centrale de stat. Atât la nivel central, cât şi 
la nivel raional nu există strategii de integrare regională sau planuri de acţiuni 
concrete care ar valorifica beneficiile de cooperare pentru teritoriile moldoveneşti 
de frontieră. O altă cauză este şi insuficienţa resurselor financiare de la bugetele 
locale pentru finanţarea activităţilor de cooperare, accesul şi posibilităţile reduse la 
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sursele de finanţare externă. De menţionat, de asemenea, că unităţile teritorial 
administrative din România posedă un potenţial de cooperare mult mai mare 
comparativ cu administraţiile din Republica Moldova. Aceasta se explică atât prin 
diferenţele de teritoriu şi potenţial economic, cât şi prin vulnerabilitatea organelor 
publice locale din Moldova. Concomitent, este necesar de menţionat că poziţia de 
aderare a României la Uniunea Europeană, susţinută de fonduri semnificative, a 
contribuit la constituirea unui sector nonguvernamental puternic, capabil să 
promoveze activităţi de cooperare transfrontalieră. Concomitent se poate menţiona 
faptul că pentru deservirea unităţilor date ale turismului rural se vor crea noi locuri 
de muncă şi se va înviora comerţul local. 

Prin urmare intensificarea activităţilor Euroregiunilor din bazinul Prutului şi 
a Dunării, din care face parte şi Republica Moldova, impune circulaţia mai intensă 
a forţei de muncă şi a capitalurilor, formare noilor structuri de deservire a 
turismului rural şi , în cele din urmă, vor duce la o creştere economică.  
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CAPITOLUL III 

DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI  
ÎN SPAŢIUL RURAL  

 
 
3.1. TURISMUL RURAL ŞI ECOTURISMUL – MODELE DE ASIGURARE 

A UNEI DEZVOLTĂRI DURABILE A TURISMULUI 
 

Nina HANCIUC 
 

Întotdeauna, omul a măsurat rezultatele activităţilor sale prin prisma 
modului în care acestea răspund nevoilor sale de viaţă, fiind vorba aici şi de un 
mediu natural sănătos, capabil să ofere condiţii corespunzătoare tuturor generaţiilor 
care se succed. Când aceste rezultate nu reuşesc să satisfacă nevoile oamenilor, ba 
chiar pun în pericol existenţa în viitor a unui mediu natural corespunzător, sunt 
puse în pericol coordonatele esenţiale ale caracterului pozitiv al dezvoltării. 
 În astfel de situaţii se produce o criză a dezvoltării, a compatibilităţii 
rezultatelor cu exigenţele natural – umane pe care le presupune evoluţia firească a 
vieţii într-un mediu ecologic. 
 Criza natural – umană a dezvoltării poate fi interpretată ca un proces 
complex, la scară globală, care se manifestă prin incompatibilitatea mediului creat 
de om cu exigenţele mediului natural, prin neputinţa asigurării unor şanse egale 
pentru generaţiile care coexistă şi se succed la viaţă în mediul uman. 
 Până în prezent, „substanţa” care punea în mişcare mecanismul dezvoltării 
era reprezentată de profitul bănesc, însă acum, criza natural – umană a unui 
asemenea tip de progres economic pune în evidenţă faptul că acest mecanism 
trebuie garantat, în sensul de a fi centrat pe oameni, astfel încât aceştia să poată 
controla resursele, în beneficiul lor prezent şi viitor. 
 În acest sens, Naţiunile Unite au creat Comisia Mondială pentru Mediu şi 
Dezvoltare (numită Comisia Brundtland) pentru problemele şi soluţiile globale 
legate de mediu şi de dezvoltare. În raportul său din 1987 intitulat „Viitorul nostru 
comun”, Comisia Brundtland a iniţiat o agendă amplă pentru o dezvoltare 
economică în acord cu politica de mediu. Acest raport a introdus conceptul 
„dezvoltării durabile” ca reprezentând „realizarea nevoilor prezente fără a 
compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi.” 
Astfel, dezvoltarea durabilă avea drept ţintă creşterea economică şi rezolvarea 
problemelor sociale prin schimbarea regulilor managementului resurselor naturale 
la scară globală.  

În baza acestui concept s-au identificat ameninţările, schimbările colective şi 
eforturile comune, astfel încât, în baza documentelor Conferinţei asupra 
Pământului de la Rio din 1992, conceptul dezvoltării durabile să dobândească mai 
clar trei dimensiuni: mediu, economie şi social. Trebuie subliniat însă că 



Turismul rural şi ecoturismul – modele de asigurare a unei dezvoltări durabile a...   142 

„dezvoltarea durabilă” se concentrează asupra modului de utilizare a resurselor, dar 
nu tratează sistemul lor de distribuţie. Din acest motiv, dezvoltarea durabilă a 
devenit un mecanism de acţiune între statele lumii în scopul rezolvării 
modalităţilor de utilizare a resurselor umane, financiare şi naturale, pornind de la 
un set integrat de obiective unanim acceptate, nicidecum un model de dezvoltare. 
În consecinţă, dezvoltarea durabilă este înţeleasă în mai multe moduri, devenind o 
modă la scară globală, ce tinde să se transforme într-o doctrină ori în instrumentul 
ideal prin care sensul dezvoltării poate fi denaturat. 

De asemenea, conform rapoartelor prezentate la Summitul asupra dezvoltării 
durabile de la Johannesburg, există cel puţin şase domenii în care statele lumii în 
special cele sărace şi în curs de dezvoltare, ar trebui să înregistreze progrese 
semnificative în următorii ani: apă, energie, sănătate, agricultură, biodiversitate şi 
protecţia mediului. Privind aceste domenii în interdependenţă şi cu celelalte 
sectoare economice, vom ajunge să identificăm şi impactul turismului asupra 
mediului, pe de o parte, dar şi asupra întregii dezvoltări durabile a lumii. Susţinem 
această afirmaţie prin faptul că turismul, mai mult decât oricare domeniu de 
activitate, este dependent de mediul înconjurător, acesta reprezentând „materia 
primă” care devine obiectul şi domeniul său de activitate. Turismul se desfăşoară 
în mediu şi prin mediu, „calitatea” acestuia putând favoriza sau deranja activităţile 
turistice. 

În aceste condiţii, relaţia turism – mediu are o semnificaţie majoră. 
Dezvoltarea şi ocrotirea mediului înconjurător reprezintă condiţia sine qua non 
pentru practicarea unui turism sănătos. Din punct de vedere economic, resursele 
turistice degradate nu se pot valorifica, nu constituie alte surse de venituri, fiind o 
pierdere definitivă pentru societate. Produsele turistice ce cuprind resurse 
degradate îşi micşorează valoarea, duc la reducerea cererii turistice şi scăderea 
încasărilor provenite din comercializarea lor. 

Din experienţa internaţională rezultă că varianta raţională de dezvoltare a 
turismului pentru ţările cu resurse bugetare limitate (cum este şi cazul României), 
ar fi cea a dezvoltării concentrate a turismului, pe acele forme de turism care 
valorifică cel mai bine potenţialul existent. În cazul României este vorba de 
promovarea agro şi ecoturismului, alături de turismul de afaceri, de agrement şi 
tratament, aşa cum reiese din cel recent studiu de ţară realizat de Consiliul Mondial 
de Turism (World Travel & Tourism Council – WTTC) în luna mai 2004. 
Conform acestui studiu, dinamica de creştere a industriei de turism va fi în 
România mai mare decât în multe state vecine, preconizându-se un ritm mediu 
anual de 5,4% pentru următorii zece ani. Acest nivel însă va putea fi atins numai în 
măsura în care autorităţile vor conştientiza importanţa turismului pentru economia 
românească şi îl vor sprijini mai activ pentru a fundamenta definirea lui ca ramură 
prioritară a economiei naţionale, aşa cum se arată în Strategia de dezvoltare a 
turismului, întocmită de Guvernul României. 

Revenind la formele de turism pe care România ar trebuie să le dezvolte cu 
prioritate, M.T.C.T. recunoaşte importanţa ecoturismului şi a turismului rural, pe 
care le consideră ca o individualitate a ofertei româneşti şi care pot asigura 
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succesul intrării noastre pe piaţa turistică externă şi cucerirea unei nişe de piaţă 
care manifestă deja cerere pentru aceste forme de turism. Din perspectivă 
ecoturistică, România este unicat, fapt care a condus la construirea unei noi 
imagini a României în lume şi anume aceea a „României ecoturistice”, imagine 
susţinută de ultimele studii întocmite de cercetătorii silvici şi care arată că 
România este singura ţară din Europa care focalizează 5 din cele 11 zone de 
vegetaţie naturală. În plus, teritoriul ţării noastre include: 162 de sectoare 
ecologice, 450 de unităţi edafice, 500 de tipuri naturale potenţiale de pădure, 3450 
de specii de plante cu flori (care reprezintă aproape 40% din inventarul european), 
497 de specii minerale (25% din diversitatea mineralogică universală) şi 50.000 de 
specii animale. 

 Însă turismul, ca activitate economică, poate cauza şi pagube ariilor 
protejate dacă nu sunt administrate adecvat din perspectiva dezvoltării durabile. 
Turismul va fi binevenit în sau lângă ariile protejate dacă respectă caracterul 
special al acelei zone şi, în plus: 

• se bazează pe o cooperare strânsă cu autorităţile ariilor protejate; 
• operatorii turistici şi ghizii care lucrează în ariile protejate să aibă bogate  
• cunoştinţe de ecologie; 
• operatorii turistici să contribuie practic şi financiar la conservarea ariilor  
• protejate; 
• reglementare acţiunilor de promovare a vacanţelor în arii protejate; 
• elaborare şi implementare de standarde pentru proiectarea şi operare;  
• facilităţilor de dezvoltare a afacerilor în astfel de zone. 

Activităţile turistice desfăşurate în ariile protejate vor putea lua una din 
următoarele forme: turism bazat pe aprecierea naturii, turism de cunoaştere, turism 
cultural. În plus, practicarea unor astfel de forme de turism poate justifica 
înfiinţarea altor arii protejate şi poate conduce la o înviorare a comunităţilor locale 
din punct de vedere economic şi a culturilor tradiţionale. De asemenea, dezvoltarea 
eco şi agroturismului poate fi legată de industria manufacturieră şi de locurile de 
muncă alternative pe care le creează, elemente ce contribuie deopotrivă la 
construirea unei economii rurale durabile. 

Există totuşi şi un punct slab al dezvoltării turismului în astfel de medii 
sensibile şi anume acela al faptului că tehnicile de administrare a vizitatorilor în 
astfel de zone nu sunt foarte bine cunoscute. În acest sens, guvernele naţionale ar 
trebui să implice administratorii ariilor protejate şi industria turismului în 
dezvoltarea şi implementarea planurilor pentru un turism durabil. Aceste planuri ar 
trebui să fie parte din strategiile naţionale de dezvoltare durabilă şi ar trebui incluse 
în planurile individuale de management ale ariilor protejate. Măsurile avute în 
vedre se referă la următoarele aspecte: 

a) transformarea dezvoltării existente (nondurabile) în forme durabile; 
b) stabilirea standardelor durabile pentru noile dezvoltări, în special în 

mediile sensibile; 
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c) desemnarea unor zone pentru diferite grade de turism bazate pe capacitate 
de primire a ariilor protejate, incluzând sanctuare şi zone liniştite, ca şi 
zone potrivite pentru diferite niveluri de folosinţă turistică şi de 
dezvoltare; 

d) reducerea poluării şi decongestionarea traficului de vacanţă; 
e) evitare turismului intensiv în ariile protejate; 
f) asigurarea unor beneficii şi pentru comunităţile locale în urma practicării 

unor activităţi turistice; 
g) asigurarea resurselor pentru punerea în aplicare a unor planuri de 

amenajare turistică a unor astfel de zone protejate; 
h) pregătirea managerilor pentru desfăşurarea unui turism durabil în ariile 

protejate. 
Totodată, ar trebui să se revizuiască şi să se îmbunătăţească legislaţia 

referitoare la turism şi în special: 
• să confere managerilor ariilor protejate puterea de a controla dezvoltarea 

turismului 
• să solicite evaluarea completă, din punct de vedere ecologic, a propunerilor de 

valorificare în scop turistic a ariilor protejate 
• să conlucreze cu industria turismului 
• să solicite ca pagubele ecologice create de turismul din trecut să fie reparate 
• să adopte tehnici manageriale pentru a face viitoarea utilizare durabilă. 

Aceste măsuri ar trebui susţinute prin: 
• împrumuturi, subvenţii sau taxe de concesiune pentru fermieri şi  
• comunităţile locale în scopul înfiinţării de mici întreprinderi care să 

folosească ariile protejate într-un scop adecvat 
• proiecte ale administraţiilor publice de sprijinire a iniţiativelor îndreptate în 

dezvoltarea comunităţilor locale  
• folosirea fondurilor externe şi a celor naţionale pentru turism în  
• demersurile de încurajare a acţiunilor ce vizează dezvoltare unui turism 

durabil. 
 În acest context, asigurare unui management care să asigure o dezvoltare 
durabilă a ariilor protejate şi prin practicarea unor activităţi turistice ar trebui să 
aibă în vedere următoarele obiective : 
• menţinerea interacţiunii armonioase între natură şi cultură prin protecţia 

peisajelor şi continuarea utilizării tradiţionale a pământului, prin crearea de 
practici şi manifestări culturale şi sociale; 

• susţinerea modurilor de viaţă şi a activităţilor economice care se află în 
armonie cu natura şi păstrarea calităţilor sociale şi culturale ale comunităţilor 
în cauză; 

• menţinerea diversităţii peisajului, a habitatului, a speciilor şi ecosistemelor 
asociate; 

• eliminarea, acolo unde este cazul, şi prevenirea utilizării pământului şi a 
activităţilor care sunt necorespunzătoare ca scară şi/ sau caracter; 
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• asigurarea oportunităţilor pentru recreere a publicul vizitator printr-o 
proiectare corespunzătoare a formelor de turism; 

• încurajarea activităţilor ştiinţifice şi educaţionale care vor contribui la 
bunăstarea pe termen lung a populaţiei rezidente şi la dezvoltarea sprijinului 
publicului pentru protecţia unor asemenea arii; 

• obţinerea de beneficii şi contribuţia la bunăstarea comunităţii locale prin  
asigurarea produselor naturale (colectarea fructelor de pădure, pescuitul) şi a 
serviciilor turistice corespunzătoare unui turism durabil. 
 Agroturismul, componentă a turismului rural, are cele mai mari implicaţii în 
valorificarea resurselor turistice locale şi în ridicarea nivelului de viaţă al 
locuitorilor, în dezvoltarea socio – economică a localităţii rurale şi comunităţii în 
general şi, nu în ultimul rând, în protejarea şi conservarea mediului natural şi al 
celui construit, în contextul unei activităţi economice pe principii ecologice. 
 De aceea, interesul comunităţilor şi al autorităţilor locale din zonele cu 
potenţial agro şi ecoturistic ar trebui să fie acela de a elabora strategii de 
organizare, promovare şi dezvoltare durabilă a acestor forme de turism, antrenând 
în astfel de acţiuni pe cât mai mulţi locuitori sau agenţi economici locali. 
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3.2. ABORDĂRI ALE CONCEPTULUI DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN 
TURISMUL RURAL 

 
Elisabeta R. ROŞCA 

 
Problema creşterii economice şi securităţii mediului 
Problema interacţiunii dintre ecologie şi societate este una perenă, de 

reflecţie şi cercetare, o paradigmă pentru ştiinţele sociale, cum sunt sociologia, 
politologia, teoria relaţiilor internaţionale, studiile strategice şi de securitate. 
Totodată, problema securităţii mediului şi utilizării resurselor a devenit un subiect 
de referinţă pe agenda dezbaterilor internaţionale şi o componentă de bază în 
sistemul relaţiilor de vecinătate şi de bună vecinătate între state. 

Ecologia, ştiinţa care se ocupă de studiul mediului, a dobândit, în timp şi o 
dimensiune filozofică, care poate fi sintetizată într-un postulat antropologic şi 
anume acela de a nu afecta mediul înconjurător, chiar dacă dezvoltarea lui „homo 
oeconomicus” se face pe o bază hiperindustrială. Criticând ecologismul, care 
abordează în mod autoritar problemele mediului, unii economişti francezi, cum 
sunt Jacques Attali, Marc Guillaume şi Ivan Illich, au considerat că „drogul 
creşterii economice” distruge mediul uman prin poluare şi deteriorează relaţiile 
interumane. În acest context, în anii ’70 s-a vorbit despre un tehnofascism, ca 
despre o elită birocratică, un concept opus sau un antidot împotriva „imaginaţiei 
revoluţionare”. 

Problema resurselor naturale şi caracterului lor limitat, în diferite condiţii de 
timp şi spaţiu, a fost abordată încă din primele faze ale conturării teoriei 
economice. În economia de piaţă, degradarea mediului înconjurător se cuantifică 
printr-un preţ negativ cu care se corectează nivelul real al dezvoltării economice, 
de cele mai multe ori reflectat prin produsul intern brut. Încercările de corectare a 
PIB cu costurile combaterii poluării şi efectele valorice ale deteriorării mediului 
sunt relativ recente, fiind determinate de schimbarea înregistrată, începând cu anii 
’70, în abordarea analitică a problematicii dezvoltării. În contextul corelaţiei 
creştere economică-degradarea mediului înconjurător, apare o întrebare 
fundamentală, care necesită un răspuns pe măsură şi anume: dacă tipul de 
dezvoltare este corect şi care este „bariera ecologică” care ar bloca procesul 
respectiv. Deşi un răspuns clar la această întrebare nu s-a conturat încă, a devenit 
evident faptul că riscul unei „creşteri negative” poate fi mai puţin efectul unei 
recesiuni economice şi mai mult cel al neglijării şi al amânării problemelor 
mediului. 

Conform accepţiunilor generale ale dezvoltării durabile, relaţia mediu-
economie trebuie armonizată în timp şi spaţiu de o asemenea manieră încât să 
permită obţinerea unui efect net. Imperativul protecţiei mediului poate impune însă 
acţiuni care limitează activităţile economice, ceea ce determină o echilibrare între 
efectele negative/pozitive ale activităţii economice şi ale necesităţilor de protecţie a 
mediului. Unii specialişti afirmă chiar că această dilemă a corelaţiei dintre 
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creşterea economică şi necesitatea protecţiei mediului înconjurător tinde să devină 
una dintre cele mai importante provocări pentru ştiinţa şi politica economică a 
deceniilor viitoare. Problema fundamentală în realizarea tranziţiei spre o dezvoltare 
durabilă este aceea a echilibrării alternativei unui preţ excesiv în termenii şocurilor 
sociale cu cea a suportării unor avantaje ale competitivităţii pe termen scurt. 
Indiferent de progresele realizate, în acest domeniu, în planul evaluării economice, 
politicile adoptate trebuie să urmărească maximizarea măsurii în care problemele 
mediului sunt integrate activităţilor economice şi instituţiilor aferente. 

Este remarcabil faptul că, la ora actuală, între dezvoltarea economică şi 
socială, starea mediului înconjurător şi sănătatea umană există o relaţie strânsă, un 
circuit determinat de faptul că fiecare dintre cele trei elemente se condiţionează şi 
influenţează reciproc. Recunoaşterea rolului pe care îl are mediul şi sănătatea 
pentru dezvoltarea şi chiar existenţa planetei a condus la reformularea 
problematicii ce se circumscrie conceptului de dezvoltare durabilă. Tendinţa care 
se manifestă astăzi, în formularea problemelor dezvoltării, a politicilor şi 
strategiilor de reformă structurală legate de mediu şi sănătate în majoritatea ţărilor 
lumii, inclusiv în ţările Europei de Est aflate în perioada de tranziţie, este aceea de 
a înscrie această problematică în contextul politicilor de dezvoltare pe termen lung. 

Conceptul de dezvoltare durabilă devine un criteriu general de apreciere şi 
selecţie a politicilor structurale de reformă, folosirea în acest scop fiind propusă, 
pentru prima dată, de Comisia Mondială de Mediu şi Dezvoltare. Conceptul a fost 
adoptat de numeroase instituţii şi organisme ale Naţiunilor Unite, precum şi de cele 
ale ţărilor membre ale U.N.E.P., care în prezent, îşi orientează politicile spre 
metode de evaluare a proiectelor de dezvoltare în funcţie de specificul naţional şi 
ţinând seama de cerinţele dezvoltării durabile. 

Comisia Mondială de Mediu şi Dezvoltare a definit dezvoltarea durabilă ca 
„un proces de transformare în care exploatarea resurselor, direcţia investiţiilor, 
orientarea tehnicilor şi schimbările instituţionale se desfăşoară în mod armonios”, 
punând accent pe faptul că realizarea acestor obiective va contribui la întărirea 
potenţialului economic prezent şi viitor, astfel încât să răspundă mai bine nevoilor 
umanităţii. Întrucât creşterea economică antrenează modificări la nivelul 
ecosistemelor, politica economică de dezvoltare trebuie concepută astfel încât să 
permită exploatarea resurselor reînnoibile şi nereînoibile în mod raţional, fără să 
prejudicieze factorii natural şi uman în prezent sau în viitor. Obiectivele economice 
şi sociale trebuie definite în funcţie de durată şi de priorităţile perioadei de 
dezvoltare, întrucât aşa cum se sublinia în Raportul Comitetului Naţional de Ştiinţă 
şi Tehnologie pentru Dezvoltare (Viena, 12 septembrie 1989), „ceea ce este durabil 
într-o anumită epocă sau într-o anumită ţară de un anumit nivel de dezvoltare poate 
fi nedurabil într-o altă epocă sau o altă ţară aflată într-un anumit stadiu de 
dezvoltare”. Această afirmaţie evidenţiază două aspecte semnificative şi anume: 
aspectul regional sau local, care se referă la zona în care este amplasată ţara pentru 
stabilirea şi elaborarea strategiei, grupul din care face parte (ţări dezvoltate sau în 
curs de dezvoltare) şi aspectul temporal, care se referă la stadiul atins în 
dezvoltarea economică şi gradul de vulnerabilitate a economiei ca urmare a 
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dezechilibrului factorilor de dezvoltare, politicile economice de ajustare structurală 
şi obiectivele de durată propuse fiind fundamentate pe aceste două aspecte. 

Dezvoltarea activităţii turistice se află în relaţie cu resursele naturale şi în 
dublă relaţie cu resursele umane, acestea din urmă fiind atât sursă pentru cererea 
turistică potenţială, cât şi rezervă pentru forţa de muncă utilizată în turism. 
Utilizarea resurselor naturale în condiţii de durabilitate reprezintă o cerinţă de bază 
a creşterii economice viitoare prin turism. 
 

Conceptele de dezvoltare durabilă, dezvoltare durabilă a turismului, 
ecoturism 
Într-o accepţiune generală, conceptul de dezvoltare durabilă presupune 

corelarea creşterii economice cu evoluţia mediului natural, a fenomenelor 
demografice, sociale, politice şi culturale. Conceptul de dezvoltare durabilă 
vizează cel puţin trei planuri şi anume: planul economic, prin creşterea gradului de 
exploatare şi valorificare a resurselor, planul ecologic, prin reciclare, evitarea 
degradării mediului, reducerea scoaterii terenurilor din circuitul agricol şi planul 
social, prin creşterea numărului locurilor de muncă, practicarea meseriilor 
tradiţionale, atragerea populaţiei la practicarea turismului etc., ca măsuri de 
regenerare fizică şi psihică. În acest context s-a manifestat tot mai acut necesitatea 
redefinirii relaţiei activităţi umane-mediu înconjurător şi s-a conturat conceptul de 
dezvoltare durabilă. Problema dezvoltării durabile a fost pusă în lucrarea „The 
Limits to Growth”, scrisă de Daniella şi Denis Meadows şi apărută în anul 1972, la 
New York. Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii şi a Resurselor a 
editat, în anul 1980, publicaţia „Strategia de conservare a lumii”, în care a 
introdus şi conceptul de dezvoltare durabilă, definit în anul 1987 astfel: 
„Dezvoltarea durabilă satisface nevoile prezentului fără a compromite posibilităţile 
generaţiilor viitoare în satisfacerea propriilor nevoi”. Abordarea teoretică a 
conceptului s-a făcut şi în lucrarea economistului american Robert D. Hamrin, „A 
Renewable Resource Economy”, apărută în anul 1983, la New York. În anul 1987, 
Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare a ONU a publicat raportul cunoscut 
sub denumirea de „Raportul Brundtland”, în care dezvoltarea durabilă era 
conceptul cheie. Astfel, se consideră că expansiunea economică poate aduce soluţii 
pentru rezolvarea problemelor mediului, dacă această dezvoltare se bazează pe 
capacitatea mediului de regenerare a resurselor naturale, de distribuire justă a 
resurselor. Dezvoltarea durabilă înseamnă, de asemenea, că activităţile economice 
nu se pot baza numai pe ideea obţinerii de beneficii pe termen scurt, ci trebuie 
evaluate cu prioritate costurile pe termen lung pentru societate [11, p. 383]. 

Discuţiile pe această temă au permis conturarea principalelor direcţii ce 
trebuie urmărite în asigurarea dezvoltării durabile, care se referă la [4, p. 136]: 
respectul şi grija faţă de modul de viaţă a comunităţilor umane; creşterea nivelului 
de viaţă a habitatelor umane; conservarea bioecosistemelor Terrei, a biodiversităţii 
acestora; reducerea exploatării resurselor epuizabile; păstrarea capacităţii de 
susţinere a Terrei; schimbarea atitudinii individuale în favoarea dezvoltării 
durabile; posibilitatea comunităţilor de a-şi păstra propriul mediu; realizarea 
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cadrului naţional pentru dezvoltare şi ambiant; conservare integratoare; crearea de 
alianţe globale. 

Urmărind cerinţele pe care dezvoltarea durabilă le formulează la adresa 
societăţii, de o importanţă aparte este cea referitoare la „dematerializarea 
producţiei”. Dacă dezvoltarea industrială se va orienta spre cunoaşterea proceselor 
de producţie şi spre creşterea eficienţei acestora, presiunea asupra resurselor va 
scădea şi în toate etapele în care sunt implicate resursele (extracţie, producţie, 
transport şi întreţinere), inteligenţa va putea aduce îmbunătăţiri considerabile, 
concretizate în deplasarea accentului de la satisfacţiile de ordin material spre cele 
de ordin social, cultural, intelectual. 

La nivel mondial, organismele internaţionale au abordat problema mediului 
cu maxim interes, în contextul relaţiei acestuia cu procesele globale, cum ar fi 
comerţul şi, nu în ultimul rând, turismul, fiind de sperat ca această abordare să 
continue şi sub egida instituţiilor de gestiune a globalităţii. 

Cu siguranţă, ţările aflate în tranziţie la economia de piaţă aplică cu mai 
mare dificultate principiile dezvoltării durabile, pe de o parte pentru că există 
tendinţa de substituire a resurselor, care uneori se poate concretiza în consumul 
excesiv dintr-o anumită resursă, ceea ce pune în pericol rezervele generaţiilor 
viitoare, iar pe de altă parte, pentru că implementarea strategiilor de dezvoltare 
durabilă se dovedeşte a fi costisitoare. Pe termen lung însă se constată că ulterior 
costurile pentru refacerea ecologică sunt mult mai mari, uneori efectele negative 
asupra mediului fiind chiar ireversibile. 

Ca efecte negative ale dezvoltării turistice, care determină creşterea presiunii 
omului asupra mediului, pot fi amintite: creşterea infrastructurii turistice şi 
infrastructurii generale necesare activităţii umane, intensificarea schimburilor 
comerciale, creşterea fluxurilor umane şi a distanţelor parcurse etc. [5, p. 34]. 

În plan mondial, la nivel macroeconomic, conceptul de turism durabil nu 
avut încă un impact major, dar se consideră că turismul rural, de exemplu, este 
mult mai popular la nivel microeconomic, prin alternativa sa: turismul verde. De 
dată mai recentă este organizarea turismului durabil şi la nivel regional. 
 Noţiunea de ecoturism a fost definită cu ocazia seminarului Naţional privind 
Ecoturismul, organizat de consiliul de experţi pentru Mediul Înconjurător din 
Canada (CEAC), în anul 1991. Participanţii (reprezentanţi ai guvernului, 
universităţilor, grupurilor de protejare a naturii şi operatorilor sectorului turistic) au 
formulat o definiţie a ecoturismului, prin care se consideră că acesta este o 
experienţă de călătorie care pune în lumină natura, contribuind la conservarea 
ecosistemelor, respectând integritatea comunităţilor-gazdă. Din această simplă 
definiţie rezultă că activitatea ecoturistică este, pe de o parte, desprinsă din zona 
durabilului, iar pe de altă parte sprijină integrarea economică şi generează strategii 
de dezvoltare necesare susţinerii tranziţiei, specifice ţărilor din Europa de Est. 
Aceasta deoarece acţiunile ecoturistice se regăsesc în modernizarea infrastructurii, 
dezvoltarea rural-urbană durabilă, utilizarea de forme de energie neconvenţională 
şi de tehnologii nepoluante. 
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 Prima formulare oficială a relaţiei turism-mediu înconjurător prin ecoturism 
s-a făcut la Congresul OMT de pe insula Bali (Indonezia), din 28-31 aprilie 1994. 
În aprilie 1995, la Lanzarotte (Insulele Canare-Spania) a avut loc prima conferinţă 
mondială pentru turismul durabil, când a fost adoptată şi o cartă a turismului 
durabil, devenită ulterior un important reper în dezvoltarea turismului. În 
noiembrie 1995, la Djakarta (Indonezia), s-a pus problema relaţiilor dintre turism şi 
păstrarea biodiversităţii, prin elaborarea unor reglementări internaţionale care să 
permită compatibilizarea activităţilor turistice cu cerinţele de protecţie a mediului. 
Pe aceeaşi temă s-a desfăşurat şi Seminarul „Turismul şi Protecţia Mediului”, de la 
Heidelgerd, Germania, din 16-18 mai 1996, sub egida OMT şi Forumul european 
pentru circulaţie turistică durabilă, de la Salzburg, Austria, din 9-11 decembrie 
1998. 

Reflectarea convergenţei conceptelor de turism durabil şi protecţia mediului 
a făcut obiectul Conferinţei Internaţionale privind raportul dintre biodiversitate şi 
turism, desfăşurată la Berlin în perioada 6-8 martie 1997, care a adoptat aşa-numita 
„Declaraţie de la Berlin”, în care sunt precizate, următoarele principii de acţiune 
ecoturistică [2, p. 15]: 
• turismul durabil, în special prin ecoturism, permite utilizarea raţională a 

diversităţii biologice şi contribuie la conservarea acesteia; 
• dezvoltarea activităţilor turistice trebuie să se realizeze în condiţii de 

echilibru şi eficienţă durabilă şi să fie controlabilă; 
• acordarea unei atenţii speciale pentru formele de turism practicate în zone 

ecologice şi culturale fragile, unde se recomandă evitarea turismul de masă; 
• toţi partenerii interesaţi, atât din sectorul privat cât şi cel de stat, trebuie să 

se implice în susţinerea unui turism durabil, prin realizarea unor produse 
turistice de marcă şi a unor coduri de comportament pentru toţi participanţii 
(turişti, personal angajat, localnici); 

• atragerea populaţiei şi a instituţiilor locale în aplicarea acestor principii de 
acţiune ecoturistică, pentru ca aceştia să devină principalii beneficiari ai 
turismului ecologic. 

Cerinţele de dezvoltare durabilă viitoare, în condiţii de resurse limitate şi 
nevoi tot mai diverse, impun ca ecoturimul să nu se transforme într-o simplă 
etichetă de marketing, ci într-o modalitate atractivă de practicare a turismului, 
bazată pe criterii de gestionare obiectivă şi ecologică a resurselor. 
 

Ecoturismul, un segment al pieţei turistice 
Ecoturismul reprezintă o formă de turism de tip special, pe care Societatea 

Internaţională de Ecoturism, cu sediul la Washington, o defineşte ca fiind 
„turismul responsabil de zonele naturale, care conservă mediul şi susţine 
bunăstarea populaţiei locale”. Deşi această definiţie este acceptată pe scară largă, 
ea nu permite o cuantificare a dimensiunilor ecoturismului, acesta fiind considerat 
doar un segment special al pieţei turistice. În anul 1990, World Ressources 
Institute arăta că, în timp ce turismul a crescut anual cu o rată de 4%, ecoturismul a 
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crescut cu o rată cuprinsă între 10% şi 30%. O statistică a anului 1993 aprecia că 
turismul ecologic genera 7% din cheltuielile turismului internaţional. 
 Societatea Internaţională de Ecoturism evidenţiază două categorii de turişti 
care au motivaţii de călătorie legate de mediul natural şi anume: turiştii „naturali” 
(turiştii care vizitează o destinaţie pentru a se bucura de natură) şi turiştii interesaţi 
de viaţa sălbatică (turiştii care vizitează o destinaţie pentru a observa şi a analiza 
această viaţă). Organismul internaţional amintit, analizând motivaţiile de călătorie, 
consideră că 40-60% din turiştii internaţionali sunt turişti „naturali” şi 20-40% sunt 
turişti interesaţi de viaţa sălbatică. Corelând datele oferite s-a construit un profil al 
pieţei turistice, care arată că vârsta ecoturiştilor (bărbaţi şi femei în aceeaşi 
proporţie, 50%-50%) este cuprinsă între 35 şi 54 ani, iar nivelul de educaţie este 
ridicat (82% au studii medii). Majoritatea ecoturiştilor (60%) declară că preferă să 
călătorească în cuplu, 15% cu întreaga familie şi 13% singuri. 
 Legat de durata de călătorie, cei mai mulţi (50%) dintre ecoturişti preferă 
călătorii cu durată cuprinsă între 8 şi 14 zile, iar în privinţa cheltuielilor, 26% din 
ecoturişti declară că sunt pregătiţi să cheltuiască între 1.000 şi 1.500 dolari pe 
călătorie [10, p. 18]. 
 Elementele cele mai importante ale călătoriei sunt: decorul sălbatic, 
panorama unei vieţi sălbatice, drumeţiile. Principala motivaţie de călătorie a 
excursiilor viitoare, cel puţin în contextul ecoturismului, constă în bucuria de a fi în 
natură, de a vedea locuri noi şi de trăi noi experienţe. 

Toate aceste aspecte privind trăsăturile pieţei ecoturistice mondiale sunt 
informaţii utile pentru ţările din regiunea Mării Negre care, în procesul de trecere 
la economia de piaţă, trebuie să răspundă şi cerinţelor acestei categorii speciale de 
turişti. Dezvoltarea turistică în regiunea Mării Negre se bazează pe îmbunătăţirea 
nivelului de educaţie şi de pregătire al profesioniştilor în turism, din această 
regiune, scop în care ţările riverane au creat Black Sea Tourism Education Network 
(BSTEN), o reţea de instituţii de învăţământ superior cu profil turistic din zonă, 
care îşi propune să dezbată şi să rezolve probleme legate de modalitatea în care 
turismul se poate dezvolta, prin utilizarea tehnologiei informaţiei în special în 
domeniile management, marketing şi promovare [9, p.4]. 

 
Impactul global al dezvoltării turismului. Perspectiva dezvoltării 
durabile 
Alături de efectele economice pozitive ale circulaţiei turistice internaţionale, 

activitatea turistică are şi un puternic impact negativ, determinat de poluare: turiştii 
produc deteriorarea mediului pentru că lasă în urma lor reziduuri, deşeuri şi risipă. 
Acest aspect al impactului negativ al turiştilor asupra naturii nu poate fi stopat fără 
un management adecvat şi fără crearea unui sistem de parteneriat de cooperare 
între industria turistică, alte industrii, guverne şi turişti. De asemenea, se apreciază 
că importanţa economică a turismului a crescut mult mai rapid decât numărul 
turiştilor, pentru că industria turistică a devenit o sursă importantă de creare a PIB 
şi de locuri de muncă. 
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O caracteristică importantă pentru turismul european este aceea că, în ultimii 
ani Europa a pierdut o parte din turişti, care şi-au modificat preferinţele pentru 
destinaţiile din regiunea Asia-Pacific, unde turismul cunoaşte o dezvoltare rapidă. 

În turismul internaţional, într-o relaţie considerată nefavorabilă se află 
turismul-transportul-mediu şi aceasta pentru că transportul este considerat ca un 
factor cauzator de poluare, care contaminează valorile native ale naţiunilor. De 
altfel, fiecare obiectiv industrial este acuzat că produce gaze reziduale, fum şi 
noxe, care afectează în fiecare moment mediul natural. 

Cuantificarea impactului turismului asupra mediului este diferită şi greu de 
realizat. Statisticile industriei arată că, din anul 1990, aproape 176-200 milioane 
tone de lubrifiant este ars anual. Rezultatul: emisii de 550 de milioane de tone de 
gaz (dioxid de carbon), 220 de milioane de tone de apă şi 3,5 milioane de tone de 
oxid de nitrogen, care au cauzat ploi acide şi o poluare fotochimică [1, p. 78]. 
Turismul foloseşte în proporţie de 60% sau mai mult călătoria pe calea aerului şi 
de aceea este cauzator de emisii de substanţe toxice în aer. 

Creşterea explozivă a activităţii turistice în unele regiuni a făcut ca aceasta 
să fie privită ca un paşaport pentru dezvoltare pentru ţările cu puţine resurse. 
Aceste ţări necesită investiţii substanţiale pentru echilibrarea balanţei între 
protecţia zonelor vitregite şi dezvoltarea altor zone. În majoritatea cazurilor, 
raportul cost-beneficii, utilizat drept criteriu de eficienţă în fundamentarea 
proiectelor de investiţii, arată că turiştii au o contribuţie pozitivă şi de mare 
importanţă pentru economia locală. 

Prin efectele sale economice şi sociale, turismul este privit ca inofensiv. 
Comparat cu alte industrii, cum ar fi cea manufacturieră sau cea extractivă, a sta pe 
plajă sau a admira un monument este cu siguranţă aparent inofensiv. Când în 
consumul bunurilor şi serviciilor turistice sunt implicaţi mii de oameni, concentraţi 
în timp şi spaţiu, la destinaţiile turistice se poate produce un impact major pentru 
mediul natural şi cultural. 

Dacă, la ora actuală, populaţia lumii nu poate să rezolve şi să sprijine cadrul 
şi consecinţele sociale ale creşterii consumului din zonele turistice, atunci o mult 
mai mare atenţie trebuie să se acorde educaţiei în sensul păstrării acestor valori 
mondiale. Pentru protecţia zonelor turistice supravizitate, pe lângă posibilitatea 
redirijării turiştilor spre alte zone, apar cel puţin încă trei opţiuni şi anume: crearea 
parcurilor de distracţii, după modelul Walt Disney Corporation, cuceririle în 
tehnologia computerelor şi, nu în ultimul rând, dezvoltarea turismului rural. 
Datorită izolării lor de comunităţile din jur, parcurile determină în mai mică 
măsură, „contaminarea culturală” a populaţiei locale, care, destul de des, se 
plânge de turiştii care roiesc în sfera ofertei de servicii accesibile. Dezvoltarea 
tehnicii de calcul şi de telecomunicaţii face ca multe aspecte turistice să ajungă, la 
un cost real scăzut, la domiciliul fiecărui posesor de calculator. În concepţia 
turismului durabil, turismul rural se dezvoltă încet dar sigur, locul său fiind foarte 
bine definit, ca păstrător de resurse naturale, tradiţii, obiceiuri, cultură, dar şi ca 
satisfacţie pentru turistul saturat de urbanism şi serviciile hoteliere sofisticate. 
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Turismul rural. Efectele economice, sociale şi de mediu ale dezvoltării 
turismului rural 
În literatura de specialitate există încercări de a defini turismul rural, în 

special pornind de la conţinutul conceptului de rural, multe din abordări folosind 
drept criterii de separare între rural şi urban numărul şi densitatea populaţiei. 
Abordări mai recente, specifice ultimului deceniu al secolului trecut, definesc 
spaţiile rurale ca o asociere între tradiţional şi funcţiile specifice mediului rural, 
cum sunt: agricultura, dispersia ariilor populate, dispersia geografică a aşezărilor, 
ca ruralitate, înţeleasă în sensul de periferie şi ca dependenţă de anumite activităţi 
economice specific rurale. 

Unii cercetători au încercat să identifice prin ce se distinge spaţiul rural şi au 
ajuns la concluzia că viziunea şi percepţia oamenilor asupra zonelor rurale este 
diferită de cea pe care o au asupra zonelor urbane, acesta fiind un punct de vedere 
important în stabilirea particularităţilor turismului rural. Se consideră că, 
deopotrivă, reprezentarea socială şi imaginea personală a oamenilor privind 
condiţiile din zonele rurale contribuie la formarea nevoii de a vizita aceste zone 
pentru turism, ca şi conceperea activităţilor ce vor fi desfăşurate în timpul acestei 
vizite. Creşterea numărului persoanelor care practică turism rural a determinat şi 
unele schimbări în distribuţia geografică a turiştilor, ca şi schimbări în alegerea 
mijloacelor de transport folosite, ceea ce a făcut ca oraşele mici sau satele să 
devină cu adevărat rurale.  

În ciuda acestei creşteri accentuate a cererii pentru turismul rural, nu există 
încă o sursă sistematică de date privind evoluţia acestei activităţi, nici chiar la 
nivelul Organizaţiei Mondiale a Turismului sau Organizaţiei pentru Cooperare 
Economică şi Dezvoltare. Mai mult, nu există acorduri între statele membre cu 
privire la modalităţile de măsurare a acestui fenomen. 

Au fost identificate şapte motive care fac dificilă formularea unei definiţii a 
turismului rural, aplicabilă în orice context şi anume: 
•  turismul urban şi turismul de staţiune nu se limitează numai la ariile urbane, în 

timp ce turismul rural este specific acestor zone; 
•  spaţiile rurale sunt dificil de definit, iar criteriile folosite în diferite ţări variază 

foarte mult; 
•  nu toate formele de turism care se desfăşoară în spaţiile rurale se încadrează în 

turismul rural, ci pot fi forme urbane, dar localizate în spaţiul rural. Multe din 
vacanţele la ţară pot fi petrecute în complexe de vacanţă construite în zonele de 
ţară şi pot fi sub forma parcurilor, a proprietăţilor în „timeshares” sau a 
hotelurilor de vacanţă. Cât sunt acestea de „rurale” ?... poate fi o întrebare 
tehnică sau emotivă; 

• privit în evoluţie, turismul este un concept caracteristic spaţiilor urbane, întrucât 
majoritatea turiştilor trăiesc în aceste spaţii. Turismul poate avea o influenţă de 
urbanizare asupra ariilor rurale, încurajând cultura, schimbările economice şi 
noile construcţii. 

•  diferite forme de turism rural s-au dezvoltat în diferite regiuni. Fermele de 
vacanţă sunt importante în diferite zone rurale din Germania şi Austria, mult 
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mai rare în zonele rurale din SUA şi Canada, în timp ce în Franţa oferta de 
servicii turistice la sate este o componentă importantă a produsului turistic 
rural; 

•  spaţiile rurale sunt într-un proces complex de schimbare. Impactul pieţelor 
globale, comunicaţiilor şi telecomunicaţiilor au schimbat condiţiile de piaţă şi 
orientările pentru produsele tradiţionale. Unele spaţii rurale sunt depopulate, din 
altele populaţia se retrage sau dezvoltă activităţi noi non-tradiţionale; 

•  turismul rural este un complex de activităţi multiple. El include vacanţe la 
fermă, asociate cu ecoturism, plimbare, alpinism, aventură, turism sportiv şi de 
sănătate, vânătoare, vacanţe educaţionale, turism cultural, etnic etc. Există, de 
asemenea, un larg interes pentru formele specializate de turism rural. 

În consecinţă, turismul rural propriu-zis trebuie să fie: 
• localizat în spaţiile rurale; 
• echiparea funcţională a zonelor rurale se caracterizează prin întreprinderi mici, 

spaţii deschise, contact cu natura şi lumea naturală, societăţi „tradiţionale” şi 
„practici” tradiţionale; 

• rural în scară, atât în ceea ce priveşte clădirile, cât şi localităţile; 
• tradiţional în caracter, având o creştere lentă şi organică, fiind conectat la 

familiile locale. El este puternic controlat la nivel local şi asigură dezvoltarea pe 
termen lung a spaţiilor rurale. 

• o activitate multiplă, care reprezintă tendinţa complexă de evoluţie a mediului, 
a economiei, istoriei în spaţiile rurale. 

Se consideră, de asemenea, că următorii factori definesc turismul rural: 
• tipul de vacanţă; 
• intensitatea utilizării; 
• locaţia; 
• stilul de management; 
• gradul de integrare cu comunitatea. 
 Mulţi cercetători au încercat să studieze efectele sociale şi culturale ale 
dezvoltării turismului rural, ajungând la concluzii dintre cele mai diverse. 
 Câteva dintre concluziile studiilor efectuate sunt: 
• dezvoltarea turismului rural, format din mici afaceri de familie, a determinat 

declinul activităţilor agricole; 
• dezvoltarea turismului rural a determinat păstrarea intactă a structurii de 

producţie la nivel de familie; 
• turismul rural este o soluţie pentru dezvoltarea socio-economică a zonelor 

rurale defavorizate; 
• întreprinzătorii din această activitate influenţează starea de spirit şi mediul 

proprii populaţiei rezidente; 
• planificarea influenţează dezvoltarea turismului rural la nivelul comunităţilor 

locale, după cum există şi implicaţii sociologice asupra capacităţilor de cazare; 
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• dezvoltarea turismului rural determină, în comunităţile închise, adaptarea 
acestora la creşterea turistică, întrucât independenţa familiei, valorile 
tradiţionale şi culturale pot fi grav afectate. 

 Unii cercetători au lărgit aria efectelor sociale şi culturale, cuprinzând şi 
concluziile privind modul în care dezvoltarea turistică poate schimba cultura 
rurală, ca şi nivelul consumului mediului şi culturii rurale în relaţie cu civilizaţia 
modernă şi postmodernă. Rolul femeilor în turismul rural este de mare importanţă, 
în special în sezonul de vârf, dar turismul rural oferă locuri de muncă cu caracter 
sezonier. Deşi turismul rural asigură o serie de oportunităţi pentru forţa de muncă, 
totuşi există un anumit grad de marginalizare a forţei de muncă feminine, în mediul 
rural. 
 O atenţie deosebită se acordă, în cercetările de specialitate efectuate asupra 
oraşelor mici, percepţiilor rezidenţilor şi atitudinii acestora faţă de turism. Deşi nu 
există nici o modalitate de a previziona ceea ce vor gândi, spune sau face rezidenţii 
în legătură cu activitatea turistică din zonă, câteva tendinţe comune de evoluţie pot 
fi desprinse. Prima şi cea mai importantă este nevoia populaţiei rezidente de a 
resimţi efecte benefice tangibile din turism, de a găsi câteva puncte de control 
asupra dezvoltării şi promovării turismului. Dacă aceste efecte nu sunt vizibile, 
opoziţia locală privind dezvoltarea turistică va creşte. Un alt factor cheie este 
posibilitatea ce se oferă populaţiei locale, de a alege o anumită cale de dezvoltare. 
Astfel, dacă singura variantă de dezvoltare este turismul, sprijinul orientat către 
această activitate va creşte. De asemenea, în comunităţile cu nivel scăzut de 
dezvoltare economică şi activitate turistică scăzută există toate premisele ca 
perspectiva dezvoltării turistice să fie uşor acceptată. 
 Unele cercetări au evidenţiat rolul dezvoltării turismului în relaţie cu: 
pierderile din venituri, multiplicatori, pierderile de forţă de muncă (locală sau 
importată), numărul limitat de lucrători în mediul rural, posibilitatea ca turismul să 
fie un suport pentru dezvoltarea economiei rurale. Principalele cercetări în 
domeniu au fost făcute de către Brian Archer, care este considerat un pionier în 
studierea efectului multiplicator, respectiv în stabilirea efectelor economice ale 
cheltuielilor turistice în zonele rurale. 
 Impactul dezvoltării turismului asupra mediului a fost, de asemenea, intens 
cercetat întrucât turismul este considerat distructiv în raport cu mediul, în diferite 
grade. În mediul rural, creşterea presiunii dezvoltării intensive a turismului natural 
şi expansiunea masei de turişti a creat o nouă presiune, care pune în pericol 
calitatea acestui mediu. Creşterea gradului de echipare turistică a mediului rural, 
prin construirea de parcuri, locuinţe secundare sau în timeshare, centre de 
conferinţă, sate de vacanţă, a transformat satele în locuri speciale de vizitare, tot 
mai aglomerate, în timp ce în plan conceptual, a determinat conturarea conceptului 
de dezvoltare durabilă. În ultimii ani, tot mai mult, literatura de specialitate a 
urmărit îmbunătăţirea percepţiei populaţiei în legătură cu acest concept şi, mai ales, 
posibilităţile de implementare a acestuia în dezvoltarea turistică în spaţiile rurale. 
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3.3. DEZVOLTAREA DURABILĂ A SPAŢIULUI RURAL PRIN 
ACTIVITĂŢI AGROTURISTICE 

 
Costică MIHAI 

Mihai TALMACIU 
  

Introducere 
Agricultura a suferit mult în ultimele decenii datorită unor factori de natură 

economică dar şi socială. Viabilitatea zonelor rurale depinde de activităţile care se 
desfăşoară în interiorul lor. Ne întrebăm adesea dacă există alternative de susţinere 
a dezvoltării rurale. Dacă în ţările cu o agricultură dezvoltată, dificultăţile sunt 
generate în special de migrarea forţei de munca din mediile rurale, în România 
exista şi alţi factori care influenţează negativ asupra stării în care se găsesc 
localităţile rurale: lipsa mijloacelor tehnice şi financiare de susţinere a agriculturii, 
probleme în definirea proprietăţii asupra unor terenuri etc. Aceşti factori se 
datorează dificultăţilor inerente unei economii în tranziţie, punându-şi puternic 
amprenta asupra vieţii comunitarilor rurale. Aplicarea unei politici strict agricole se 
poate dovedi ineficientă deoarece ar duce la situaţii specifice cu care se confruntă 
agricultura occidentală (o agricultură superintensivă, probleme de degradare a 
mediului, pierderea identităţii localităţilor rurale). Din această cauză specialiştii din 
domeniu trebuie sa se gândească şi la alte forme de a „produce” bunăstare în 
zonele rurale.  

Direcţiile de acţiune ce trebuie adoptate constau în: 
• identificarea de noi căi de lărgire sferei activităţilor economice din spaţiul 

rural; 
• cercetarea unor noi modalităţi de valorificare a resurselor rurale şi a 

produselor fermelor agricole; 
• valorificarea oportunităţilor de obţinere a veniturilor şi de creare de noi 

locuri de muncă pentru locuitorii zonelor rurale; 
• conservarea identităţii şi a tradiţiilor rurale; 
• împletirea activităţilor economice cu cele de conservare şi întreţinere a 

mediului natural. 
Agenţii economici implicaţi în activităţile rurale trebuie să găsească soluţiile 

optime de creştere a propriilor exploataţii pentru a putea face faţa situaţiilor 
existente şi pentru a asigura o dezvoltare viabila a localităţilor rurale.  

În practică există deja răspunsuri cu privire la aceste cerinţe. Ele se 
concretizează în special în identificarea unor noi activităţi cum ar fi cele din: 
industria artizanală şi a lemnului, protecţia mediului şi combaterea efectelor 
poluării, servicii auxiliare activităţilor agricole, etc. Toate acestea constituie, în 
esenţa, alternative pentru afacerile rurale. În ultimii ani, însă, s-a pus din ce în ce 
mai mult accent pe un nou tip de activitate care reuneşte într-o oarecare măsură 
multe dintre valenţele de dezvoltare a mediului rural. Aceasta noua activitate este 
reprezentată de turismul în zonele rurale: turismul rural şi agroturism.  
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În regiunea Moldovei, începând cu anii 90, activităţile de turism rural şi 
agroturism au început să ia amploare, astfel că în prezent exista deja o reţea de 
unităţi în întreaga zonă, cu concentraţii diferite în funcţie de caracteristicile 
specifice ale zonelor. 

 
Specificul agroturismului ca activitate importantă în mediul rural 
Agroturismul a pătruns treptat în viaţa rurală. Este dificil să facem o 

delimitare exactă în ceea ce priveşte apariţia acestei activităţi în zonele româneşti 
deoarece întotdeauna au existat vacanţe petrecute la sate de către copiii, rudele sau 
cunoştinţele localnicilor. Acest gen de turism, care deşi nu se desfăşura ca o 
activitate economică menita să aducă venituri suplimentare familiilor de ţărani, 
avea caracteristici specifice activităţii agroturistice (de exemplu, vizitatorii 
participau la activităţile specifice agricole, acest lucru fiind de foarte multe ori 
făcut nu din obligaţie faţă de gazde, ci ca divertisment). 

Pentru a se putea desfăşura o activitate agroturistică trebuie să existe o serie 
de condiţii care pot favoriza această practică. În primul rând este vorba de 
morfologia terenului. Din studiile făcute privitoare la localizarea fermelor 
agroturistice, se poate concluziona că exista o preferinţă a turiştilor pentru zonele 
colinare sau cele montane. Explicaţia este justă ţinând cont că aceste forme de 
relief sunt cele care favorizează în mod special vegetaţia forestiera. În regiunea 
Moldovei, există judeţe cu relief predominant montan şi colinar, şi anume: 
Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea în care pădurile ocupa o suprafaţă totală de 
aproximativ 50% din suprafaţa totală, dar şi judeţe în care predomină relieful 
colinar şi cel de câmpie: Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi cu suprafeţe mult mai reduse 
de vegetaţie forestiera, până la 20% dar care în schimb prezintă numeroase râuri şi 
lacuri cu posibilităţi de practicare a pescuitului sau a unor sporturi nautice. Zonele 
montane şi cele de dealuri şi submontane sunt cele care prezintă un mai mare 
interes pentru turişti. Bogăţia naturală reprezintă elementul esenţial de atracţie şi de 
favorizare a agroturismului pentru regiunea Moldovei. Dacă agricultura nu poate 
profita din plin de valoarea estetică a peisajelor rurale, în schimb, agroturismul, are 
capacitatea de a valorifica această valoare estetica în scopuri economice, ţinând 
cont şi de faptul că sunt necesare, în special, eforturi de întreţinere a peisajelor 
naturale şi nu de creare a lor. Acest avantaj al zonelor înalte din Moldova îşi spune 
cuvântul şi prin faptul că starea economică a localităţilor rurale montane este mai 
bună decât aceea a localităţilor rurale din zone aflate la o altitudine joasa.  

Dacă pentru agricultura specializată dimensiunea optimă este una mai mare 
care să asigure o exploatare intensivă a resurselor naturale, pentru activitatea 
agroturistică este mai adecvată o dimensiune redusă. Acest lucru conferă o 
personalizare mai mare fiecărei ferme, făcând, astfel, ca şi oferta agroturistică să 
fie mai diversificată. Aplicarea legii fondului funciar a făcut ca în România 
proprietatea funciară să fie foarte divizată. Există o multitudine de proprietari de 
terenuri cu suprafeţe mici, care nu au şanse de reuşită într-un sistem de agricultură 
intensivă. Însă, dat fiind faptul că multe dintre aceste mici ferme „trăiesc” dintr-o 
agricultură diversificată, specifică autoconsumului, se poate presupune că pot fi 
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îndeplinite condiţiile de cazare, activitate recreativă şi furnizare de hrană pentru 
eventualii turişti. Aceste mici ferme familiale au suprafeţe cuprinse, în general, 
între 2 şi 10 hectare, cu o producţie vegetală şi zootehnică diversificată. Ele produc 
de la cereale şi legume, necesare gospodăriilor rurale, până la produse zootehnice 
(de lapte, carne, ouă dar şi de piei, lâna şi blănuri). Toate aceste produse primare 
sunt, în foarte multe localităţi, prelucrate într-un mod specific zonelor. Astfel, 
există o multitudine de produse specifice obţinute prin proceduri unice, tradiţionale 
care pot constitui puncte de atracţie pentru turişti în mediul rural. 

Faptul că, în general, aceste mici ferme agricole sunt administrate direct de 
către proprietari, face ca de cele mai multe ori proprietarii să fie şi locuitori ai 
satelor în care îşi desfăşoară activitatea. Ei deţin, în cele mai multe cazuri, 
suprafeţe de locuit care pot fi adaptate necesităţilor turismului. În plus, în condiţiile 
generale ale economiei româneşti în care are loc o restructurare puternica a 
sectorului industrial, are loc o reîntoarcere a familiilor în mediul rural. Prin 
agroturism este evitată sărăcirea, din punct de vedere social, a populaţiei satului, şi 
este asigurată o continuitate a vieţii rurale specifice, făcând ca activităţile rurale să 
nu-şi piardă din tradiţionalism. 

Una dintre condiţiile de bază pentru dezvoltarea unei activităţi agroturistice 
este aceea de a se dispune de spaţii locuibile de bună calitate în care să poată fi 
cazaţi turiştii. Prin tradiţia construcţiei caselor moldoveneşti şi în general a celor 
din zonele montane, ele sunt prevăzute cu un număr suficient de camere 
suplimentare (2 sau 3) ce pot fi destinate cazării vizitatorilor. Materialele de 
construcţie utilizate sunt reprezentate din lemn şi piatră, ceea ce conferă un aer de 
originalitate caselor din aceste regiuni. Bineînţeles că intervine şi necesitatea unor 
adaptări, ceea ce presupune efectuarea de investiţii pentru acoperirea cerinţelor 
manifestate de turişti. 

O altă atracţie deosebită pentru zona Moldovei o reprezintă monumentele 
istorice, datând din Evul Mediu. Există numeroase mănăstiri şi cetăţi ce pot fi 
vizitate pe tot parcursul anului. Mănăstirile Moldovei în special cele din zona 
Bucovinei sunt deja renumite, atrăgând anual un mare număr de vizitatori şi turişti. 
O mare parte dintre aceştia optează pentru agroturism sau turism rural. 

Conservarea tradiţiilor şi sărbătorilor satului, dar şi a portului şi 
activităţilor rurale şi agricole reprezintă un alt punct de atracţie pentru turişti. 
Fiecare regiune sau localitate îşi are propriile sărbători. Există obiceiuri specifice 
legate de sărbătorile din diverse anotimpuri şi obiceiuri la diferite sărbători 
religioase. O importanţă deosebită, în scopul dezvoltării agroturismului, trebuie să 
fie acordată popularizării acestor evenimente. De foarte multe ori ele nu sunt 
cunoscute în exteriorul satului, neobţinându-se un feed back pe măsură din partea 
turiştilor. 

Artizanatul este bine reprezentat în zonele rurale moldoveneşti. Există 
numeroase familii care au conservat diverse activităţi şi multe dintre mijloacele de 
muncă tradiţionale cum ar fi: lucrul la războiul de ţesut, prelucrarea pieilor, lucrul 
terenului cu mijloace tradiţionale, prelucrarea produselor din carne, lapte şi ouă 
după metode specifice zonei etc. În plus, gastronomia moldovenească are un 
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caracter aparte, fiind foarte diversificată, capabilă să satisfacă gusturile unei largi 
categorii de turişti. 

În general, infrastructura şi serviciile oferite de localităţile rurale sunt 
satisfăcătoare. Mai ales în ultimii ani, au existat programe asistate naţional şi 
internaţional pentru racordarea tuturor localităţilor rurale la reţeaua de energie 
electrică, telefonie şi căi de acces. Serviciile comerciale şi sanitare sunt prezente în 
fiecare localitate. Însă, ca şi în toate celelalte sectoare, starea economică generală a 
României se răsfrânge şi asupra calităţii infrastructurii şi serviciilor. Există totuşi 
posibilitatea ca fiecare comunitate rurală, în funcţie de puterea economică de care 
dispune, să se implice în dezvoltarea infrastructurii, în scopul asigurării unei mai 
mari atracţii pentru agroturism. 

Concluzionând asupra tuturor acestor elemente descrise mai sus, se poate 
spune că există potenţialitatea necesară dezvoltării agroturismului. În acest 
moment rolul decisiv revine întreprinzătorilor dar şi entităţilor locale şi naţionale 
care pot stimula, prin diferite facilităţi, dezvoltarea acestor tipuri de activităţi. 
 
 Motivaţiile turiştilor - factori de stimulare a turismului rural  

În comparaţie cu celelalte categorii de turişti, cei care practică agroturismul 
dispun de o paleta mult mai largă de atracţii pentru această activitate.  

Există o categorie bine definită de turişti care preferă petrecerea unui 
concediu liniştit, sănătos, departe de grijile şi problemele din restul anului. 
Această categorie este deschisă la diferite activităţi recreative cum ar fi: călătoriile 
şi drumeţiile prin împrejurimi, practicarea pescuitului şi a vânătorii, participarea la 
unele dintre activităţile specifice locuinţelor în care sunt cazaţi etc. Pe de altă parte, 
ei sunt interesaţi sa găsească în fermele agroturistice produse alimentare biologice 
şi să îşi adapteze regimul alimentar la specificul gazdei. 

O altă categorie de turişti constă din persoanele legate sentimental de 
mediul rural, care au locuit cândva în acest cadru, sau care au avut rude în zona 
respectivă, simţind nevoia de a reveni pentru câteva zile la viaţa rurală de 
odinioară. Ei sunt în special interesaţi să se implice în unele activităţi rurale sau 
agricole şi să petreacă timpul la fel ca localnicii.  

Cea de-a treia categorie de turişti este aceea care cuprinde persoanele aflate 
în căutare de noi locuri de relaxare şi de noi modalităţi de petrecere a 
timpului liber. Aceştia sunt cei mai flexibili, capabili să încerce toate categoriile 
de activităţi. Ei caută ceva inedit, care sa îi atragă şi sa îi satisfacă. Este o categorie 
de turişti instabilă, fluctuantă, care practică agroturismul nu pentru ceva în mod 
special, dar care îşi poate crea obişnuinţe rămânând astfel fidelă unor zone sau 
pensiuni. Pentru aceşti turişti, o importanţă deosebită o are atitudinea şi 
comportamentul gazdelor agroturistice, ele având posibilitatea de a dezvolta 
diferite elemente de atracţie. 

Se poate spune că agroturismul nu se adresează unei categorii aparte de 
vârsta. Acesta este practicat de toate categoriile de vârstă, fiecare având însă 
motivaţii şi cerinţe specifice. Flexibilitatea ofertei agroturistice face ca structurile 
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de primire să-şi poată modifica cu uşurinţă produsele turistice în raport cu 
caracteristicile cererii manifestate de turişti. 

Nu în ultimul rând, un cuvânt hotărâtor în decizia turiştilor de a petrece 
timpul liber în pensiuni agroturistice îl are şi preţul plătit pentru asemenea servicii, 
preţ care este cu mult mai redus decât în cazul turismului organizat în centre 
specializate clasice. 

În general, agroturismul este diferit de turismul clasic prin faptul că oaspeţii 
sunt integraţi în familia gazdelor, fiind astfel stabilita o relaţie specială între 
aceştia. Aceasta îl ajută pe întreprinzătorul agroturistic să-şi modifice mai uşor şi 
mai eficient oferta în funcţie de preferinţele turiştilor.  
 

Politica naţională privind dezvoltarea turismului rural 
În general, se poate aprecia că orice locuitor al unei comunităţi rurale care 

dispune de un spaţiu suficient de cazare şi poate asigura un anumit nivel al 
condiţiilor de viaţă îşi poate dezvolta o activitate agroturistică.  

Începând cu anul 1992, România a reglementat juridic activitatea 
agroturistică şi a întreprinzătorilor din domeniu stabilind anumite facilităţi de ordin 
fiscal şi economic pentru înfiinţarea unităţilor agroturistice:  

• punerea la dispoziţie de către administraţiile locale a terenurilor pentru cei 
ce vor sa iniţieze activităţi de agroturism; 

• asistenta tehnica şi economica de specialitate din partea Ministerului 
Transporturilor, Locuinţelor şi Turismului; 

• priorităţi în racordarea la diferite reţele de telefon, telex, fax; etc. 
De asemenea, există numeroase acţiuni iniţiate de guvern cu scopul 

sprijinirii întreprinzătorilor din domeniu şi dezvoltării activităţilor agroturistice. 
Prin aceste programe se urmăresc: 

• finanţarea studiilor de fezabilitate pentru identificarea oportunităţilor 
investiţionale pentru zonele cu potenţial pentru turismul rural; 

• acordarea de credite pentru investiţii în turismul rural, cu o dobândă 
subvenţionată; 

• cuprinderea ofertei turistice a pensiunilor turistice şi a pensiunilor 
agroturistice în materialele de promovare turistica editate de Ministerul 
Turismului; 

• prezentarea ofertei pensiunilor turistice şi a pensiunilor agroturistice în 
acţiunile de promovare întreprinse de birourile de informare turistica din ţară 
şi din străinătate ale Ministerului Turismului; 

• includerea în programele instituţiilor de învăţământ cu profil de turism sau 
agricol a problemelor specifice pensiunilor turistice şi pensiunilor 
agroturistice; 

• scutirea de la plata impozitului pe venit a pensiunilor turistice şi a 
pensiunilor agroturistice, cu o capacitate de cazare de până la 10 camere 
inclusiv. 
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În ultimii ani, s-a pus un accent deosebit pe educaţia la toate nivelurile în 
domeniul agroturismului, înfiinţându-se inclusiv secţii şi colegii universitare de 
pregătire a specialiştilor.  

 
Efectele activităţii agroturistice asupra spaţiului rural 
În cadrul perspectivelor de dezvoltare a zonelor rurale şi a celor rural-

montane există numeroase acţiuni cum ar fi: dezvoltarea agroturismului şi a 
turismului rural, punerea unui accent deosebit pe mica industrie, îmbunătăţirea 
utilităţilor de ordin general etc. 

Pentru a putea fi dezvoltate toate aceste activităţi, trebuie să existe o serie de 
motivaţii care să stimuleze stabilirea şi fixarea populaţiei, în special a tineretului, 
în mediul rural cum ar fi: 

• realizarea unor venituri satisfăcătoare; 
• modernizarea formei de viata prin introducerea unor metode de munca care 

să uşureze munca specifică sistemului tradiţional; 
• respectarea libertăţii de acţiune; 
• asigurarea sentimentului garanţiei existenţei în mediul rural. 

Agroturismul răspunde acestor cerinţe şi totodată, pe lângă îmbunătăţirea 
substanţială a veniturilor ţăranilor, conduce şi la obţinerea unor beneficii pentru 
comunitatea rurală în general. Ca efecte fundamentale ale iniţierii şi dezvoltării 
turismului în spaţiul rural se paote aprecia că acesta: 

• sporeşte cointeresarea şi spiritul de competiţie ale locuitorilor rurali; 
• valorifică peisajul din spaţiul rural respectiv şi îl conservă; 
• îmbunătăţeşte calitatea vieţii, a educaţiei igienico sanitare şi a 

comportamentului populaţiei; 
• menţine populaţia la sate; 
• înviorează viaţa socială şi atragerea tineretului; 
• menţine şi dezvoltă patrimoniul cultural folcloric; 
• destramă monotonia vieţii rurale. 

Atingerea acestor obiective conduce la o dezvoltare armonioasă a 
comuntăţilor rurale, fără a ameninţa caracteristicile de bază si cele tradiţionale ale 
acestora. Turismul rural conduce aşadar la îndeplinirea exigenţelor unei dezvoltări 
durabile care tine cont de necesităţile generaţiei prezente, fără însă a le ameninţa pe 
cele ale generaţiilor viitoare. Resursele naturale, legate de mediu, dar şi cele 
antropice sunt exploatate raţional, prin intermediul unor activităţi neagresive fiind 
chiar restaurative la nivelul patrimoniului rural. Pe de altă parte, nu trebuie uitate 
nici efectele de ordin psihologic şi social înregistrate ca urmare a stabilirii unor 
raporturi interpersonale dintre turist si oferatantul de servicii turistice. 

 
Concluzii 
Activitatea agroturistică stimulează şi creează noi activităţi ale ruralului cum 

ar fi: industria mică, artizanatul, piscicultura, protecţia mediului, activităţi legate de 
infrastructura satului, etc. Astfel, în etapa actuală în care în România satele sunt în 
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căutarea unei strategii de dezvoltare, agroturismul poate reprezenta un sistem 
integrat de dezvoltare al acesteia. Faptul că această activitate se bazează mai mult 
pe potenţialul zonelor rurale şi montane, iar investiţiile necesare sunt comparabil 
mai mici decât în alte sectoare face să existe un real interes din partea 
întreprinzătorilor din mediul rural pentru dezvoltarea agroturismului. 

Prin pârghiile deţinute, statul şi unităţile administraţiei locale încearcă sa 
stimuleze agroturismul şi sa-i dea adevărata importanta în cadrul celorlalte 
activităţi.  

Toate acestea se pot realiza doar prin eforturi conjugate ale locuitorilor 
rurali, entităţilor publice locale, regionale şi stat, printr-o continuă colaborare a 
acestora, rezultatul materializându-se într-un mediu rural în care calitatea vieţii este 
comparabilă cu cea de la oraşe, dar în care există un cadru natural nepoluat, cu 
tradiţii şi obiceiuri bine conservate. 
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3.4. DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL ROMÂNESC – CALE DE 
REDUCERE A DECALAJELOR ECONOMICE 

 
Steluţa BUDA 

 
Analiza mediului economico – social românesc evidenţiază faptul că 

turismul rural reprezintă o oportunitate importantă pentru dezvoltarea durabilă a 
economiei româneşti şi reducerea decalajelor economico – sociale, atât între 
regiunile economice ale ţării noastre, cât şi faţă de economiile dezvoltate ale lumii, 
deoarece dispunem de condiţii şi resurse favorabile  dezvoltării acestei subramuri 
economice. 

 
Factorii primari ai dezvoltării turismului rural românesc. 
Este cunoscut faptul că, principalul factor al dezvoltării economice este 

reprezentat de către munca omului, respectiv resursele umane, ca volum, calitate şi 
structură. Analiza acestor resurse evidenţiază faptul că, populaţia rurală a 
României a înregistrat în a II-a jumătate a sec. XX o tendinţă de reducere, atât în 
mărimi absolute, cât şi ca pondere în populaţia totală a ţării, tendinţă manifestată şi 
pe plan mondial, ca urmare a intensului proces de industrializare, de modernizare a 
agriculturii, precum şi de dezvoltare a unor ramuri neagricole.  În anul 1990 
populaţia rurală era mai mică cu 14% faţă de 1950, iar ponderea sa în populaţia 
totală a ţării era de 45,2% (2, pag.193 -194) 

Cu toate acestea, populaţia rurală din România este superioară mediei ţărilor 
capitaliste dezvoltate şi chiar fostelor ţări socialiste. De remarcat faptul că, în 
regiunile mai puţin dezvoltate economic populaţia rurală depăşeşte 50% din 
populaţia totală (tabelul nr.1). 

Tabelul 1 
Situaţia populaţiei rurale şi a nivelului de dezvoltare economică, pe 

regiuni de dezvoltare (în anul 2002). 
Regiuni de dezvoltare Ponderea populaţiei 

rurale (%) 
Nivelul* relativ de 
dezvoltare economică  

Total ţară, din care: 
Nord – Est 
Sud – Est 
Sud 
Sud – Vest 
Vest 
Nord – Vest 
Centru 
Bucureşti  

46,74 
59,2 
44,7 
59,4 
55,3 
38,3 
52,9 
41,1 
11,1 

100 
72 
86 
79 
84 

106 
92 

105 
212 

 Sursa: Date calculate după Anuarul Statistic al României, ediţia 2001 p 616-617, p.720-724 şi 
ediţia 2003, p. 46, 2003-2013. 

 
Se poate observa că, regiunea Nord – Est din care face parte şi judeţele Iaşi 

şi Suceava, precum şi regiunile Sud şi Sud – Vest, care au niveluri de dezvoltare 
                                                 
* Faţă de media pe economia naţională P.I.B./loc. = 100.  
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economică sub media naţională, au o populaţie rurală peste 50% din populaţia 
totala, superioară mediei naţionale. De asemenea, de remarcat este şi creşterea 
populaţiei rurale în aceste regiuni şi pe ansamblul ţării, în perioada 2000-2002. 
Rezultă că dezvoltarea economică a acestor regiuni s-ar putea intensifica şi prin 
extinderea turismului rural, avându-se în vedere resursele umane disponibile din 
zonele respective, care ar putea fi ocupate în această activitate economică. 

٠ Spaţiul rural din România ocupă aproape 94% din suprafaţa totală a ţării.  
În Europa, acest spaţiu este, de asemenea predominant, reprezentând 

aproape 85% din suprafaţa continentului [ 2. p.6.] . Este evident faptul că, turismul 
rural în România are un spaţiu mare (predominant) de dezvoltare. 

٠ Mediul rural românesc este un mediu natural, curat, cu o agricultură 
predominant ecologică, care poate oferi condiţii de viaţă sănătoase, inclusiv pentru 
populaţia din mediul urban. De asemenea, el este păstrătorul unor tradiţii şi valori 
spirituale şi materiale deosebite, care pot fi valorificate în practicarea turismului. 
Multe din satele româneşti, exemplu cele din zona Bucovina, sunt aşezate într-un 
cadru natural deosebit de frumos, cu o climă plăcută, cu obiective importante din 
punct de vedere istoric şi cultural, de o mare valoare, unele incluse în circuitul 
cultural internaţional, cu legende etc., care pot fi utilizate în atragerea turiştilor pe 
aceste locuri. Un exemplu elocvent, în acest sens, poate fi turismul din Grecia, ţară 
în care predomină piatra, relieful arid, dar în care cele 11 milioane de locuitori 
atrag tot atâţia turişti anual, din care mulţi români. Dar aici, fiecare piatră are o 
anumită semnificaţie istorică, naţională etc. Noi românii, mai ales în zona Sucevei 
şi a regiunii Nord – Est avem valoroase obiective, între care un loc aparte îl ocupă 
mânăstirile şi bisericile, adevărate monumente nu numai de credinţă, dar şi 
culturale şi artistice, avem voievozi importanţi şi legende frumoase, care pot 
constitui tot atâtea mijloace şi motive de atragere a turiştilor din ţară şi străinătate. 

Remarcăm, de asemenea, intensificarea preocupărilor pe plan internaţional 
pentru mediul de viaţă rural care este tratat, cu mai multă atenţie şi interes.In anul 
1996 Adunarea parlamentară a Consiliului European a adoptat Recomandarea 1296 
cu privire la Carta Europeană a Spaţiului Rural. Acest fapt ar putea constitui un 
factor de stimulare a dezvoltării turismului rural. 

Analiza factorilor primari evidenţiază faptul că, turismul rural românesc 
dispune de factori naturali şi umani, favorabili dezvoltării sale, mai ales, în 
regiunile economice mai puţin dezvoltate, ceea ce arata contribuţia pe care 
dezvoltarea acestei subramuri economice ar putea să o aducă la reducerea 
decalajelor economico – sociale. 

 
Aspecte privind evoluţia turismului rural în România  
Cu tot patrimoniul natural deosebit şi resursele umane disponibile, datele din 

Anuarul Statistic al României (folosite cu o anumită rezervă privind concordanţa 
lor cu realitatea turistică românească din mediul rural), relevă faptul că turismul 
rural românesc are încă, o insuficientă dezvoltare. Astfel, indicele de utilizare netă 
a pensiunilor agroturistice este cel mai mic dintre toate tipurile de capacităţi de 
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cazare turistică şi anume de 11,1%, în anul 2002, reprezentând 1/3 din valoarea 
acestui indice pe totalul capacităţilor de cazare (tabelul nr.2). 
 
 

Tabelul nr. 2 
Evoluţia gradului de utilizare netă a capacităţilor de cazare turistică în funcţiune. 

Indicele de utilizare netă a capacităţilor 
de cazare (%) 

Tipuri de capacităţi 
de cazare  

1997 2000 2002 

Creşterea gradului de utilizare 
a capacităţii de cazare în 
perioada 1997-2002 (%) 

Total capacităţi de 
cazare, din care: 
 

 
37,7 

 

 
35,2 

 

 
34,0 

 

- 3,7 
 

1.Pensiuni 
agroturistice 8,2 5,8 11,1 + 2,9 

2. Hoteluri şi 
moteluri 40,3 41,3 40,7 + 0,4 

 Sursa: Date calculate după Anuarul Statistic al României, 2003, p.513. 
  
 Încurajatoare este, totuşi, tendinţa de creştere înregistrată de gradul de 
ocupare a pensiunilor agroturistice, cu 2,9 procente în perioada 1997 – 2002. 
 Analiza turismului organizat de către agenţiile de turism evidenţiază, de 
asemenea, o slabă reprezentare a turismului rural montan, care înregistrează chiar o 
tendinţă de reducere (tabelul nr. 3). 
 

Tabelul 3 
Evoluţia turismului organizat de agenţiile de turism pe acţiuni şi zone turistice  

Turişti 
(mii persoane) 

Turişti – zile cazare 
( mii) 

Acţiuni şi zone 
turistice 

1999   2000 2002 

Creşterea 
1999-2000 

(%) 1999 2000 2002 

Creşterea în 
perioada 

1999-2002 
(%) 

1.ACŢIUNI 
TURISTICE 

- total - 
1299 1230 1203 

 
- 7,4 

 
8569 9004 9354 

 
+ 9 

 
2.Zona montană 
– sate şi trasee 
turistice alpine 

111 93 80 - 28 505 385 335 - 34 

3.Ponderea în 
total = 100 8,5 7,6 6,7 - 1,8 5.9 4.3 3.6 - 2,3 

 Sursa: Date calculate după Anuarul Statistic al României, 2003, p. 514. 
 
 Turismul rural din zona montană, după numărul de turişti – zile cazare, 
reprezintă doar 3,6% din totalul turismului organizat de agenţiile de turism, 
indicatori care înregistrează o tendinţă de reducere în perioada 1999 – 2002 cu 34 
procente, în timp ce pe total turism acesta este cu 9 procente mai mare. 
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Consideraţii privind factorii şi condiţiile necesare dezvoltării turismului 
rural românesc 
Evoluţia turismului rural românesc evidenţiază faptul că, factorilor naturali 

şi umani favorabili trebuie să li se adauge şi alţi factori şi condiţii create de om.  
 Astfel, o preocupare deosebită trebuie să existe, pentru infrastructura 

generală şi turistică a localităţilor şi zonelor rurale. Oricât de fascinantă şi exotică 
ar fi natura, pentru turişti nu este suficient. Ei trebuie să dispună de toate serviciile 
necesare, în cele mai bune condiţii, la posibilităţile începutului de secol XXI, chiar 
mai bune, decât în restul timpului (timpul de activitate), pentru a se realiza 
refacerea forţei de muncă, relaxarea necesară, satisfacerea unor nevoi spirituale 
etc., condiţii care să-i apropie mai mult de sentimentul fericirii. Se impune, astfel, 
o combinare optimă între condiţiile mediului natural şi cele ale mediului creat de 
om.  

 Pot fi menţionate, aici, condiţiile de alimentaţie şi cazare, respectivă 
asigurarea cu apă caldă curentă, încălzire, dotarea pensiunilor cu aparatură 
electrocasnică etc. ”Margaretele” de la noi să reprezinte acelaşi lucru cu cele din 
străinătate, pentru ca românii să petreacă în număr mai mare concediul în ţară, în 
pensiunile agroturistice şi să vină tot mai mulţi turişti străini pe meleagurile satelor 
noastre, cu patrimoniu natural de excepţie şi cu oameni care pot fi gazde bune şi 
agreabile. 
 ٠ De asemenea, o importanţă deosebită o prezintă calitatea drumurilor şi a 
mijloacelor de transport folosite, situaţia căilor de acces spre obiectivele turistice. 
Se apreciază că, peste 90% din drumurile locale din mediul rural sunt 
nemodernizate, în timp ce majoritatea satelor nu au acces la drumurile naţionale 
sau căile ferate. Această situaţie ar impune ca modernizarea drumurilor să fie 
tratată ca o problemă fundamentală a satului românesc, nu numai prin prisma 
dezvoltării turismului rural ci şi a asigurării unor condiţii civilizate de trai în 
mediul rural. 
 ٠ Este necesară dezvoltarea şi modernizarea serviciilor turistice oferite 
pentru agrement, servicii sportive, culturale etc., în scopul reţinerii turiştilor un 
număr cât mai mare de zile în localităţile respective, asigurându-le activităţi 
recreative diverse. 
 ٠ Asigurarea unor servicii generale, dar foarte necesare, mai ales anumitor 
categorii de turişti, cum sunt serviciile de informare (presa scrisă, televizor, 
computer etc.) şi, în mod deosebit, serviciile de ocrotire a sănătăţii. Aceste servicii 
au un nivel foarte scăzut în mediul rural, după 1989 înregistrând chiar un proces de 
înrăutăţire. La sate ocrotirea sănătăţii este asigurată doar de dispensare cu un nivel 
de dotare foarte redus. Nu există policlinici, doar pe alocuri secţii ale unor spitale 
orăşeneşti. Raportul dintre numărul de locuitori ce revine la un medic în mediul 
rural este de circa 4 ori mai mare faţă de mediul urban, iar la un cadru sanitar de 5 
ori mai mare. Sunt sate în care nu există nici un serviciu de ocrotire al sănătăţii (1, 
p.197-198). Or, sunt persoane care au nevoie, în permanenţă, de aceste servicii, iar 
altele pot avea nevoie în mod accidental.  
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Considerăm că, asigurarea condiţiilor optime de infrastructură şi a serviciilor 
necesare turiştilor constituie responsabilitatea decidenţilor de la toate nivelurile 
vieţii economice româneşti şi anume:  

• nivelul microeconomic, respectiv întreprinzătorii din turismul rural si 
administraţiile localităţilor; 

• nivelul mezoeconomic, reprezentat de către conducerea judeţeană şi 
regională, precum şi ministerul sau departamentul turismului; 

• nivelul macroeconomic, prin politica economică existentă privind 
dezvoltarea  turismului, în general şi al celui rural,în special. 

 Apreciem că, rolul hotărâtor în dezvoltarea turismului rural, într-o economie 
de piaţă, revine decidenţilor de la nivel microeconomic. Sigur, mediul general 
(economic, social, politic) îl crează decidenţii de la nivelurile mezo şi 
macroeconomic.  
 Am sublinia, de asemenea, rolul promovării, al reclamelor în dezvoltarea 
turismului rural românesc. Acestea trebuie să fie realizate, în mod profesionist, 
pentru a reflecta, cât mai bine, produsul turistic şi pentru a incita consumatorii 
acestuia. Se observă, încă, lipsa unei reclame adecvate pe piaţa turistică. 

În concluzie, apreciem că, turismul rural, în România, dispune de factori 
primari foarte favorabili dezvoltării sale şi că, prin competenţa, voinţa şi acţiunea 
decidenţilor din acest domeniu pot fi create şi condiţii optime de mediu.  
 De asemenea, dezvoltarea turismului rural ar impulsiona ridicarea 
economico – socială a regiunilor mai puţin dezvoltate din România şi ar contribui 
la dezvoltarea generală a economiei româneşti şi reducerea decalajelor faţă de 
ţările mai dezvoltate ale lumii.  
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3.5. APORTUL TURISMULUI LA REDUCEREA SUBDEZVOLTĂRII 
 

Mihaela POPA 
Alexandru GRIBINCEA 

 
Introducere 
Atât lumea ştiinţifică cât şi cea politică şi economică este aproape unanimă 

în aprecierile ce le fac pe marginea efectelor pe care turismul le are asupra întregii 
vieţi economice, sociale şi politice a unei ţări. 

Dar turismul nu trebuie privit numai în totalul său ci şi în structurile sale 
interne, ocazie cu care pot fi desprinse unele concluzii cu un mai înalt grad de 
generalizare. 

Astfel, unul dintre cele mai dinamice creşteri atât în valori fizice (număr de 
turişti) cât şi în cele de ordin economic (încasări din activitate) a înregistrat 
turismul rural. Exemplele pot fi numeroase, cum ar fi cele din Franţa, Austria, 
Germania, Belgia, Italia etc. Dar, un astfel de exemplu pozitiv de dinamism al 
turismului rural putem observa în România, fenomen care după 1990 a înregistrat o 
deosebita creştere. 

Dintotdeauna, dar mai ales dorim ca în prezent evoluţiile din România să 
influenţeze dezvoltarea turismului rural şi în Republica Moldova, cel de al doilea 
stat românesc. 

Sigur că ruralul din Republica Moldova nu dispune de condiţiile celui din 
România dar între cele două spaţii există o suită întreagă de complementarităţi 
favorabile. 

De fapt, cine analizează în profunzime problema îşi dă cu uşurinţă seama de 
existenţa unui tot unitar de la Nistru până la Tisa. Politicile diabolice ale unor state 
hrăpăreţe asupra teritoriului natural românesc nu au reuşit să distrugă în totalitate 
fibra naţională românească. 

În acest fel, ruralul din Republica Moldova păstrează încă tradiţiile şi 
obiceiurile româneşti ce vin din negura timpului, iar punerea lor în valoare prin 
intermediul turismului rural ar avea ca rezultat imediat şi direct ridicarea 
economică a acestor localităţi. 

Documentele istorice ne atestă faptul, iar epoca contemporană confirmă, că 
turismul rural din Republica Moldova are o veche tradiţie, ca el este într-o continuă 
expansiune şi consolidare. 

 
Aspecte privind evoluţia în aportul turismului pe plan mondial 
La începutul mileniului III lumea se află în faţa unor probleme majore. 

Evenimentele se schimbă într-un ritm accelerat, care sfidează percepţia şi 
acomodarea. Într-un ritm accelerat creşte comerţul internaţional cu produse şi 
mărfuri invizibile, informatizarea şi relaţiile financiar-bancare pun la încercare 
omenirea. Pe lângă creşterea economică din unele regiuni avem altele mai puţin 
dezvoltate, aflate deci în starea de subdezvoltare. Reducerea diferenţei dintre 
regiuni este posibilă şi prin dezvoltarea turismului. 
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Analiza dezvoltării turismului mondial la începutul secolului XXI n-a adus o 
împlinire a tuturor aşteptărilor. În pofida crizei profunde, ce a afectat ramura 
turismului mondial după actele teroriste din septembrie 2001 în SUA, numărul 
călătoriilor turistice în 2002 a crescut. Multe ţări aflate în criză economică au mizat 
pe revitalizarea acestei ramuri şi în primul rând SUA.  

Analizând creşterea din 2002 constatăm unele schimbări esenţiale în 
orientarea călătoriilor turistice. Europa în mod sigur deţine întâietatea, pe când 
regiunea Asiei de Sud-Est a plasat America pe locul trei. Călătoriile în ţările 
africane şi Orientul Mijlociu depăşesc cu mult ritmul de creştere al călătoriilor 
mondiale, dar rămân în valori absolute reduse. În Europa un ritm accelerat al 
călătoriilor turistice mondiale la demonstrat Turcia (13,6%), Bulgaria, (7,8%), 
Elveţia (6,1%), Marea Britanie (3,1%). Puţin mai modeste au fost ritmul de 
creştere în Franţa, Austria, în ţările Benelux. Cu mai mult de 5% s-a redus fluxul 
de sosiri turistice în Polonia, Republica Cehă, şi cu 3,5% - în Portugalia. 

Peste 130 milioane de călătorii turistice au fost înregistrate în Asia de Sud-
Est, pe care majoritatea experţilor o consideră ca „regiune turistică a viitorului”. 
Această zonă a devenit lider graţie ritmului de creştere al călătoriilor, care a 
constituit 12% (cu 11% au sporit deplasările turistice în China, cu 21% în Hong-
Kong, cu 12% în Macao, cu 10% în Japonia). Cu mai mult de 6% s-a redus 
numărul de sosiri în India, în timp ce în Iran, insulele Maldive şi Sri-Lanka 
indicatorii creşterii întreprinderilor turistice cu mult depăşesc cifrele medii, aspecte 
ce confirmă viabilitatea strategiei turistice. Creştere minimă s-a înregistrat în 
Canada, SUA şi Mexic. S-au redus indicatorii sosirilor de turişti în Brazilia (cu 
7,2%), Cuba (cu 6,7%), Republica Dominicană (cu 2,5%). În linii generale 
activitatea turistică în regiunea Caraibelor continuă să scadă, situaţie similară şi în 
America Latină. 

În Orientul Mijlociu au sporit călătoriile turistice în Dubai (cu 30%), Liban 
(cu 13,0%), Iordania (cu 6,1%). Egiptul a înregistrat o creşterea a turiştilor cu 
9,4%, pe când Tunisia şi Marocul şi-au redus indicatorii cu 6,0% şi 2,7% 
corespunzător. 

Statistica demonstrează faptul că consecinţele actelor teroriste din ultimii ani 
s-au reflectat asupra pieţei turistice. Mari pierderi a înregistrat industria turismului 
în SUA, Africii de Nord. Exploziile în Mombase s-au reflectat asupra călătoriilor 
turistice în Kenia şi mai puţin în vecinate, iar actul terorist din Bali a influenţat mai 
slab decât se aştepta activităţile turistice din Indonesia. 

După estimările OMT, o influenţă mai mare asupra pieţei turistice a avut-o 
conjunctura economică internaţională, reflectată de creşterea preţurilor la petrol şi 
reducerea cotărilor bursiere.  

Referitor la evenimentele din jurul Irakului: dacă vom face o paralelă cu 
starea lucrurilor din 1991, atunci războiul din Golful Persic s-a răsfrânt negativ 
asupra dinamicii călătoriilor turistice internaţionale. Conform experţilor OMT, cea 
mai mare problemă din domeniul turismului internaţional, este starea de 
incertitudine economică şi politică.  
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Tabelul 1. 
Principalele ţări receptoare de turişti 

Sosiri turistice internaţionale  Venituri din turismul internaţional  

Locul 2001 
(mil) 

2002 
(mil) 

Creşterea 
2002/2001 

(%) 

Ponderea în 
sosiri totale 

(%) 
Locul 2001 

(mild euro) 

Ponderea în 
veniturile 

mondiale din 
turism (%) 

Franţa 1 75,2 76,7 2,0 10,7 3 33,5 4,7 
Spania 2 50,1 51,7 3,3 7,2 2 36,7 5,1 
SUA 3 45,5 45,4 -0,1 6,4 1 80,7 11,3 
Italia 4 39,1 - 1,0 - 4 29,0 4,1 
China 5 33,2 36,8 11,0 5,1 5 19,9 2,8 

Sursa: Date  Statistice O.M.T. 
 

Tabelul 2 
Sosirile turiştilor străini în Rusia după scopul călătoriilor (mii persoane) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
De serviciu 2899 4814  3375 3012 4009 3218 3028 3014 
turism 1837  1890  2515  2885 3060  2598  2380 3106 
Particular 3903  8060  9781  8218  9117  13382  14049 15159 
Tranzit 864  334  278  382  324  415  489 524 
Personal auxiliar 787  1110  1513  1691  2310  1556  1624 1493 
Total 10290 16208  17462 16188  18820  21169  21570  23296  

Sursa: Date din Statistica oficială a Federaţiei Ruse 
 

 
Tabelul 3 

Plecări peste hotare ale turiştilor din Rusia (mii persoane) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
De serviciu 3249  2059 1683  1811  1967  2163  2529  2595  
Turism 2607 3508  4143  3330  2809  4485  4191  5044  
Particular 13803 5006  3947  4048 5865  10088  9490  10837  
Personal auxiliar 1670  1687  1409  1446 1990  1635  1729  1867  
Total 21329  12260  11182  10635  12631  18371  17939  20343  

Sursa: „Turismul în Rusia”, 2002 
 
În anul 2004 Spania a înregistrat o diminuare în domeniul turismului. 

Numărul turiştilor străini sosiţi în Spania a scăzut simţitor. După relatările 
organului de coordonare a turismului „Exeltur” Hose Luis Soreda în sezonul 
estival Spania a fost vizitată de 52,9 milioane turişti, în loc de 53,2 milioane, care 
erau planificaţi la început de an. 

Durata sejurului vizitatorilor s-a redus cu 4%, şi cu 5,9% s-a redus suma 
medie, pe care fiecare turist a cheltuit-o în timpul sejurului în Spania. Din aceste 
motive Spania a pierdut cca 263 mil euro.  

Conducătorii departamentului de turism subliniază că reducerea numărului 
de turişti în Spania, a fost pentru prima dată în istoria ei, cauza fiind reducerea 
capacităţii competitive a industriei turistice.  

Reducerea veniturilor totale în turism în Spania  s-au produs în pofida 
faptului că turismul intern a acoperit o seamă din pierderi căruia îi revin 50% din 
toate veniturile turistice.  

 
Unele elemente pozitive din turismul românesc ce ar putea fi luat ca 
exemplu de cel din Republica Moldova 
În 2004 Ministerul Turismului din România a lansat, o serie de proiecte de 

anvergura pentru favorizarea activităţii economice. Unul dintre ele - "Creşterea 
calităţii serviciilor hoteliere din Romania", în valoare de 125.000 de euro, a fost 
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realizat şi finanţat în baza Acordului bilateral de cooperare româno-flamand. 
Pentru sporirea calităţii serviciilor hoteliere, Guvernul flamand sprijină 
implementarea "Siglei Q", un program structurat pentru aplicarea standardelor de 
calitate ISO 9001. 

Orientarea turiştilor străini ar putea fi efectua în unele zone sunt în prezent 
mai puţin dezvoltate, aducându-şi astfel un aport în dezvoltarea lor.ca apoi ele să 
devină dezvoltate. Pe baza analizei cererilor anterioare se poate trage concluzia că : 
japonezii ar prefera mai mult Maramureşul, Mănăstirile din Bucovina, Sighisoara, 
Brasov, Bucureşti; americanii: oraşele medievale din Transilvania, Bucureşti, 
turism rural, mănăstirile din Bucovina; nemţii: Litoralul, turism balnear; italienii: 
Nordul Moldovei - Bucovina, Bucureşti, Marea Neagră, Delta Dunării şi Valea 
Prahovei; Italienii vor dori programele turistice cu plecare din Bucureşti; suedezii, 
norvegienii şi danezii: Litoralul, staţiunile balneare; polonezii: Litoralul, staţiunile 
de schi, Bucovina; ungurii: Litoralul şi zonele din Transilvania; olandezii: turismul 
balnear; israelul: turismul balnear. 
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Introducere 
 Interesul călătorilor străini pentru lumea românească şi teritoriile locuite de 
români se manifestă încă din evul mediu, numeroasele însemnări de călătorie fiind 
mărturie în acest sens. Deşi începuturile turismului românesc se plasează, după unii 
autori, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a celui 
următor, se poate aprecia – credem – că România nu avea o tradiţie şi o experienţă 
în acest sens până la sfârşitul primului război mondial. De altfel, chiar şi la nivel 
european şi cel internaţional, activităţile turistice în secolul al XIX-lea şi începutul 
celui de-al XX-lea sunt modeste, se reduce la spaţii geografice nesemnificative, 
unde, de regulă, se împletea turismul balnear cu modernităţile specifice timpului. 

 
Evoluţia organizării turismului românesc  
În lumea românească, iniţiativele pentru valorificarea potenţialului turistic al 

ţării au venit mai întâi din partea unor asociaţii, societăţi şi organizaţii particulare 
de turism. Fără pretenţia unei enumerări exhaustive, putem menţiona astfel de 
iniţiative încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. La Sibiu, în 1880, din 
iniţiativa unor intelectuali saşi, a fost înfiinţată Societatea Carpatină Ardeleană, 
care a funcţionat până în 1944. La Cluj, în 1890, a fost înfiinţată de către unguri o 
altă societate cu denumirea identică. La Bucureşti, în 1891, din iniţiativa Societăţii 
Române de Geografie, a fost înfiinţat Cercul Excursioniştilor, cu scopul înlesnirii 
excursiilor şi ascensiunilor alpiniste. La Sinaia, în 1893, a fost înfiinţată Societatea 
Carpatină Sinaia, la iniţiativa unor iubitori ai naturii de pe Valea Prahovei. Iar la 
Bucureşti, în 1903 a fost înfiinţată Societatea Turiştilor din România. Aceasta din 
urmă este rezultatul iniţiativei unor personalităţi de marcă ale vieţii cultural-
ştiinţifice şi politice româneşti, respectiv Grigore Antipa, Simion Mehedinţi, 
Alexandru Vlahuţă, Spiru Haret, Take Ionescu, Petre P. Carp, Ion I.C. Brătianu şi 
alţii. Dintre cele menţionate, Societatea Turiştilor din România a avut cea mai 
largă audienţă în rândurile iubitorilor turismului românesc. Acesta a desfăşurat o 
bogată activitate, prin organizarea de excursii, amenajarea unor trasee etc. 
Societatea a funcţionat oficial între anii 1903-1933, dar practic şi-a încheiat 
activitatea în 1916. 
 Aceste asociaţii au favorizat activitatea turistică în spaţiul românesc, prin 
publicarea de articole în presa timpului, editarea de reviste şi lucrări de specialitate, 
sprijinirea acţiunilor turistice individuale şi colective, construirea de adăposturi şi 
case de odihnă, amenajarea drumului de acces pe Valea Cerbului spre vârful Omul 
şi altele. 
 Pe baza acestor precedente, în perioada interbelică au luat fiinţă şi au 
funcţionat peste 20 de societăţi şi asociaţii turistice, care, la rândul lor, au avut 



Turismul rural în românia. Evoluţie istorică şi acţiuni de susţinere contemporană  174 

secţiuni şi filiale în oraşe şi zone de interes turistic din ţara noastră. Cele mai 
cunoscute au fost Hanul Drumeţilor, Touring Clubul României, Frăţia Munteană, 
Asociaţia Drumeţilor din Munţii României, Societatea Academică de Turism 
„România”, Clubul Alpin Român, Clubul Turistic din Oltenia şi Clubul Turistic 
Bănăţean. Dintre acestea, Societatea Turiştilor din România, Hanul Drumeţilor şi 
Frăţia Munteană, au fuzionat cu Touring Clubul României, în 1933. În marea lor 
majoritate, societăţile menţionate au declarat ca scop al activităţii lor consolidarea 
poziţiei şi puterii turistice a ţării, educarea turistică a populaţiei şi chiar înfiinţarea 
de parcuri naturale. De exemplu, Hanul Drumeţilor a fost constituit la 15 
septembrie 1920, ca o societate pe acţiuni, cu un capital iniţial de 200.000 lei, 
împărţit în 2000 de acţiuni nominative a 100 lei fiecare. Hotelurile, hanurile, 
cabanele şi adăposturile construite de Touring Clubul României au intrat în 
circuitul turistic intern şi internaţional, iar din încasările obţinute au fost amenajate 
unele drumuri şi edificii turistice. Din consideraţii economice, dar şi pentru 
incitarea interesului populaţiei pentru activităţi turistice, precum şi pentru 
coordonarea unitară a domeniului de activitate s-a constituit Federaţia Societăţilor 
pentru Turism din România. Prin aceasta s-au făcut primii paşi în ţara noastră spre 
organizarea instituţională în turism. 
 În perioada cuprinsă între primul şi al doilea război mondial, realizarea 
cadrului legislativ de desfăşurare a activităţilor turistice nu a reprezentat o 
prioritate a politicii economice. Acţiunea de legiferare este marcată de şovăielile 
specifice fiecărui început. Astfel, în 1924 a fost lansat un proiect pentru înfiinţarea 
unui „organism oficial, care să dea îndrumări turistice în direcţia folosului obştesc 
şi a interesului naţional...”, proiect care nu s-a concretizat într-o lege. În 1926, prin 
Legea Sanitară, se înfiinţează Oficiul Naţional de Turism, în subordinea 
Ministerului Sănătăţii. În 1930, acesta trece în subordinea Direcţiei Educaţiei 
Poporului din Ministerul Muncii. 
 La 19 februarie 1936, este publicată în Monitorul Oficial legea de înfiinţare 
a Oficiului Naţional de Turism (ONT), lege inspirată de legislaţia europeană, cu 
deosebire de cea franceză. Prin lege, ONT este subordonat Ministerului de Interne 
şi abilitat cu îndrumarea, coordonarea şi sprijinirea activităţilor turistice. Iar pentru 
popularizarea ofertei turistice a nou înfiinţatului organism, acesta avea un serviciu 
fotografic propriu şi birouri de informaţii şi propagandă, în ţară, la Bucureşti, 
Sinaia, Constanţa, Sibiu, Braşov şi în străinătate la Paris, Berlin, Praga şi Varşovia. 
 Programul Oficiului Naţional de turism, fixat prin legea de organizare, în 
esenţă, viza următoarele: a) sprijinirea, îndrumarea şi coordonarea iniţiativelor 
private în domeniu; b) realizarea unei colaborări eficiente între toate instituţiile 
statului, între acestea şi societăţile şi organizaţiile turistice locale şi judeţene; c) 
desfăşurarea unei activităţi publicitare active, atât în ţară cât şi în străinătate, cu 
scopul creşterii interesului turistic în rândurile populaţiei; d) implicarea şi 
sprijinirea logistică a activităţilor culturale, ştiinţifice, sportive şi chiar religioase 
cu tentă turistică; e) inventarierea şi cunoaşterea stării reţelelor şi mijloacelor de 
transport şi iniţierea unor programe pentru îmbunătăţirea acestora; f) iniţierea şi 
desfăşurarea unui control riguros al reţelei hoteliere, a pensiunilor, restaurantelor, 
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cabanelor, cu scopul creşterii confortului şi al protejării consumatorilor de activităţi 
turistice; g) construirea de hoteluri şi aşezăminte turistice; h) organizarea de 
expoziţii şi reuniuni turistice interne; i) participarea la expoziţii şi reuniuni turistice 
europene şi internaţionale. 
 Oficiul Naţional de Turism a desfăşurat o bogată activitate de informare şi 
documentare, cu impact deosebit în epocă, şi în străinătate, prin participarea la 
târgurile internaţionale de la Poznan în 1932, Milano, Bari şi Praga în 1933, Praga, 
Milano, Lwow, Bari şi Belgrad în 1937. O menţiune aparte, un veritabil moment 
de referinţă îl reprezintă Expoziţia internaţională de la Paris din 1937, prilej cu care 
a fost reliefat nu numai potenţialul economic al României, ci şi importantul 
potenţial turistic de care ea dispune. În pavilionul destinat comunicaţiilor şi 
turismului au fost prezentate imagini cu aspecte reprezentative ale peisajului 
românesc – fotomontaje, machete, hărţi etc. Cu acest prilej au fost tipărite lucrarea 
„România”, în 400 000 de exemplare şi un pliant cu imagini din România în 500 
000 exemplare. 
 Totuşi, sfârşitul perioadei interbelice surprinde turismul românesc într-o fază 
de pionierat. Fie datorită condiţiilor social-economice, fie datorită mentalităţilor, el 
era considerat, în principal, ca apanaj al elitelor, al împătimiţilor de drumeţii sau ca 
un mijloc de tratament – cum este cazul turismului balnear. Agro-turismul şi 
turismul rural, deşi cu o anume tradiţie în lumea românească, nu s-au impus pe 
piaţa turistică. În pliantele turistice ale vremii, care popularizau diferite staţiuni, de 
regulă balneare, existau, uneori, precizări lapidare, precum: „Locuinţe la ţărani”, 
„Case la particulari”, „Case ţărăneşti curat întreţinute” ş.a. 

 
Turismul rural – prezent şi perspective  
În perioada de după al doilea război mondial şi până în 1990, revigorarea 

turismului şi extinderea activităţilor de turism în general au fost proporţionale cu 
evoluţia economiei româneşti şi a propagandei oficiale. În această perioadă, 
primele acţiuni turistice în spaţiul rural, pentru unele grupuri de turişti, de regulă 
străini, s-au organizat începând din anii 1967-1968. Acestea se adresau turiştilor 
aflaţi pe litoralul Mării Negre care erau interesaţi de programe combinate: litoral-
munte, litoral-deltă, litoral-etnografie şi folclor. Potrivit ordinului nr. 297/1972 al 
Ministerului Turismului şi în urma unor cercetări de teren au fost selecţionate 
unele localităţi rurale cu valoroase valenţe turistice. Iar prin Ordinul nr. 744/1973 
al aceluiaşi minister au obţinut statut de sate turistice următoarele localităţi: 
Hălmagiu, Fundata, Lereşti, Bogdan-Vodă, Murighiol, Răşinari, Sfântul Gheorghe, 
Şirnea şi Vatra Moldoviţei. 
 În 1974, printr-un decret, s-a interzis cazarea turiştilor străini de către 
persoane particulare, în acest fel încetând orice activitate turistică pe întreg spaţiul 
rural. Doar prin intermediul ONT Carpaţi şi ONT Litoral, unele manifestări 
folclorice din mediul rural erau prezentate în aceste programe fără a mai include 
incursiuni în satele noastre. La sfârşitul anului 1974 se revine asupra interdicţiei 
impuse şi prin decretul nr. 225 se permite vizitarea unui număr mic de sate, 
respectiv: Lereşti, Rucăr, Sibiel, Murighiol, Crişan. În ciuda relativei reveniri 
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oficiale, în realitate, începând din 1974 numai satele turistice Crişan şi Lereşti au 
primit turişti străini, celelalte, deşi nominalizate prin decretul menţionat nu erau 
incluse în programe turistice pentru străini, ci doar pentru turişti români. 
 După 1990, România a deschis larg porţile către lume, motiv pentru care 
turismul – în general -, dar mai ales turismul rural a cunoscut o curbă ascendentă şi 
reprezintă, în perspectivă, o importantă componentă a economiei româneşti. Prin 
H.G. nr. 438/1990 a luat fiinţă Comisia Zonei Montane din România (CZMR), iar 
prin H.G. nr. 688/1990, cu sprijinul CZMR au fost stabilite condiţiile de atestate a 
locuinţelor rurale pentru primirea turiştilor. 
 Un rol deosebit în ascensiunea turismului rural l-a avut înfiinţarea, în anul 
1994, a Asociaţiei Naţionale pentru Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC) 
care, iniţial, s-a sprijinit pe gospodăriile din zona Moeciu-Bran-Rucăr. În acelaşi 
an, ANTREC se afiliază la federaţia Europeană de Turism Rural (EUROGITES); 
în 1998 se asociază la proiectul european EUROTER, consacrat anului european al 
conservării naturii, iar din 2000 colaborează cu asociaţia internaţională „Green 
Flag International” din Marea Britanie în vederea îmbunătăţirii ofertei turistice 
rurale româneşti şi a promovării acesteia pe piaţa internaţională. 
 La sfârşitul anului 1999, ANTREC şi-a aniversat cinci ani de existenţă cu un 
bilanţ deosebit: 30 de filiale cu 2500 de pensiuni turistice din care 2/3 erau deja 
omologate, înregistrând în anul 1998, un număr de 10 000 de turişti, din care 2000 
străini, în principal, din Franţa, Anglia, Irlanda şi Belgia. 
 Site-ul ANTREC, accesat la data de 20 mai 2004 preciza că însumează 2500 
membri, grupaţi în 31 filiale judeţene şi pune la dispoziţia turiştilor 7500 camere în 
770 pensiuni în sate turistice şi agro-turistice. 
 Turismul rural exprimă, în context contemporan, una din şansele de 
valorificare profitabilă a potenţialului economiei româneşti, motiv pentru care 
rolul statului în sprijinirea iniţiativei particulare este extrem de important şi se 
referă la: integrarea problemelor de politică turistică în politica economică de 
ansamblu; asigurarea serviciilor de prim rang cum sunt transporturile, formarea 
profesională, siguranţa şi securitatea persoanelor; pregătirea zonelor cu potenţial 
turistic ridicat şi realizarea de investiţii în infrastructură; asigurarea pregătirii 
locuinţelor din zonele rurale în domeniul turismului şi altele. 
 Legislaţia specifică domeniului turismului, după 1990, cuprinde, în esenţă, 
următoarele acte normative: cadrul general de înfiinţare al societăţilor comerciale 
pe acţiuni în turism (H.G. nr. 104/1990), organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 
turism în România (OGR nr. 58/1998); forme de învăţământ care asigură 
recunoaşterea titlului de maestru în arte culinare (HG nr. 89/1995) şi organizarea 
de cursuri de calificare (HG 103/1995); autorizări, omologări, atestări, domenii în 
care actele legislative au suferit îmbunătăţiri succesive, referitoare la acordarea 
licenţelor de funcţionare a unităţilor de turism, de acordare a brevetelor de turism 
(HG 513/1998, OM 125/1998); clasificarea structurilor de primire turistică care a 
inclus toate categoriile de cazare turistică, cele de alimentaţie şi care a început cu 
OM 56/1995, şi a continuat cu OM 61/1999 cu sprijinul OACT, care a iniţiat şi 
redactarea unei hărţi cu hotelurile româneşti care corespund cerinţelor turiştilor 
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internaţionali; ghizii de turism care se sprijină pe două acte normative şi 
beneficiază de pregătirea care se efectuează prin Centrul Naţional de Formare şi 
Management pentru Turism (CNIT) pentru toate categoriile de ghizi interni şi 
externi; transport turistic, unde reglementările vizează asigurarea unor bune 
condiţii de călătorie, evitarea unor accidente ca urmare a unui nivel ridicat de 
uzură; sporturile de iarnă care includ două probleme: amenajarea pârtiilor de schi 
şi exploatarea lor, precum şi derularea activităţilor de Salvamont (HG 801/1996 şi 
1769/1996); dezvoltarea fondului construit şi amenajarea zonelor cu potenţial 
turistic, care au în vedere casele de vacanţă şi iniţiativele private în structuri de 
cazare, alimentaţie şi agrement (HG 77/1996 şi HG 107/1996); probleme 
financiare referitoare la alcătuirea şi gestionarea Fondului special pentru 
dezvoltarea şi promovarea turismului (OG 8/1998). Prin intermediul HG 119/1997 
reactualizată în 1999 se procedează la actualizarea tarifelor şi serviciilor prestate de 
OACT; protecţia turiştilor care se realizează prin evitarea accidentelor în 
structurile de cazare (HG 41/1996) şi modul de comercializare a pachetelor de 
servicii turistice (HG 107/1999); privatizarea, care s-a dovedit un proces economic 
dificil şi care a cunoscut mai multe modificări de legislaţie, ultima fiind HG 
32/1999; alte domenii vizează cercetarea în turism sau se referă la modul de 
aplicare a TVA (HG 866/1998, OG 2/1998).  
 În legislaţia adoptată se regăsesc şi acte normative referitoare la turismul 
rural, între care OG 62/1994, care a stabilit facilităţi pentru dezvoltarea lui în zona 
montană, Delta Dunării şi litoralul Mării Negre; OG 63/1994, legea nr. 145/1994, 
care acordă facilităţi deosebite pentru turismul rural, şi Legea nr. 187/1998. 
Potrivit acestor acte normative, proprietarii de gospodării rurale care doresc să se 
implice în această formă de turism sunt sprijiniţi prin: acordarea unor scutiri de 
impozite pe o durată de 10 ani din momentul clasificării gospodăriei; acordarea de 
credite cu dobândă subvenţionată pe o perioadă de 10 ani pentru modernizarea 
gospodăriilor; plata consumului de energie electrică, gaz metan, combustibil solid, 
abonament telefon, TV-radio la tarifele stabilite pentru persoanele fizice; acordarea 
de asistenţă tehnică din partea structurilor ministeriale pentru obţinerea actelor 
necesare de licenţiere, brevetare, clasificare, în colaborare cu asociaţiile 
profesionale. 
 Un loc aparte îl deţine HG 31/1999 cu privire la acordul dintre Autoritatea 
Naţională pentru Turism şi Banc Post pentru acordarea de credite unor gospodării 
rurale interesate în practicarea turismului rural. Acordarea creditelor se realizează 
din sursele băncii, în sumă totală de 2 miliarde de lei, iar pentru solicitanţii noi, cu 
gospodării abia înfiinţate, aceasta era de doar 150 de milioane de lei. Termenul de 
creditare este maximum 3 ani, iar jumătate din dobânda iniţială se suporta de 
Autoritatea Naţională pentru Turism. În anul 1999 au fost aprobate primele 15 
credite. De asemenea, prin intermediul programului SAPARD (Programul de 
Preaderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală), Uniunea Europeană pune la 
dispoziţia ţării noastre credite nerambursabile în valoare de 150 milioane euro 
anual în scopul susţinerii financiare a proiectelor pentru dezvoltarea localităţilor 
rurale. Programul se va desfăşura pe o durată de 7 ani şi a început în anul 2001. 
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Deşi acest program se va derula prin Direcţiile Agricole Judeţene, se vor susţine şi 
multe proiecte care au ca scop şi dezvoltarea turismului rural. 
 Turismul rural este, credem, o fereastră a economiei româneşti către lume, 
iar prin amploare şi perspective el poate constitui o importantă împlinire a 
aspiraţiilor românilor la dezvoltarea economico-socială modernă. 
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3.7. FACTORII DE CONTINGENŢĂ ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A 
TURISMULUI RURAL 

 
Ciprian Ionel ALECU 

 
Introducere 
Activităţile de turism rural au cunoscut o dezvoltarea amplă în ultimele 

decenii în ţările U.E.. Treptat şi-au făcut loc iniţiative legislative şi organizatorice 
menite să reglementeze desfăşurarea şi asigurarea unui serviciu calitativ. În acelaşi 
timp, datorită amploarei activităţilor economice, acest domeniu a intrat în 
nomenclatoarele de activitate, devenind obiect de analiză şi studiu atât al 
instituţiilor administraţiei, cât şi a cercetătorilor. În România, turismul rural a 
început să se dezvolte ca activitate economică dinamică după 1990 şi încă suferă 
numeroase procese de transformare şi reglementare. 

Drumul pe care îl parcurge dezvoltarea activităţii de turism rural, modul în 
care cei ce activează în acest domeniu pătrund pe piaţă, cum reuşesc ei să se 
dezvolte, să depăşească anumite dificultăţi şi să rămână în afaceri se conturează 
într-o istorie proprie. Evidenţierea acelor legităţi şi mecanisme, care permit 
atingerea obiectivelor organizaţionale şi supravieţuirea într-un mediu a cărui 
caracteristici se modifică continuu, devine o prioritate.  

Evoluţia firmelor de turism este marcată de amplificarea interdependenţelor 
dintre componentele şi activităţile desfăşurate de firmă şi factorii care se manifestă 
în mediul înconjurător. În abordările teoretice moderne se analizează firma ca un 
sistem deschis plecând de la fluxul intrărilor (inputuri), prin care factori de 
producţie şi informaţiile sunt transformate într-un flux al ieşirilor (output) de 
bunuri materiale, servicii şi informaţii şi prin care firma se integrează, la rândul ei, 
într-un ansamblu mult mai complex precum economia naţională, mediu ambiant 
naţional şi internaţional1. 

Cunoaşterea factorilor care influenţează activitatea firmei devine o condiţie 
sine qua non în asigurarea cantitativă, calitativă şi satisfăcătoare a necesarului de 
resurse umane, materiale, financiare şi informaţionale de care firma are nevoie 
pentru funcţionarea sa şi fără de care atât supravieţuirea, cât şi dezvoltarea sa nu 
este posibilă. 

În acelaşi timp ar trebui să subliniem importanţa domeniului general în care 
se înscrie obiectul principal de activitate al firmei în analiza factorilor şi situaţiilor 
care pot genera slăbiciuni şi pot conduce în dificultate firmele2. 

Turismul rural, ca orice activitate economică, se află sub influenţa a 
numeroşi factori care contribuie la evoluţia şi dezvoltarea domeniului. Factorii de 
contingenţă se constituie într-o grupă de elemente cu un impact covârşitor asupra 
oricărui domeniu de activitate.  

Importanţa lor este cu atât mai mare cu cât turismul rural este mai puternic legat, 
prin natura serviciilor care le oferă, de tendinţele şi opiniile mondene. Activităţile 

                                                 
1 Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, Management, Editura Economică, Bucureşti, 1999, pg.82 
2 Yvan Allaire, Mihaela Fîrşirotu, Management strategic, Editura Economică, Bucureşti, 1998, pg 278 
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de guvernare şi conducere, valorile împărtăşite, experienţa comună şi interesele 
convergente între personal şi manageri oferă acestora din urmă direcţii de 
canalizare a pornirilor oportuniste ale membrilor. Factorii de contingenţă 
modelează evoluţia organizaţiilor atât în forţă, cât şi la nivel subtil, încât 
mentalităţi şi culturi organizaţionale supuse aceloraşi stimuli prezintă similitudini 
puternice. Cunoaşterea influenţei acestor elemente asupra oricărei activităţi, şi cu 
predilecţie în cadrul serviciilor, devine un deziderat al oricărui manager. 

 
Factorii de contingenţă şi managementul activităţii de turism 
Prin analizarea factorilor de contingenţă managerii au posibilitatea de a 

înţelege cel mai bine care vor fi cele mai bune tehnici şi metode de management ce 
pot contribuie la atingerea obiectivelor organizaţionale într-o situaţie particulară 
precum cea a turismului rural.  

În acest sens, analiza factorilor de contingenţă specifici unui domeniu 
anume, precum cel a al turismului rural, rezidă în identificarea şi previzionarea 
acelor situaţii sau mulţimii de circumstanţe particulare specifice care influenţează 
în mod direct organizaţia, desfăşurarea activităţilor de turism rural. Acestea pot fi 
rezultatul acţiunilor şi reglementărilor la nivel micro şi macro-economic, social sau 
juridic la un moment dat şi într-un anume spaţiu administrativ .  

Factorii de contingenţă particulari de funcţionare şi de supravieţuire la care 
trebuie sa se adapteze organizaţia influenţează profund elementele acesteia 
(structura, personalul sau tipul de cultura).  

Printre principalii factori de contingenţă enumerăm: 
• forma de proprietate (privată, publică, de stat etc.); 
• tipul de relaţii cu sindicatele; 
• tipul de relaţii cu organizaţiile neguvernamentale din domeniul specific, şi nu 

numai, care au influenţă asupra activităţii de turism rural; 
• intensitatea concurenţei de pe piaţa de turism; 
• nivelul de vulnerabilitate al prestatorilor de servicii turistice la presiunile pieţei; 
• ritmul evoluţiei tehnologice în cadrul turismului; 
• ciclul de activitate al firmei; 
• importanţa capitalurilor necesare şi orizonturile de timp necesare (modul de 

obţinere a finanţărilor 
• abordările teoretice, cercetarea din domeniu turismului rural, modul de realizare 

a transferului de informaţie; 
• reglementările publice din domeniul turismului rural 

Factorii de contingenţă au un impact deosebit de puternic asupra activităţilor 
unei firme. Influenţa lor asupra evoluţiei unei organizaţii se realizează cu o 
asemenea forţă şi subtilitate asupra tuturor componentelor, indiferent de indivizi, 
istoricul organizaţiei, valori sau particularităţile regionale.  

Contingenţele asociate tehnologiei, tipului de proprietate, competenţelor, 
presiunilor pieţei, ciclului afacerilor firmei şi reglementărilor, modelează mediul 
social şi comportamentele membrilor organizaţiei. Influenţa acestora asupra 
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comportamentelor mentale ale membrilor este foarte puternică deoarece este tacită, 
implicită şi omniprezentă. Aceasta se alimentează din realităţile prezente sau 
trecute, din funcţionarea firmei dar şi a mediului concurenţial, adiacent mediului de 
activitate a firmei.  

Factorii de contingenţă sunt strâns legaţi de abordările teoretice din 
domeniile respective, iar managerii sunt tributari modului de pregătire sau 
experienţei acumulate. De cele mai multe ori, aceşti factorii de contingenţă conduc 
la prezumţia că orice activitate poate fi modelată conform aceloraşi principii 
generale şi că managerii respectivi au competenţele necesare de a conduce. O astfel 
de ipoteză este cu atât mai periculoasă în cazul în care domeniul de activitate este 
în formare, iar între cercetare, tehnicile de management, formarea managerilor şi 
personalului şi realitatea practică există numeroase discrepanţe.  

Nu putem aborda de factorii contingenţă ca fiind de sine stătători. Asupra 
elementelor organizaţionale ei acţionează în corelaţie cu alţi factori precum: 
• societatea ambiantă – prin instituţiile sale juridice şi politice, prin filozofia 

economică etc. influenţează mediul de muncă, relaţiile dintre indivizi, tipurile 
de structuri organizatorice etc. 

• istoria organizaţiei- se bazează pe sistemul de valori ale fondatorilor şi a 
liderilor succesivi, la care se adaugă experienţele care au contribuit la succesul 
sau insuccesul activităţilor, influenţând cultura organizaţiei şi arhitectura sa 
structurala 

• contexte prezente- influenţează ajustările şi obligă firma să se adapteze 
cerinţelor actuale  

• contexte viitoare anticipate. 
 
Societatea civilă, istoria organizaţiei şi factorii de contingenţă, precum şi 

relaţiile care se realizează între acestea, exercită o influenţă diacronică asupra 
prestatorilor de servicii de turism rural, a caracteristicilor structurale şi culturale. 
Aceşti trei factori sunt puternic corelaţi. Valorile generale ale unei societăţi civile 
impun o anumită conduită morală asupra întreprinzătorilor şi indivizilor, dar există 
şi cazuri în care aceştia intră în contradicţie cu aceste valori. De asemenea, 
competenţele valorificate istoric în cadrul organizaţiei în desfăşurarea activităţilor , 
precum şi tehnicile şi metodele utilizate trebuie să posede o mare valoare 
funcţională pentru a asigura adaptarea organizaţiei la factorii săi de contingenţă. În 
acelaşi timp, caracterul reglementărilor, natura relaţiilor de muncă, mobilitatea 
între firme a personalului, intensitatea competiţiei, presiunea pieţei etc. sunt 
tributare cadrului juridic, filozofiei economice şi valorilor sociale ale societăţii. 

De asemenea, aceşti trei factori condiţionează nu numai oamenii dar şi 
anumite tendinţe în evoluţia organizaţiei. Acestea pot conduce, astfel, la o stare de 
inerţie şi inadaptabilitate ridicată faţă de cerinţele mediului de afaceri. 

Orice firmă, orice prestator de serviciu trebuie să facă faţă unei provocări şi 
unei mize cu importanţă critică atunci când contextul actual în care activează 
conţine elemente din ce în ce mai discontinue şi divergente în raport cu factorii de 
contingenţă care au modelat caracteristicile firmei şi a mediului de activitate. În 
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acelaşi timp, contextele viitoare, deşi percepute şi înţelese nu vor avea o influenţă 
veritabilă dacă nu devin noii factori de contingenţă. 

Schematic, modul în care factorii de contingenţă interacţionează cu celelalte 
elemente şi influenţează organizaţia sunt prezentaţi în figura următoare: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Organizaţia şi relaţiile sale cu factorii de influienţă 1 
 
 
Factorii de contingenţă în turismul rural  
Turismul rural în ţările europene cu tradiţie se detaşează de celelalte forme 

de turism prin dimensiune, volum, structură, calitate, iar în timp a câştigat o poziţie 
tot mai bună pe piaţa turistică. 

Turismul rural înglobează o serie de activităţi tipice dezvoltate la scară mică, 
bazate pe o relaţie funcţională cu spaţiul şi natura, cu societatea tradiţională. 
Specialiştii consideră că afacerile din mediul rural trebuie să fie tradiţionale în 
concepţie şi caracter, dar organice în structură, bazate pe principalele resurse locale 
şi pe populaţie.  

Poate că nimic nu este mai implacabil în turismul rural decât factorii de 
contingenţă care ţin de reglementările juridice şi economice din domeniu. 
Serviciile de turism rural au ajuns să fie foarte mult structurate şi organizate 
pornind de la varietatea formelor de cazare, a spaţiilor de servire a mesei, 

                                                 
1 Apund Yvan Allaire, Mihaela Fîrşirotu, Management strategic, Editura Economică, Bucureşti, 1998 
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pregătirea personalului, respectarea specificului local până la tradiţii gastronomice 
culturale şi amenajări recreative şi sportive.  

Nu putem să nu corelăm acest aspect cu un alt factor de contingenţă care are 
în vedere ritmul evoluţiei tehnologice, ce conduce la ridicarea standardelor privind 
cazarea şi utilităţile de care trebuie să dispună prestatorii de servicii de turism 
rural, şi care de multe ori sunt antagonice caracterului tradiţional al produsului. 

Contingenţele care ţin de forma de proprietate în turismul rural se rezumă în 
principal la dimensiunile mici ale afacerilor individuale. De asemeni, persoanele 
care se ocupă de realizarea activităţilor de turism în cadrul pensiunilor sunt 
membrii familiei. 

Relaţiile dintre prestatorii de servicii de turism rural şi asociaţiile 
neguvernamentale, profesionale sau neprofesionale, din domeniu sau adiacente, se 
constituie într-un factor de contingenţă important. Dimensiunea mică a afacerilor, 
accesul limitat la instrumente de promovare şi informare fac, nu de puţine ori, 
amfitrionii de turism rural dependenţi de astfel de organizaţii. Dacă la aceasta se 
adaugă necesitatea obţinerii de fonduri prin proiecte de finanţare în cotă parte 
nerambursabile de la instituţii abilitate , atunci dependenţa creşte şi îşi pune 
inevitabil amprenta asupra activităţii. 

Unul din factorii de contingenţă de care puţine activităţi scapă îl constituie 
cel privind concurenţa pe piaţă şi promovarea produsului turistic rural. Problema 
principală a turismului rural rezidă nu în realizarea unui produs turistic specific, 
autentic, cât mai ales în aspectele de comercializare şi atragere a consumatorului 
urban în aceste zone. Promovarea costă mulţi bani şi limitează accesul micilor 
amfitrioni la instrumente cu un impact mare asupra consumatorului fără o formă de 
asociere sau un sprijin real.  

Un factor de contingenţă specific turismului rural ţine de consumul 
produsului turistic. Grupurile de turişti nu sunt întotdeauna orientate spre 
cunoaşterea şi respectul faţă de cultura rurală, de valorile şi tradiţiile locale. Tot 
mai des se ridică problema poluării nu doar cu privire la mediului înconjurător, la 
uzarea unor monumente naturale şi antropice , ci şi dintr-un punct de vedere mult 
mai profund, cultural, prin deteriorarea unor tradiţii şi obiceiuri, uneori chiar 
pierderea sau mistificarea lor. 

Contingenţele care ţin de managementul activităţilor de turism rural trebuie 
să aibă în vedere alegerea mijloacelor, tehnicilor şi instrumentelor folosite pentru 
desfăşurarea propriu-zisă a activităţilor se face în concordanţă cu elementele 
specifice serviciului de turism rural prestat, precum şi în concordanţă cu trăsăturile 
consumatorului căruia i se adresează. 

Fiind în faza de expansiune în România, turismul rural este puternic supus 
influenţei unui factor de contingenţă mai deosebit prin natura sa: abordările 
teoretice din domeniu şi modul în care se implementează acestea. Doar dezbaterile 
ştiinţifice nu sunt în măsură să acopere în totalitate nevoile teoretice şi 
informaţionale ale prestatorilor de servicii de turism. Contactul dintre cercetare şi 
practică trebuie să fie mult mai amplu astfel încât transferul informaţional să 



Factorii de contingenţă în dezvoltarea durabilă a turismului rural 184 

surprindă toate acele aspecte specifice domeniului şi să permită fundamentarea 
celor mai bune soluţii. 

 
 
Concluzii 
Asupra firmelor de turism rural îşi exercită influenţa numeroşi factori cu o 

gamă foarte largă de influenţe, şi de a căror cunoaştere depinde buna desfăşurarea 
a activităţilor firmei şi atingerea obiectivelor propuse. 

Factorii de contingenţă au un impact deosebit de puternic asupra activităţilor 
unei firme. Influenţa lor asupra evoluţiei unei firme de turism rural se realizează cu 
o asemenea forţă şi subtilitate, încât acestea sunt nevoite să se adapteze exigenţelor 
lor pentru a nu se expune cu riscului de a dispărea de pe piaţă. 

Contingenţele particulare de funcţionare şi de supravieţuire la care trebuie să 
se adapteze prestatorii de servicii de turism rural sunt diverse şi le influenţează 
profund structura, produsul turistic oferit, relaţiile cu alte organizaţii şi instituţii. 

Dezvoltare durabilă a turismului rural nu se poate realiza fără un 
management eficient a factorilor de contingenţă. Rolul abordărilor teoretice creşte 
odată cu progresul tehnologic şi flux informaţional, cu raportarea la noi standarde 
europene.  

Succesul prestatorilor de servicii de turism rural în orice situaţie presupune 
că au descoperit acele aranjamente structurale şi culturale care corespund 
contingenţelor acestui sector de activitate. 
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3.8. PREMISELE DEZVOLTĂRII TURISMULUI RURAL ÎN ROMÂNIA 
DIN PERSPECTIVA FORMĂRII ŞI PERFECŢIONĂRII RESURSELOR 

UMANE 
 

Camelia BUTĂ 
 

Fenomenul turistic rural la nivel naţional şi internaţional 
Fenomen complex, cu implicaţii multiple în toate sectoarele economiei 

naţionale şi asupra culturii, educaţiei şi relaţiilor internaţionale, turismul constituie 
una dintre caracteristicile civilizaţiei contemporane, fiind în acelaşi timp 
consecinţa mutaţiilor de ordin politic, economic, socio-cultural şi tehnologic. 

In ultimii ani, dintre formele de turism practicate pe scară largă în ţările 
europene, turismul rural a cunoscut o dezvoltare accentuată, devenind o modă în 
rândul turiştilor. Acesta este un fenomen nou şi vechi în acelaşi timp. Interesul 
pentru refacere în mediul rural a început să crească în secolul al XIX – lea, ca o 
reacţie la stresul datorat urbanismului şi industrializării tot mai mari. El constituie 
în mod egal o orientare necesară în scopul menţinerii, protejării şi punerii în 
valoare a tot ceea ce vine din trecut şi care constituie patrimoniul cultural rural.  

Turismul rural răspunde unei diversităţi de gusturi şi preferinţe, adresându-
se unor segmente largi de consumatori. Această formă de turism oferă o serie de 
avantaje, atât pentru clienţi, cât şi pentru comunităţile locale, exprimate prin: 
costuri mai mici comparativ cu alte forme de vacanţă; sezonalitatea mai redusă; 
absenţa aglomeraţiei, ca urmare a fluxurilor reduse de vizitatori; ineditul şi 
originalitatea călătoriilor; stimularea economiilor zonelor rurale, prin crearea de 
noi locuri de muncă, prin valorificarea excedentului de spaţiu din gospodării, prin 
obţinerea de venituri suplimentare; lipsa poluării; conservarea tradiţiilor etc. 

Preocuparea pentru îmbunătăţirea condiţiilor economice şi sociale ale 
locuitorilor din mediul rural, dezvoltarea instituţiilor corespunzătoare şi protejarea 
mediului înconjurător în care aceştia trăiesc este motivată de faptul că peste 50% 
din populaţia UE locuieşte în mediul rural, care reprezintă 80% din teritoriul UE. 
De aceea, guvernele şi municipalităţile din Europa, reprezentate de Consiliul 
Europei, Parlamentul European, OMT (Organizaţia mondială a Turismului(, etc. 
acordă turismului rural un interes deosebit, alocând sume importante de bani 
fondurilor structurale ce sunt consacrate dezvoltării acestei forme de turism.  

Turismul rural este şi una dintre cele mai instituţionalizate forme specifice, 
mai ales la nivel european, ceea ce se reflectă pozitiv în dezvoltarea acestuia. Pot fi 
menţionate în acest sens, organisme internaţionale sau interregionale, precum 
ECOVAST (European Council for the Village and Small Town), EUROTER, 
EUROMOND, ECEAT (European Center for Eco Agro Turism), EUROGITES 
(Federation Europeenne pour L’ Accueil Touristique chez L’ Habitant a la 
Campagne), Anglo-American Countryside Stewardship-Consortium, organisme 
naţionale şi chiar touroperatori şi agenţii de voiaj specializate şi, corespunzător, o 
vastă ofertă de programe. 



Premisele dezvoltării turismului rural în România din perspectiva formării … 186 

În România turismul rural a început prin iniţiative personale. Primele 
manifestări în acest sens s-au înregistrat la începutul secolului XX, iar mai apoi în 
perioada interbelică, când migraţiile sezoniere, făcute cu scopul de a căuta aer 
curat şi relaxare, au devenit foarte populare. După 1990 interesul pentru această 
formă de turism devine tot mai puternic, tot mai multe zone rurale fiind incluse în 
circuitul turistic intern şi internaţional.  

O serie de organisme guvernamentale încep să-şi manifeste interesul pentru 
dezvoltarea turismului rural, cum sunt: Ministerul Turismului, Ministerul 
Agriculturii, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei Naţionale, 
institutele de cercetări, instituţii de învăţământ superior liceal, postliceal din 
reţeaua de stat şi particulară, fundaţii şi asociaţii preocupate de comunitatea rurală 
şi viitorul acesteia, organisme neguvernamentale, cum sunt: Federaţia Română 
pentru Dezvoltare Montană (1991), Asociaţia turistică Botiza (1993), Fundaţia 
turistică AGRO-TUR O.S.R. (1994), Asociaţia Operaţiunea Satele Româneşti 
(1991), Asociaţia de Turism Montan Prahova, Agenţia Română pentru Agroturism 
(1993). În anul 1994 ia fiinţă Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi 
Cultural (ANTREC), organism care a demarat un amplu program de dezvoltare şi 
sprijinire a turismului rural din România.  

 
Managementul resurselor umane în turismul rural 
Managementul resurselor umane presupune o abordare interdisciplinară şi 

profesională a problematicii personalului din cadrul unei organizaţii de turism 
rural. Managementul resurselor umane este diferit de celelalte domenii ale 
managementului general deoarece trebuie să servească nu numai scopului şi 
intereselor întreprinzătorului din turism, dar trebuie să acţioneze şi în interesul 
lucrătorilor, al turiştilor şi prin extensie, în interesul societăţii. 

Prin principiile şi particularităţile sale, managementul resurselor umane îşi 
susţine necesitatea în cadrul oricărei afaceri iniţiate în domeniul turistic: 
• aprecierea factorului uman ca resursă vitală; 
• corelarea politicilor şi sistemelor privind resursele umane cu obiectivele 

urmărite de iniţiatorii afacerii şi de cele ale comunităţilor locale în general; 
• preocuparea susţinută de concentrare şi direcţionare a capacităţilor şi eforturilor 

individuale în vederea atingerii obiectivelor stabilite de proprietarii de afaceri 
din turismul rural şi de comunitatea locală; 

• dezvoltarea unui sistem de valori, modalităţi de gândire şi comportamente care 
să fie în beneficiul turiştilor, al afacerii şi al comunităţilor locale. 

Problematica resurselor umane în turismul rural este deosebit de complexă 
şi diversă şi cuprinde aspecte precum: 
• recrutarea, formarea şi perfecţionarea personalului, nivelul de pregătire şi 

specializare al fiecărui lucrător din turism; 
• repartizarea lucrătorilor pe diferite sectoare şi perfecţionarea lui; 
• implicaţiile sezonalităţii ocupării forţei de muncă asupra activităţii turistice din 

rural; 
• cooperarea internaţională în problema cadrelor din turism etc.  
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Preocupări în direcţia formării profesionale în sectorul turistic o au o serie 
de centre de învăţământ turistic cu competenţe la nivel naţional sau regional şi 
instituţii de învăţământ public şi privat, etc.  

Managementul resurselor umane în turism a fost şi este o preocupare, mai 
de grabă la nivelul unităţilor particulare de turism (unităţi hoteliere, touroperatori, 
agenţii de turism) sau instituţii de învăţământ, şi mai puţin la nivel macro, 
urmărindu-se în acest sens investigarea forţei de muncă din turism, structura, 
calitatea, tendinţele acesteia la nivel naţional, regional, local sau pe forme de 
turism. 

 
Necesitatea formării şi perfecţionării resurselor umane din turismul 
rural 
Amploarea pe care a cunoscut-o turismul rural în ultimii ani şi efectul său 

multiplicator în planul vieţii economice şi sociale, demonstrează că acesta va 
constitui turismul viitorului şi va avea o contribuţie importantă la rezolvarea 
problemelor de natură socio-economică. Acţiunea agroturismului se manifestă pe o 
multitudine de planuri: de la stimularea dezvoltării economice la perfecţionarea 
structurilor sociale, la valorificarea superioară a resurselor la îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă. Având în vedere oferta de servicii specifice, se poate afirma că 
turismul rural reprezintă un element de acţiune dinamică în stimularea cererii 
turistice şi poate fi considerat un mijloc de diversificare a structurilor economice 
prin crearea unor activităţi proprii. 

Turismul rural şi componenta sa, agroturismul, se constituie ca o activitate 
economico-socială, care valorifică resurselor materiale, spirituale şi umane ale 
comunităţii rurale şi beneficiază de serviciile şi dotările tehnico-edilitare ale 
acesteia. Toate aceste componente sunt indispensabile calităţii produsului, dar cea 
umană (competenţa, educaţia şi comportamentul personalului) ocupă un loc 
distinct în acest domeniu, dând întreaga măsură a calităţii produsului turistic. De 
aceea, un management corespunzător al acestui tip de resursă este necesar pentru o 
mai bună gestionare a fondurilor materiale ale întreprinzătorilor din turism şi ale 
comunităţilor locale şi satisfacerea cerinţelor clienţilor. 

Turismul rural românesc, ca formă de turism practicată pe scară largă atât pe 
piaţa turistică internă cât şi pe cea internaţională, nu se poate dezvolta şi ridica la 
nivelul standardelor internaţionale privind calitatea serviciilor oferite turiştilor fără 
un management corespunzător. Până în prezent, interesul privind managementul 
resurselor umane în turismul rural românesc a fost extrem de redus. De aceea, 
preocupări în această direcţie sunt mai mult decât necesare, având în vedere faptul 
că, până în prezent, nu a mai fost întreprinsă o cercetare a forţei de muncă din 
mediul rural şi în particular, a celei din turismul rural.  

Obiectivele strategice în domeniul turismului rural au în vedere asigurarea 
şi protejarea factorului uman, dotările tehnice şi conservarea patrimoniului şi sunt 
orientate pe următoarele direcţii de acţiune:  
• stoparea migraţiei populaţiei din mediul rural spre cel urban şi stimularea 

revenirii, cel puţin parţiale, a populaţiei din zonele urbane spre cele rurale;  
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• asigurarea condiţiilor de trai şi de civilizaţie în mediul rural, stimulând 
stabilitatea populaţiei active;  

• conservarea şi protecţia mediului rural – factor de atracţie a populaţiei 
autohtone şi a străinilor spre mediul rural; 

• instruirea şi pregătirea locuitorilor din mediul rural în vederea primirii turiştilor, 
oferindu-le produse turistice de calitate, nealterate de influenţele 
modernismului, evitându-se kitch-ul; 

• factorul uman este cea mai importantă modalitate de promovare a 
agroturismului, fiind cel care pune în valoare potenţialul natural şi antropic al 
zonelor rurale, şi numai cu o forţă de muncă bine pregătită pentru turism şi 
primirea vizitatorilor se poate obţine calitatea şi diversificarea serviciilor; 

• conştientizarea importanţei păstrării elementelor tradiţionale (obiceiuri, datini, 
tradiţii, etc.) ca susţinătoare a stimulării şi dezvoltării durabile a turismului în 
zona rurală, prin intermediul unei forţe de muncă bine pregătite. 

De aceea sunt necesare măsuri ca: ajutor financiar, investiţii în dezvoltarea 
activităţilor turistice şi meşteşugăreşti, acţiuni de promovare a turismului rural, 
finanţarea investiţiilor în facilităţi turistice, ca de exemplu pentru structurile de 
primire din mediul rural, amenajarea parcurilor naturale, dezvoltarea amenajărilor 
pentru practicarea unor sporturi etc. 

Într-o societate comercială, instituţie, asociaţie, etc. ce îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul turistic, resursele umane sunt primele resurse strategice, ce 
înlocuiesc de multe ori capitalul financiar şi dau produsului un plus de valoare. 
Factorul uman este cel care asigură funcţionalitatea celorlalte componente ale 
ofertei, şi anume potenţialul (natural şi antropic) şi echipamentele (baza tehnico-
materială), care au o existenţă potenţială şi sunt în aşteptare. Ele prind viaţă, devin 
produse turistice şi pot fi consumate numai ca rezultat al acţiunii factorului uman; 
se poate spune că aceasta din urmă transformă resursele naturale şi materiale din 
potenţiale în efective. Resursele umane sunt unice în ceea ce priveşte potenţialul 
lor de creştere şi dezvoltare, prin capacitatea lor de a-şi cunoaşte şi învinge 
propriile limite.  

In zona rurală, între turism şi resursele umane se creează un feed-back în 
sensul că, pe de o parte practicarea acestei forme de turism generează asupra 
comunităţilor locale o serie de efecte economice şi sociale, printre care: crearea de 
noi locuri de muncă, diversificarea locurilor de muncă şi a meseriilor, angajaţii din 
turism deprind noi abilităţi şi tehnologii, venituri suplimentare pentru populaţia 
locală, încurajarea artelor şi meşteşugurilor locale, etc., iar pe de altă parte 
resursele umane sunt cele cale sporesc calitatea produsului turistic, diversificarea 
serviciilor şi produselor oferite turiştilor, creşterea interesului pentru conservarea 
tradiţiilor, obiceiurilor, datinilor etc. stimulând dezvoltarea unui turism durabil, 
oferirea unui plus de originalitate zonelor turistice, etc. 

Calitatea forţei de muncă utilizată reprezintă un factor cheie, determinant 
al calităţii produsului turistic în ansamblu. Elementul uman prin intermediul 
căruia se produce se comercializează şi se consumă produsul turistic are un rol 
hotărâtor în politica de dezvoltare a sectorului turism. Nici o dezvoltare turistică nu 
poate fi concepută fără antrenarea dezvoltării unei forţe de muncă corespunzătoare. 
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De aceea studierea principalelor tendinţe manifestate pe piaţa forţei de muncă din 
mediul rural şi a celei din agroturismul românesc, identificarea celor mai eficiente 
măsuri de ridicare a calităţii activităţii resurselor umane din turismul rural care să 
genereze efecte pozitive la nivelul comunităţilor locale, este mai mult decât 
necesară la momentul actual. Analizând stadiul actual la care a ajuns turismul rural 
românesc şi având în vedere faptul că o cercetare a resurselor umane din mediul 
rural şi din turism nu a mai fost realizată până în prezent în România înţelegem 
mai bine actualitatea problemei dezvoltate. Astfel, o cercetare de asemenea 
natură, ce are ca finalitate crearea unui sistem de management de resurse umane 
viabil pentru stadiul actual al dezvoltării turismului rural are şanse reale de reuşită 
datorită unui cumul de factori care vin să susţină necesitatea realizării acesteia, şi 
anume: 
• problematica managementului resurselor umane în turism este un domeniu de 

larg interes la nivel european, fiind dezbătută în ultimii ani şi la nivel naţional; 
• turismul rural este un fenomen ce a căpătat amploare în ultimii ani şi ale cărui 

efecte în plan economic şi social sunt analizate şi cuantificate de către 
specialiştii în domeniu, atât la nivel european cât şi naţional; 

• agroturismul este o formă de turism unde omul reprezintă elementul esenţial şi 
central;  

• sunt stimulate identitatea comunităţii, asumarea responsabilităţilor şi 
favorizarea creativităţii şi cooperării pentru asigurarea dezvoltării 
agroturismului cu specific local; 

• organismele şi fondurile existe la nivel european ce au ca obiectiv stimularea 
turismului rural şi a forţei de muncă din mediul rural prin programe şi fonduri 
de pregătire profesională în domeniul turismului: SAPARD, Programul 
Training Seminar for Rural Tourism Operators, Fondul de Dezvoltare 
Structural şi Fondul Regional al Comunităţii Europene, Programul European 
Rural Tourism Network organizat de EUROGITES în colaborare cu 12 
organizatori din turismul rural din 9 sate europene şi EUROTER, Programul 
Transnational Agri-Turism Information Centre organizat cu scop pedagogic de 
„Bishop Burton College of Agriculture”, Programul Study on Rural Tourism ce 
constă în studii de analiză a pieţei şi studii de fezabilitate a programelor de 
îmbunătăţire a pregătirii profesionale în turismul rural, etc.; 

• necesitatea cercetării resurselor umane din mediul rural şi în special a celor din 
turism în vederea găsirii unor soluţii optime de management pentru 
comunităţile locale şi ridicarea nivelului de trai în mediul rural; 

• crearea unui sistem de formare şi pregătire a resurselor umane bine pus la 
punct, astfel încât să fie conştientizată necesitatea conservării valorilor şi 
tradiţiilor locale, a specificului zonelor rurale, ca un mijloc al susţinerii 
dezvoltării unui turism rural durabil; 

• necesitatea realizării de programe de formare şi perfecţionare a membrilor 
comunităţilor locale. 
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Turismul rural are mai mari implicaţii în valorificarea resurselor turistice 
locale şi în ridicarea nivelului de viaţă al locuitorilor, în dezvoltarea socio-
economică a localităţilor rurale şi comunităţii în general şi nu în ultimul rând, în 
protejarea şi conservarea mediului natural şi construit, în contextul unei activităţi 
economice pe principii ecologice. De aceea, la nivelul comunităţilor locale este 
necesară realizarea de programe specializate de formare şi instruire a resurselor 
umane, să se elaboreze o strategie de organizare, dezvoltare şi promovare a 
turismului rural la nivel local, cu concurenţa tuturor agenţilor economici implicaţi 
în desfăşurarea acestei activităţi. 
 

Premisele creării unui sistem de management în turismul rural 
românesc 
Odată cu competiţia de pe piaţa turismului rural intern şi extern, rolul 

managementului creşte, responsabilitatea acestuia fiind nu numai a unei minorităţi 
selective, ci a tuturor managerilor implicaţi în afacere. Sarcina managementului 
este aceea de a reuni toate iniţiativele individuale în vederea racordării acestora la 
o reţea naţională şi internaţională, de a asigura transpunerea acestora în standarde 
care să devină uşor accesibile, atât în conducere, cât şi pentru oferta turismului 
rural. Este ştiut faptul că abordarea modernă a managementului implică schimbări 
de mentalitate şi comportament la nivelul resurselor umane. Multiplicarea formelor 
şi metodelor de formare profesională într-un mediu profund concurenţial are ca 
efect facilitarea accesului la procesul de instruire continuă. În plus, programele 
comunitare de sprijin a dezvoltării turismului au ca o componentă de bază, 
formarea profesională. Creşterea numărului de programe la diferite niveluri 
reprezintă un factor de sprijin în apariţia unui comportament pro-activ şi în 
domeniul profesionalismului.  

Realizarea unui proiect privind managementul resurselor umane în turismul 
rural va viza trei obiective majore, fiecare dintre acestea cu câteva subobiective: 

 Evidenţierea impactului turismului rural românesc asupra comunităţilor 
locale 
• Analiză privind experienţa europeană în domeniul turismului rural şi 

efectele acestuia în plan local; 
• Identificarea posibilităţilor de dezvoltare a turismului rural ca alternativă a 

dezvoltării durabile a turismului; 
• Cuantificarea efectelor turismului rural în plan economic, social şi asupra 

comunităţilor locale din România. 
 Cercetare în rândul resurselor umane din turismul rural  
• Tendinţe în evoluţia resurselor umane din turism rural pe plan european; 
• Analiza forţei de muncă din turismul românesc şi a particularităţilor 

acesteia; 
• Identificarea politicilor şi măsurilor la nivelul resurselor umane din turism; 
• Cercetarea cantitativă şi calitativă a resurselor umane din turismul rural, pe 

provincii istorice româneşti; 
• Prelucrarea şi analiza datelor obţinute în urma cercetării de piaţă şi 

elaborarea concluziilor. 
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 Proiectul unui sistem de management al resurselor umane viabil pentru 
turismul rural românesc 
• Oportunităţi privind revitalizarea forţei de muncă din mediul rural prin 

turism; 
• Racordarea la tendinţele şi evoluţiile care au loc în domeniul resurselor 

umane din turism în ţările Uniunii Europene; 
• Programe specializate de formare şi perfecţionare a resurselor umane 

pentru întregul sistem de activităţi implicate în domeniul turismului rural; 
• Evaluarea impactului economic şi social al dezvoltării resurselor umane 

asupra comunităţilor locale; 
• Promovarea şi diseminarea rezultatelor obţinute şi a programelor de 

formare profesională la nivel naţional şi în plan local. 
Proiectul va avea ca rezultate cercetarea forţei de muncă din mediul rural şi 

în special a celei ocupate în agroturism şi turismul rural şi elaborarea de 
propuneri în ceea ce priveşte ridicarea nivelului de pregătire şi calificare a 
resurselor umane printr-un sistem de management bine pus la punct, care să se 
racordeze cerinţelor Uniunii Europene şi să aibă efecte în planul stimulării 
turismului rural, prin dezvoltarea calităţii serviciilor din agroturism. 

Proiectul prezintă un grad ridicat de complexitate datorită diversităţii 
obiectivelor propuse, dintre care: 

• cercetare de piaţă în rândul forţei de muncă din mediul rural şi în mod 
specific a celei din turismul rural; 

• identificarea principalelor tendinţe în ceea ce priveşte managementul 
resurselor umane din turismul rural românesc şi racordarea la cele de pe 
piaţa turistică europeană;  

• studii de impact în plan economic, social şi asupra comunităţilor locale a 
turismului rural; 

• identificarea politicilor de resurse din turism la nivel naţional, etc.  
Totodată, proiectul aduce elemente de noutate pentru stadiul actual al cercetărilor 
din mediul rural şi al posibilităţilor de revitalizare al acestuia, prin:  

• repertorizarea forţei de muncă din mediul rural; 
• realizarea de programe de formare şi perfecţionare a resurselor umane pe 

zone turistice în domeniul turismului rural; 
• soluţii de revitalizare a forţei de muncă prin turism; 
• diseminarea rezultatelor şi propunerilor la diferite niveluri. 

Pentru atingerea acestor obiective se vor face cercetări în teren, la nivel de 
regiuni şi la nivel naţional, informaţiile culese fiind mai apoi prelucrate, 
interpretate şi extrase concluziile de interes pentru tematica de faţă. Pentru aceasta 
se va face apel la specialiştii informaticieni, statisticieni, economişti, geografi etc.  
Prin formele organizatorice actuale declarate ale turismului rural, prin concepţia 
actuală a managementului în acest domeniu, al agroturismului, nu se va putea 
ajunge la nivelul de calitate prevăzute de standardele internaţionale din turismul 
rural, astfel trebuind luate măsuri în direcţia revitalizării acestora. Proiectul îşi 
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propune formarea şi perfecţionarea resurselor umane ca factor determinant al 
dezvoltării serviciilor din agroturism şi de creştere a calităţii acestora.  
Realizarea unui sistem de management al resurselor umane în domeniul turismului 
rural generează la nivel local şi naţional o serie de rezultate pozitive şi beneficii 
comunităţilor locale, prin: 

• dezvoltarea serviciilor şi a calităţii acestora în turismul rural şi agroturism, 
ca umare a unei forţe de muncă umane care să conştientizeze importanţa 
satisfacerii nevoilor clienţilor; 

• creşterea gradului de complexitate şi de originalitate a produsului turistic 
rural românesc în raport cu cele comunitare; 

• realizarea de programe specializate de formare şi perfecţionare a membrilor 
comunităţilor locale şi a întreprinzătorilor turistici din zonă (management 
global, dezvoltarea turismului rural, dezvoltarea şi dinamica grupurilor, 
dezvoltarea produselor turistice, marketing şi promovare, comportamentul 
consumatorului, servicii după vânzare etc.); 

• stoparea migrării forţei de muncă din regiunile rurale spre cele urbane, ca 
urmare a creşterii nivelului de trai şi a ofertelor de locuri de muncă din 
zonele rurale; 

• informarea şi sensibilizarea populaţiei din mediul rural cu privire la 
necesitatea păstrării identităţii locale, a obiceiurilor, tradiţiilor şi datinilor şi 
oferirii turiştilor unor produse turistice autentice; 

• contribuţie la dezvoltarea durabilă locală, regională şi naţională prin 
implicarea comunităţilor locale în sectorul turistic; 

• generarea unor beneficii suplimentare la nivelul comunităţilor locale, 
datorită transferurilor de forţă de muncă din alte sectoare către industria 
turistică; 

• racordarea la tendinţele şi evoluţiile care au loc în domeniul turismului în 
ţările Uniunii Europene; 

• creşterea capacităţii de absorbţie a programelor comunitare în domeniul 
turismului; 

• consultarea specialiştilor, autorităţilor şi membrilor comunităţii locale în 
vederea dezvoltării agroturismului şi economiei locale pentru evitarea 
conflictelor de interese între politica guvernamentală şi cea locală; 

• cunoaşterea prin diseminare a rezultatelor şi concluziilor proiectului de 
cercetare la nivel naţional şi local, prin realizarea de programe de pregătire şi 
perfecţionare în turism, pe baza concluziilor desprinse în urma cercetării de 
piaţă întreprinse la nivelul regiunilor rurale. 
Realizarea acestui proiect va avea un impact tehnic, economic şi social la 

nivelul comunităţilor locale, cu efecte în planul dezvoltării serviciilor din 
agroturism şi a zonelor rurale, prin: 

• oferirea de noi locuri de muncă acolo unde există puţine alternative de 
dezvoltare economică şi chiar de a le menţine în situaţii conjuncturale 
nefavorabile; 

• îmbunătăţirea nivelul de trai prin profesionalizare şi educaţie, printr-o 
valorificare eficientă a resurselor; 

• creştere a nivelului de educaţie al oamenilor, corelat cu sporirea interesului 
pentru activităţile recreative desfăşurate în aer liber; 
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• dezvoltarea ataşamentului pentru obiectivele generale prin motivarea muncii, 
spiritul critic faţă de propria muncă, de propriile disponibilităţi; trebuie 
conştientizată necesitatea unei conduite profesionale corespunzătoare 
exigenţei impuse de “vocaţia socială” a turismului; 

• dezvoltarea socio-economică a localităţilor rurale şi comunităţii în general, 
prin crearea unui suport pentru noi afaceri şi sprijinirea iniţiativelor locale în 
dezvoltarea meşteşugurilor şi artei tradiţionale locale, specifice zonelor: 
lemn, textile, metale, piele, ceramică etc.; 

• susţinerea dezvoltării interne a zonei de destinaţie, reducerea dezechilibrelor 
regionale, redistribuirea geografică a bunăstării din zonele urbane spre cele 
mai sărace, periferice; 

• creşterea solidarităţii în cadrul comunităţilor locale; 
• factor dinamizator al procesului de creştere a calităţii vieţii în mediul rural; 
• realizarea unui sistem de management al resurselor umane care să genereze 

efecte pozitive economice şi sociale în regiunile mai puţin dezvoltate, cum 
sunt cele din Moldova, Oltenia etc. 
Pe de altă parte există o serie de factorii de risc în realizarea proiectului, 

dintre care putem aminti: 
• complexitatea activităţii de investigare a forţei de muncă din mediul rural şi 

în special a celei din turism, existând probabilitatea apariţiei unor probleme 
pe planul culegerii datelor la nivel local; 

• nerealizarea până în prezent a unui studiu de asemenea factură la nivelul ţării 
noastre care să presupună analize complexe ale resurselor umane din 
turismul rural la nivel european şi naţional şi corelarea politicilor şi 
măsurilor la nivel naţional cu cele luate la nivelul Uniunii Europene; 

• reticenţa în ceea ce priveşte furnizarea informaţiilor în cercetarea întreprinsă 
la nivelul comunităţilor rurale implicate în activitatea turistică. 

Analizele, concluziile şi propunerile ce vor fi realizate în cadrul unui proiect 
privind resursele umane vor putea fi utilizate de către: instituţii de învăţământ, 
oficii de plasare a forţei de muncă, instituţii ale administraţiei publice locale şi 
centrale, organisme guvernamentale; organisme neguvernamentale şi filialele 
acestora. 
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3.9. IMPACTUL AMENAJARII PEISAJULUI ASUPRA TURISMULUI 
RURAL 

 
Gina Ionela BUTNARU 

 Irina MANOLESCU 
 

Introducere  
Amenajarea peisajului în zonele rurale trebuie să fie funcţională în sensul că 

trebuie să se ţină seama de cadrul natural şi construit. Există un potenţial 
semnificativ de dezvoltare a turismului în aceste spaţii în urma amenajării 
peisajului; barierele în dezvoltarea acestui potenţial includ componentele materiale 
insuficient dezvoltate ale ofertei. Trebuie ţinut totodată seama de problemele de 
mediu, care au o rezonanţă deosebită în spaţiul rural şi, de asemenea, de 
problemele legate de impactul asupra populaţiei gazdă trebuie urmărite şi evaluate 
cu multă atenţie. 

Câteva recomandări de amenajare a spaţiului rural pot fi desprinse: 
priorităţile în domeniul infrastructurii ţin de construirea şi modernizarea drumurilor 
de acces şi a reţelelor de apă potabilă şi de canalizare; păstrarea aspectului rustic 
rămâne un obiectiv important al amenajărilor; în zonele de litoral trebuie delimitată 
o zonă de tip rural. 

 
Amenajarea spaţiului în zonele rurale 
Amenajarea peisajului este importantă deoarece ajută la păstrarea 

caracterului mediului turistic rural şi poate conferi un plus de atractivitate pentru 
iubitorii acestui tip de turism. Deoarece constituie unul dintre principalele puncte 
de atracţie în zonele rurale, peisajul trebuie să fie cât mai generos şi să confere, 
dacă este posibil, un aspect cât mai rustic. 

Scopul de bază al amenajării peisajului îl constituie armonizarea la nivelul 
întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite 
la nivel naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în diferitele zone ale ţării, 
urmărindu-se creşterea eficienţei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea. 

Politica de amenajare a peisajului urmăreşte corelarea nevoii de protecţie a 
mediului cu nevoile individuale şi generale ale societăţii. Amenajarea peisajului în 
zonele rurale trebuie să se ţină seama de cadrul natural şi construit care se baza în 
principal pe valori de cultură şi interese comune din mediul rural. 

Amenajarea peisajului se referă la măsurile concrete de acces la zonele în 
care există plante specifice, la spaţii special amenajate unde sunt expuse obiecte 
artizanale caracteristice zonelor de provenienţă şi la ferme sau minigrădini 
zoologice, cu animale frecvent întâlnite în gospodăriile ţărăneşti. 

Amenajarea peisajului furnizează o serie de beneficii funcţionale, cum ar fi: 
• încadrarea priveliştilor şi grădinilor zoologice; 
• asigurarea securităţii unor zone rurale; 
• familiarizarea turiştilor cu plante şi animale din zona respectivă; 
• protejarea priveliştilor pitoreşti; 
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• educarea turiştilor din punct de vedere cultural şi artizanal. 
Câteva elemente trebuie precizate: 

• există un potenţial semnificativ de dezvoltare a turismului în aceste spaţii în 
urma amenajării peisajului; 

• barierele în dezvoltarea sa includ componentele materiale insuficient 
dezvoltate ale ofertei; 

• problemele de mediu au o rezonanţă deosebită în spaţiul rural; 
• problemele legate de impactul asupra populaţiei gazdă trebuie urmărite şi 

evaluate cu multă atenţie. 
Infrastructura este unul dintre elementele ofertei turistice problematice în 

acest spaţiu. Căile de acces rutier de tip extern şi intern sunt, de multe ori 
neasfaltate, nemodernizate şi prost întreţinute. Trotuarele pot să lipsească, făcând 
dificilă deplasarea în interiorul localităţilor. De cele mai multe ori, alte căi de acces 
extern – feroviar, naval sau aerian lipsesc. Reţelele de apă potabilă şi canalizare 
lipsesc în multe zone; prin programul SAPARD sunt vizate aceste elemente, însă 
trebuie urmărită şi posibilitatea întreţinerii pe termen lung a acestor instalaţii – au 
fost puternic mediatizate cazurile în care locuitorii satelor nu au putut plăti factura 
de apă curentă, iar instalaţia a fost trecută în conservare la câteva luni după darea 
în folosinţă. Veniturile din turism trebuie să acopere aceste cheltuieli; de altfel, 
investiţiile în zonele turistice sunt considerate prioritare, primind un bonus la 
punctajul de evaluare a proiectelor. 

Cazarea în spaţiul rural se realizează de obicei în una din următoarele 
structuri: sat de vacanţă, popas turistic, motel, hotel rustic pavilionar, camping sau 
pensiune turistică. În general, specificul arhitectonic şi gradul ridicat de intimitate 
sunt argumente pentru care cazarea este un punct forte al mediului rural. Lipsa sau 
insuficienta dotare a instalaţiilor sanitare, folosirea în comun a spaţilor de către 
turişti şi de către gazde sunt însă probleme nerezolvate în multe puncte de cazare 
din spaţiul rural. 

Unităţile de alimentaţie publică sunt limitate ca număr, în satele turistice 
servirea mesei pentru turişti putându-se realiza în câteva modalităţi: pensiune 
completă la gospodarul gazdă, pensiune completă sau demipensiune la unităţi de 
alimentaţie publică din localitate sau pregătirea mesei de către turişti, cu produsele 
lor sau ale gospodarului şi cu instrumentarul acestuia. 

Resursele naturale reprezintă un element important în cadrul atracţiilor 
turistice, iar modalităţile de amenajare a acestora va constitui subiectul principal al 
acestui articol; atracţiile antropice, deşi în mod clar nu pot fi considerate 
neglijabile, sunt limitate ca număr în raport cu alte locaţii, rezumându-se de cele 
mai multe ori la componente ale atracţiilor de tip etnografic, cultural şi religios. 

 
Potenţialul turistic rural românesc 
România are un capital natural deosebit de divers. Acest fapt se datorează în 

mare parte condiţiilor fizico-geografice care includ munţi, câmpii, reţele 
hidrografice majore, zone umede şi unul dintre cele mai vaste sisteme de deltă ale 
Europei – Delta Dunării. De asemenea, datorită poziţiei geografice a României, 



Impactul amenajarii peisajului asupra turismului rural  196 

flora şi fauna prezintă influenţe asiatice dinspre nord-est, mediteraneene dinspre 
sud şi componente continental europene dinspre nord-vest. De asemenea, relativa 
stabilitate a populaţiei în ultimii 60 de ani, lipsa mecanizării în sectorul forestier şi 
dezvoltarea economică redusă au determinat o exploatare mai redusă a resurselor 
decât în majoritatea altor zone din Europa. Rezultatul general constă în diversitatea 
florei şi faunei, inclusiv în existenţa unei populaţii de lupi, urşi, capre negre şi râşi, 
care sunt considerate ca fiind printre cele mai mari din Europa, precum şi în 
existenţa unor extinse habitate forestiere şi alpine nealterate, asociate lanţului 
muntos al Carpaţilor. Valoarea capitalului natural al României a impus de-a lungul 
timpului luarea unor măsuri de protecţie. Una dintre aceste măsuri a fost crearea de 
arii protejate în interiorul cărora să fie conservate biodiversitatea speciilor de 
plante şi animale, protejarea speciilor rare sau pe cale de dispariţie, introducerea de 
noi specii, protejarea ecosistemelor naturale şi a mediului natural nealterat de 
diferiţi factori nocivi. 

În prezent, în ţara noastră există 10 categorii de arii protejate, din care cinci 
categorii de nivel naţional şi cinci categorii speciale stabilite prin norme 
internaţionale specifice. Aceste categorii sunt: 
• rezervaţii ştiinţifice; 
• parcuri naţionale; 
• monumente ale naturii; 
• rezervaţii naturale; 
• parcuri naturale; 
• rezervaţii ale biosferei; 
• zone umede de importanţă internaţională; 
• situri naturale ale patrimoniului natural internaţional; 
• arii speciale de conservare; 
• arii de protecţie specială avifaunistică. 

Spaţiul rural românesc este printre puţinele din Europa în care se mai 
păstrează încă nealterate valenţele tradiţionale spirituale, cu precădere cele 
etnofolclorice, viaţa socio-economică şi mediul înconjurător. Prin aceste calităţi, 
mediul rural oferă condiţii favorabile amenajării peisajului agroturistic. Satele 
româneşti dispun de resurse turistice de o mare varietate: tradiţii şi valori 
etnofolclorice (arhitectură populară, meşteşuguri, obiceiuri, manifestări folclorice, 
port şi folclor popular), monumente istorice şi de artă, cadrul natural nepoluat şi cu 
un potenţial divers (ape minerale, bioclimat, aspecte peisagistice pitoreşti, domeniu 
schiabil). La toate acestea se adaugă gospodării, în cea mai mare parte confortabile, 
şi ospitalitatea proverbială a ţăranului român. 

Toate acestea permit realizarea unei amenajări a peisajului, astfel încât să 
ducă la realizarea unei oferte larg diversificate, adresate tuturor categoriilor de 
turişti. 
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Tipuri de spaţii rurale 
În amenajarea peisajului rural, un rol foarte important îl are tipul de spaţiu 

natural pe care dorim să îl amenajăm – montan sau de litoral. 
Spre exemplu, dacă dorim să amenajăm un spaţiu turistic montan, cu 

element principal de atracţie pârtia de schi, trebuie să ţinem cont de câteva 
principii importante, cum ar fi: 
• reducerea deplasărilor schiorului şi pietonului precum şi separarea funcţiilor 

(circulaţia schior-pieton-vehicule); 
• expunerea la soare şi protecţia contra vântului; 
• construirea în potcoavă în jurul recepţiei principale de schi, încălzită de soare, 

regrupând unităţile comerciale şi de servicii în terasă spre domeniul schiabil; 
• circulaţia şi staţionarea vehiculelor în spatele clădirilor. 

Resursele naturale reprezintă punctul forte al staţiunilor montane. Acestea 
deţin un potenţial turistic natural încă insuficient valorificat. Prognozele arată că 
turismul în România se va dezvolta cu precădere în aceste zone unde există un 
relief şi un potenţial forestier deosebit. Pădurile oferă stabilitate agroturismului atât 
timp cât ele vor fi gospodărite ecologic şi raţional. Peisajul forestier reprezintă o 
considerabilă avuţie naţională de o mare fragilitate - foarte uşor de degradat dar 
foarte greu de refăcut. Degradarea peisajului forestier poate afecta în cel mai înalt 
grad viitorul turismului în ţara noastră, interesele economice şi materiale de 
moment putând afecta pe termen lung frumuseţea peisajului carpatin. Valoarea 
turistică a fondului forestier românesc este dependentă de gradul de stabilitate 
ecologică a pădurilor. Intrarea turiştilor în pădure este un drept de acces la aer curat 
şi este asigurat prin lege, însă consecinţele trecerii lor prin păduri sau parcuri este 
evidentă. Pentru a se evita aceste aspecte neplăcute este necesar a se duce o 
campanie susţinută prin mijloace scrise şi audiovizuale, prin reclame adecvate, de 
educare a turiştilor pentru a se crea respect faţă de natură, faţă de pădure şi faţă de 
tot ceea ce reprezintă zonă verde. 

O măsură considerată necesară pentru păstrarea potenţialului turistic montan 
este împădurirea tuturor terenurilor degradate care nu sunt propice culturilor 
agricole şi a celor de pe care s-a exploatat vegetaţia forestieră. În acest sens 
valoarea lor peisagistică va fi destul de importantă în atragerea turiştilor. 

Concomitent cu aceste măsuri trebuie avute în vedere conservarea şi 
înmulţirea speciilor de animale sălbatice într-un efectiv optim, având în vedere că 
în multe ţări din lume unele specii de animale sălbatice au dispărut sau sunt pe cale 
de dispariţie. Mărirea numărului de animala care pot fi vânate, amplificarea 
fenomenului braconajului şi afectarea habitatelor naturale prin reducerea 
suprafeelor sau prin segmentarea acestora ca urmare a construirii unor căi rutiere în 
perimetrul lor sunt ameninţările actuale pentru speciile sălbatice din România. 

Amenajările specifice peisajului montan constau în puncte de belvedere, 
trasee marcate, refugii şi bănci. Pentru acestea, deşi este considerat un material 
uşor degradabil, se preferă folosirea lemnului, pentru aspectul rustic conferit. 

O importanţă specială şi de mare impact o au amenajările peşterilor. Sunt 
relativ complicate datorită microclimatului peşterilor - umezeală şi răcoare - ceea 
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ce impune ca materialele pentru scări şi trasee să fie speciale (de preferat un 
material poros, antiderapant). De asemenea instalaţiile de iluminat pun probleme, 
datorită uşurinţei de producere a scurtcircuitării lor. 

Problemele ecologice ţin de dificultatea colectării deşeurilor pe areale 
întinse. 

Resursele antropice sunt dominate de amenajări sportive. În majoritatea 
staţiunilor montane se poate schia, existând pârtii separate pentru începători şi 
pentru avansaţi. Sunt prezente şi atracţii istorice, religioase, etnofolclorice, care 
diversifică oferta. 

O adevărată explozie de amenajare a peisajului se produce în zonele de 
litoral, deoarece aici se doreşte adaptarea lui la forme exotice de practicare a 
turismului. Spaţiul limitat face ca zona turistică să formeze un continuum pe coasta 
litorală, incluzând atât oraşele, cât şi satele, ceea ce poate duce la urbanizare 
excesivă şi, evident, la nemulţumirea unor categorii de turişti, care preferă zonele 
mai puţin aglomerate. 

În primul rând amenajarea plajei implică: curăţiri şi nivelări periodice ale 
nisipului; îngrădiri pentru plajele private; amplasarea coşurilor de gunoi sub o 
formă cât mai estetică, ceea ce se dovedeşte dificil, datorită necesităţii de 
vizibilitate clară; asigurarea nisipului atunci când plaja este stâncoasă, iar nisipul 
este măturat constant de valuri; asigurarea echipamentelor de plajă (scaune, saltele, 
umbrele, şezlonguri). 

Pentru accesul în apă amenajările specifice sunt: curăţiri periodice ale 
algelor, construiri de baraje pentru a diminua forţa valurilor, amplasarea de puncte 
de salvamar pentru a supraveghea siguranţa înotătorilor, amplasarea de plase 
protectoare în larg pentru a diminua posibilitatea de acces spre plajă a speciilor 
periculoase de animale marine (din fericire, nespecifice Mării Negre). 

Instalaţiile sportive sunt destinate în special sporturilor acvatice: centre de 
închirieri echipament specific, centre de instructaj, piscine, rampe pentru sărituri în 
apă, dar sunt amenajate şi terenuri de tenis, fotbal, volei. Sunt amenajate, de 
asemenea teatre de vară în aer liber. 

 
Concluzii 
Câteva recomandări de amenajare a spaţiului rural pot fi desprinse: 

• priorităţile în domeniul infrastructurii ţin de construirea şi modernizarea 
drumurilor de acces şi a reţelelor de apă potabilă şi de canalizare – deşi acuzate 
de „urbanizarea” spaţiului rural, ele sunt considerate indispensabile de către 
majoritatea turiştilor; importantă este atât construirea acestor sisteme, cât şi 
întreţinerea lor; 

• păstrarea aspectului rustic rămâne un obiectiv important al amenajărilor, la 
realizarea acestuia concură stilul arhitectonic folosit, mascarea sau încadrarea 
armonioasă în peisaj a construcţiilor, folosirea lemnului pentru mobilierul din 
punctele de belvedere şi refugii; 

• în zonele de litoral trebuie delimitată o zonă de tip rural, segmentarea făcându-
se astfel în funcţie de preferinţele turiştilor; atâta timp cât gradul de ocupare a 
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staţiunilor de tip urban, în plin sezon, rămâne sub un prag acceptabil, nu este 
recomandată o dezvoltare de tip extensiv, ci păstrarea specificului zonelor, 
pentru atragerea mai multor categorii de turişti. 

Deşi sunt invocate aspecte diverse, în mod evident funcţionalul domină 
amenajarea turistică, indiferent că este vorba de peisajul agroturistic, delimitarea 
parcurilor naturale sau a altor zone protejate. Recreerea turistului este principalul 
obiectiv al amenajărilor. În acest sens trebuie urmărit ca amenajarea peisajului să 
influenţeze benefic mediul prin stimularea măsurilor de protecţie a mediului fizic, 
a monumentelor şi a siturilor istorice. 
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Motivaţie şi oportunităţi ale afacerii agroturistice 
Revoluţia tehnico-ştiinţifică din mediul rural poate fi structurată prin latura 

cantitativă, cu referire la rezultatele de excepţie în domeniul ştiinţelor biologice şi 
agronomice, alături de schimbările radicale produse asupra mijloacelor de muncă şi 
a tehnologiilor proceselor de producţie. Toate acestea trebuie privite prin prisma 
economiei contemporane care este dominată de un amplu proces de transformare a 
tuturor domeniilor vieţii economice şi sociale, proces care afectează şi sfera 
serviciilor din spaţiul rural.  

 În acest context se impune adoptarea politicilor rurale prin care veniturile 
populaţiei rurale să fie furnizate nu numai prin ajutoare directe ci, în mod mod 
special, prin formarea, lansarea şi dezvoltarea unui complex de servicii încadrate 
atât în sfera industriilor rurale , cât şi în agroturism.  

 Destinate consumului intermediar, serviciile agroturistice sunt asociate 
proceselor de producţie agricolă, influenţând favorabil latura socio-economică din 
spaţiul rural. Aceste servicii agroturistice se manifestă în cadrul distribuţiei prin 
recuperarea resursele utilizate, realizându-se totodată un echilibru între mediul 
integrat rural şi sistemul integrator teritorial al economiei de tranziţie. 

 În aceste condiţii apare necesitatea creării unor structuri gospodării/pensiuni 
agroturistice cu activităţi integrate procesului agricol de producţie. Dar acest 
ansamblu al activităţilor este reprezentat printr-o afacere prin care iniţial este 
identificată oportunitatea socio-economică şi obiectivele de realizat. Motivaţia 
creării unei unităţi agroturistice încadrează factori aferenţi însăşi întreprinzătorului 
( factori familiali, educaţionali, experienţa anterioară etc., prin care se apreciază că 
educaţia şi instruirea influenţează formarea întreprinzătorului în agroturism, dar 
dacă nu are vocaţie pentru activităţile agroturistice, nici o pregătire nu-l poate 
schimba ); factori organizaţionali ( legaţi de organizarea teritorială socio-
economică rurală, condiţii şi perspective, natura noii unităţi agroturistice etc ); 
diverşi factori de mediu externi întreprinzătorului şi unităţii agroturistice prin care 
se conturează un mediu mai mult sau mai puţin favorabil pentru crearea noii unităţi 
agroturistice ( pot fi enumeraţi: accesibilitatea şi disponibilitatea capitalului de 
lansare, existenţa unor servicii de asistenţă pentru unităţi agroturistice etc ).  

 Însăşi motivaţiile aferente la crearea unei unităţi agroturistice pot fi 
considerate negative şi/sau pozitive. Motivaţiile negative cuprind factorii care 
forţează mai mult sau mai puţin persoane din mediul rural de a deveni 
întreprinzători în sfera agroturistică,aducerea personalului din mediul urban şi 
intrarea acestora în şomaj, salarii mici, carieră nesatisfăcătoare, spaţiu clădit 
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existent într-o zonă rurală dar nevalorificat, mediu natural ce nu oferă alte 
oportunităţi, valorificarea insuficientă şi/sau ineficientă a producţiei agricole etc. În 
acest caz motivaţia este constituită nu în căutarea profitului, ci este determinată de 
încercarea de creare a unei situaţii de siguranţă a indivizilor, a realizării unor 
venituri satisfăcătoare în mediu rural.  

 Motivaţiile considerate pozitive se referă la obiectivele şi în final avantajele 
pe care le are în vedere întreprinzătorul care riscă mai mult decât perspectiva de 
autoconsum din mediul rural, în cazul în care afacerea eşuează. Dar pentru 
activităţile agroturistice, cele patru zone ale riscului pot fi mult mai uşor depăşite, 
cu referire la riscul financiar ( propriile economii şi garanţii bancare ), riscul 
carierei ( în sensul reintegrării în activităţile agricole ), riscul familial ( stres, 
emoţii, pierderea prestigiului ), riscul psihic ( întreprinzătorul se identifică cu 
afacerea, încât poate privi eşecul afacerii ca unul personal ).  

 Specific activităţilor unităţilor încadrate în structurile agroturistice riscul 
poate fi evitat prin cunoaşterea afacerii în profunzime şi desfăşurarea acesteia după 
un plan, a înţelegerii formulărilor şi administrării resurselor financiare, a căutării 
asistenţei profesionale şi flexibilităţii în afaceri. 

 În mod sintetic motivaţia de înfiinţarea untăţii agroturistice, este legată de 
oportunităţile agrogeografice existente în spaţiul rural românesc, alături de 
psihologia ospitalieră a românilor.  

 

Criterii de amplasare a afacerii agroturistice. 
Amplasarea afacerii agroturistice este un element esnţial pentru începutul şi 

defăşurarea unei afaceri. Afacerea în agroturism este de mici şi foarte mici 
dimensiuni, care trebuie să fie caracterizată printr-o mare mobilitate şi flexibilitate 
a activităţilor agroturistice. Decizia de amplasare este necesar să fie bine gândită în 
sensul că trebuie permanent de actualitate. 

• Studiul regiunii ( zonei ) agroturistice de amplasare a afacerii. 
Aceasta se face în funcţie de multitudinea factorilor ce influenţează cererea şi 
oferta agroturistică, cu referire la potenţialul agroturistic al regiunii geografice. 
Dezvoltarea economică actuală a regiunii, infrastructura, populaţia şi tendinţele ei 
demografice constituie elemente importante pentru cunoaşterea regiunii. 

• Alegerea locurilor specifice de amplasare a unei afaceri, cu referire la 
condiţiile optime de atragere a clientelei. Un studiu analitic al factorilor de 
amplasare poate fi structurat prin determinări ale coeficienţilor de atractivitate. Şi 
pentru zonele cu potenţial agroturistic pot fi stabilite niveluri diferenţiate a 
criteriilor de analiză a atracţiilor turistice cum sunt: valoare turistică, de ordin 
social, de ordin cultural-educativ, de ordin economic, de conjunctură turistică 
internaţională şi criterii specifice. 

• Delimitarea formelor unităţii agroturistice, cu referire fie pornind de 
la înfiinţarea unei anumite unităţi ( pensiune agroturistică, camping de fermă - de 
amenajare şi sejur -, microcomplexe agroturistice ), sau amenajarea ( modernizarea 
) unor asemenea unităţi.  
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 În fundamentarea acestor criterii sunt utilizate analize spaţiale axate pe 
teoria polarizării socio-economice, teoria alegerii tipului şi categoriei de unitate 
agroturistică etc., cu orientare asupra comportamentului consumatorului cum sunt: 
cunoaşterea teritoriului ( a structurii zonale ); definirea conştientă sau perceperea 
intiutivă a nevoilor de deplasare ( obligate de sosirea/plecarea din zonă şi/sau a 
deplasărilor de agrement ); formarea unor criterii proprii de apreciere a teritoriului.  

 
Previziunea afacerii şi includerea unităţii agroturistice în sistemul de 
evaluare.  
 Etapă intermediară în procesul de evaluare a potenţialului unităţii 

agroturistice situate într-o anumită zonă geografică care se finalizează prin 
încadrarea pe categorii de confort ( cu denumirea şi indicaţia specifică de 
margarete ) pentru pensiunile ( gospodăriile ) agroturistice.  

 În acest context se urmăreşte structura principalelor elemente în pregătirea 
şi proiectarea afacerii agroturistice ( oprtunitatea, fezabilitatea, planul de afacere ), 
alături de cunoaşterea relaţiilor şi echilibrării dintre acestea.  

a.– Informare asupra volumului desfacerilor de produse agroturistice, 
problemă ce trebuie axată pe următoarele laturi fundamentale: cererea potenţială de 
produse agroturistice a populaţiei ( cu referire la locul unde se intenţionează 
amplasarea unităţii agroturistice ) prin utilizarea unor metode adecvate ( interviuri, 
anchete etc ), datele fiind ulterior prelucrate; analiza estimativă a cererilor de 
produse agroturistice realizate anterior la nivel teritorial sau încadrate în raza 
teritorială a unităţii agroturistice proiectate ( respectiv perimetrul zonei 
agroturistice); fundamentarea planului desfacerilor prin utilizarea unor indicatori, 
indici ( coeficienţi) de atractivitate, precum şi atractivitatea totală şi compararea 
acestora cu o variantă etalon ( se analizează atât structura de atractivitate a zonei, 
cât şi perioada de timp neagricolă, posibilităţile de cazare, în pensiune, anumite 
manifestări etc ); determinarea volumului şi definitivarea structurii atractivităţii 
agroturistice a unităţii proiectate ( la care se urmăresc atât structura activităţii cât şi 
volumul acestora ). În mod concret se crează un model pentru strategia de 
marketing agroturistic în care este detaliată proiectarea ofertei, stabilirea preţului şi 
gradului de ocupare precum şi alte detalii privind : publicitatea şi relaţii cu 
publicul, colaborări cu agenţii, birouri de turism, restaurante, înregistrare în 
cataloage, forme de publicitate ( pliante, prospecte, cărţi poştale ). Se are în vedere 
şi structura cheltuielilor ce se vor efctua, acestea împărţindu-se în cheltuieli pentru 
obţinerea şi amenajarea terenului, pentru asigurarea utilităţilor necesare, pentru 
proiectare şi asistenţă tehnică. Această etapă reprezintă un mijloc de autoedificare 
pentru cei ce comandă şi/sau realizeză planul de afaceri asupra profitabilităţii şi 
viabilităţii demersului antreprenorial de valorificare a oportunităţilor economice. 

b. Investiţiile necesare pentru amenajarea spaţiilor constructive din 
obiectivele agroturistice, care au la bază dimensiunea şi structura principalelor 
resurse şi activităţi necesare. În vederea întocmirii proiectului unui plan de afacere 
este necesară cunoaşterea concomitent a următoarelor: caracteristicile principale 
ale unităţilor agroturistice ce vor fi construite sau modernizate; descrierea dotărilor 
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aferente pensiunilor ce se vor achiziţiona prin proiect; descrierea construcţiilor 
şi/sau modernizarea accesoriilor propuse în proiect ( zone de campare, baze 
sportive şi de recreere, echitaţie şi alte servicii etc ); descrierea accesului la 
infrastructura de bază. Aceasta se face pe baza cheltuielilor de deviz investiţional 
care sunt diferenţiate după forma obiectivului agroturistic şi capacităţile de sevicii 
principale ( cazare ) şi secundare ( transport amenajări de agrement etc ). O astfel 
de structură agroturistică investiţională poate fi prezentată astfel:  
• situaţia camerelor de oaspeţi cu posibilitatea de servire a mesei. Etapă în care 

este necesară cunoaşterea următoarelor: cuantumul cheltuielilor pentru 
investiţii ( construcţii, amenajări, finisări, mobilier, echipament etc ) şi 
amortismentele anuale; finanţările anuale ( cu referire la autofinanţare, 
subvenţii, împrumuturi ); rambursările anuale de capital, cheltuieli financiare, 
etc. 

• situaţia fermei camping şi fermei han, la o capacitate de 20 locuri pentru care 
se calculează aceiaşi indicatori; 

• pentru situaţia microcomplexelor agroturistice evaluarea investiţiilor necesare 
are în vedere o amplificare a sumelor faţă de formele anterioare ( acestea 
reprezentând : volumul investiţiilor directe constituite prin capacităţile 
agroturistice; includerea sumelor de investiţii conexe reprezentate prin 
infrastructura de la nivel teritorial, cu referire la căi de acces, alimentare cu 
apă, energie electrică etc ). 

În mod sintetic pentru fiecare din structurile agroturistice posibil de înfiinţat 
se au în vedere: costrucţii şi instalaţii, montaj, utilaje şi echipamente tehnologice, 
utilaje fără montaj şi mijloace de transport, dotări.  

c. Întocmirea planului de afaceri, ca instrument de previzionare a afacerii 
prin care se jalonează riguros construcţia afacerii agroturistice pentru a fi 
profitabilă. În acesta etapă se stabilesc obiectivele de realizat, durata şi succesiunea 
activităţilor necesare, dimensiunea resurselor alocate şi pricipalii parametrii de 
marketing, financiar, tehnici, de personal şi forma managerială ce va fi aplicată. 
Prin planul afacerii se dimensionează resursele financiare necesare începerii şi 
finalizării acţiunii interprenoriale. Astfel se calculează indicatori cum sunt: 
valoarea investiţiei, veniturile şi cheltuielile rezultate din exploatare, profitul net, 
durata de recuperare a investiţiei, rentabilitatea capiatalului investit, cheltuielile 
financiare, gradul de acoperire al cheltuielilor financiare, rata îndatorării şi a 
acoperirii prin fluxul monetar, valoarea netă actualizată. În majoritatea cazurilor ( 
mai ales în situaţia propunerilor de finanţare de UE sau Guvernul României ), este 
necesară cunoaşterea impactului proiectului asupra dezvoltării zonei şi a mediului 
de afaceri. Astfel sunt evidenţiate efectele în planul creşterii numărului locurilor de 
muncă, creşterea veniturilor la bugetul local, impactul asupra mediului, asigurarea 
de contracte de achiziţii de materii prime, prefinanţarea culturilor etc. Concomitent 
planul de afaceri prin toate elementele încorporate, oferă argumentele necesare 
convingerii furnizorilor de fonduri să se implice în operaţionalizarea sa.  
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Pragul (eficienţa) activităţilor operaţionale şi adoptarea unor strategii 
adecvate în agroturism.   

 Capacităţile efectiv utilizate şi/sau cele proiectate impun cunoaşterea formei 
de organizare şi desfăşurarea activităţilor în unitatea agroturistică. 

• Referitor la organizarea, compartimentarea şi amenajarea interioară a 
capacitătilor de locuit se au în vedere următoarele: 

- delimitările spaţial-organizatorice a camerelor de locuit; 
- sistemele constructive ale clădirilor şi posibilităţile de amenajare a 

mobilierului; 
- stabilirea necesarului de personal, cu precizarea categoriilor şi 

salarizarea acestora.  
• Proiectarea variantelor de desfacere a produsului agroturistic. Produsele 

agroturistice, pe ansamblu conform elementelor structurale sunt codificate, cerinţă 
care este justificată atât de evidenţa organizatorică şi gestionară, cât şi 
determinarea rezultatelor prin calcule de eficienţa. În afara veniturilor şi 
cheltuielilor de funcţionare se urmăresc elemente sintetice cum sunt: numărul de 
nopţi, profitul brut ( pe activitate şi per/cameră ), rata marjei etc.  

În continuare se au în vedere legăturile dintre diversele activităţi 
agroturistice conform specificului zonal şi al cererii. Pot fi alcătuite fluxuri care 
includ parţial sau total utilizarea produsului agroturistic. În aplicarea soluţiilor 
proiectate în activitatea agroturistică este necesară existenţa /elaborarea unor 
strategii, cu referire la produs, preţ, distribuţie, promovare. Aceasta presupune 
parcurgerea succesivă a unor trepte metodologice care apar datorită situaţiilor 
efective din teren, dar şi a solicitărilor turiştilor. Astfel se pot enumera: 
• urmărirea aplicării corecte a soluţiilor propuse şi după caz înlocuirea şi/sau 

completarea unor activităţi proiectate; 
• coordonarea activităţilor la nivelul unităţilor cu cele de la nivelul de ansamblu 

al microzonei; 
• crearea condiţiilor de extindere efectivă cu adaptările necesare. 

• Adoptarea unor strategii adecvate în agroturism, trebuie să răspundă 
cerinţelor pieţei şi care să ducă în final la realizarea actului de vânzare-cumpărare. 
Strategia constituie un proces complex considerat un raport în funcţie de cele patru 
variabile ale mixului de marketing. Pentru acest motiv elaborarea şi adoptarea 
strategiilor în agroturism va fi diferenţiată în funcţie de criterii cunoscute ( ca 
elemente ale mixului ), dar şi de combinarea variantelor aferente fiecăruia dintre 
acestea.  

- Produsul agroturistic va trebui permanent îmbunătăţit şi diversificat sub 
influenţa factorilor pieţei, dar mai ales a condiţiilor interne ( zonal-locale) de 
realizare. Aceasta întrucât însăşi specificitatea marketingului agroturistic 
presupune realizarea unor produse agroturistice din ce în ce mai complexe şi 
personalizate conform vocaţiei zonei. În acest sens se pune problema existenţei 
unor strategii adaptate politicii de restructurare a produsului turistic prin 
dezvoltarea unor forme de agroturism mai puţin practicate în prezent ( turismul de 
vânătoare, drumul vinului etc.).  
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- Preţul va avea în vedere nivelul acestuia în activităţile agroturistice ( cu 
referire la calitate, nivelul veniturilor consumatorilor şi strategia preţurilor înalte, 
moderate şi joase ), gradul de diversificare ce este condiţionat de strategia de 
produs ( urmărindu-se rentabilitatea globală a activităţilor agroturistice şi chiar 
agricole în gospodăria agroturistică ), gradul de mobilitate al preţurilor ( ce se 
poate realiza în funcţie de ciclul de viaţă al produsului turistic, oscilaţiile sezoniere, 
modificarea condiţiilor pieţei agroturistice ).  

- Strategiile de distribuţie în agroturism, a căror diferenţieri sunt date de 
amplasarea pieţei ( internă şi externă ), logistica teritorială existentă în spaţiul 
rural, sistemul de organizare şi implicarea gospodăriei rurale în serviciile 
agroturistice etc. Sistemele automatizate de evidenţă a resurselor şi de gestiune 
concurează sistemele directe, dar care implică existenţa unor strategii specifice; 
forma prin internet începe să fie posibilă şi în distribuţia produsului agroturistic.   

- Acţiunile de promovare, se încadrează în strategii de intensificare şi 
diversificarea unităţii agroturistice, cu referire la principalele grupuri ţintă interne 
şi externe. În structura strategică este urmărită promovarea vânzărilor ( cu referire 
la formele de divizare a activităţilor de vânzare a produsului agroturistic ), 
publicitatea ( utilizată mai ales în lansarea unui nou produs specific zonei şi 
sporirea vânzărilor ) etc. În marketingul agroturistic strategiile promoţionale sunt 
diferenţiate conform modului de desfăşurare, ariei agroturistice de cuprindere, 
poziţiei faţă de structurile pieţei agroturistice; a însăşi caracterului strategiei ( 
ofensivă sau defensivă ) şi a sediului activităţii promoţionale ( prin instituţii 
specializate cum sunt ANTREC sau chiar în cadrul spaţiului rural ).  

 *  Incubatoarele de afaceri în agroturism, constituie în actuala etapă un 
istrument de asistenţă în sprijinul gospodăriei ţărăneşti (potenţial agroturistice), 
mai ales în cursul etapelor de înfiinţare şi activitate incipientă. După perfecţionarea 
serviciului agroturistic ( transformat în produs ), crearea unei baze de clienţi, 
îmbunătăţirea activităţii manageriale , urmează părăsirea incubatorului. Scopul 
principal al incubatorului este oferirea consultanţei gratuite, uşurarea contactului 
cu organismele bancare, stimularea şi cultivarea talentului pentru servicii 
agroturistice prestate în gospodăria ţărănească, furnizând servicii de consultanţă şi 
suport care trebuie să fie complementare cu talentele şi capacităţile 
întreprinzătorului.   

• Eşecul activităţilor de creare şi funcţionare a unităţilor sau 
activităţilor agroturistice, este încadrat ca un fenomen existent şi în sfera 
diferitelor forme de agroturism ( această situaţie este materializată printr-o 
reducere a ofertei de servicii specifice pentru care există cerere). Nivelul ratei 
eşecului este mult mai redus faţă de alte sectoare, acestă situaţie fiind consecinţa 
următorilor factori: 

- caracteristicile întreprinzătorului, cu referire la lipsa calităţilor ( teama de 
imperfecţiune, afecţiuni, abilităţi ) necesare activităţilor din mediul rural, a 
inadaptabilităţii acestuia la noile probleme specifice sferei serviciilor 
agroturistice, acesta conturându-se asupra problemelor de inginerie şi tehnică 
agricolă. Neluarea în considerare a vitezei de reacţie, alături de o lipsă de 
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iniţiativă care amplifică elementele redate anterior şi care pot genera riscuri în 
activitatea agroturistică ( de exemplu teama de a solicita în actuala etapă 
fonduri SAPARD ); 

- lipsa generală de calităţi şi cunoştinţe manageriale aceasta datorându-se atât 
unui nivel scăzut al experienţei, tipului dar şi perceperii gresite a 
oportunităţilor pieţei agroturistice ( cunoştinţe de afaceri şi de marketing ). 
Procesul de adoptare al deciziilor se desfăşoară pe o bază intuitivă în condiţii 
de stres, lipsă de timp pentru planificare, neacordâdu-se o importanţă cuvenită 
corelaţiei dintre timpul investit-rezultatul posibil de obţinut, care în final se 
traduc prin mişcări strategice şi tactice greşite.  

- ignorarea influenţei mediului extern ce acţioneză asupra unităţii agroturistice, 
cu referire la: 

a) neluarea în considerare a practicilor care solictă tehnici particulare de 
management al fluxurilor de vizitatori pentru a împiedica distrugerea echilibrului 
comunităţii rurale;   

b) nu toate regiunile consimt să se dezvolte pe acestă cale sau chiar nu se 
pretează pentru anumite forme de activităţi agroturistice; 

c) întreprinzătorii în majoritatea cazurilor, nu au forţa economică necesară 
derulării tuturor acţiunilor de lansare şi dezvoltare a activităţilor agroturistice la 
nivelul zonei unde sunt amplasaţi; 

d) în actuala etapă existenţa şi evoluţia dezvoltării unităţilor agroturistice, 
întreprinzătorul nu ţine seama de impactul potenţial şi limitele de dezvoltare a unei 
anumite zone agroturistice; 

e) restricţiile resurselor de care dispune întreprinzătorul şi măsura în care 
acesta poate dispune de resursele necesare fructificării pieţei agroturistice.  

 Efectele eşecului se manifestă prin pierderea renumelui acestuia în zona 
agroturistică, eventualele dificultăţi în stabilirea unor viitoare legături de afaceri 
sau pe planul carierei într-o altă organizaţie un rol important revenind şi efectelor 
psihologice ale eşecului. 

 
Concluzii 
Ansamblul problematicii puse în discuţie referitor la activitatea de creare a 

untităţilor agroturistice în spaţiul rural românesc, impune existenţa unei strategii de 
ansamblu a dezvoltării agroturistice, ce vizează ca principale obiective 
următoarele: elaborarea unui plan de dezvoltare a agroturismului în condiţiile 
spaţiului rural românesc; perfecţionarea cadrului juridic necesar stimulării, 
dezvoltării ofertei specifice şi creşterii interne de acest tip; restructurarea, 
diversificarea şi modernizarea produsului agroturistic; elaborarea unor strategii de 
comercializare a produsului agroturistic, a unor programe de marketing agroturistic 
mai ales pe piaţa internaţională; existenţa unor modele de afaceri în agroturism 
care să poată fi efectiv implementate în spaţiul rural românesc. 
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