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CAPITOLUL I 

INOVAŢIE ÎN TURISM: NOŢIUNE ŞI FORME DE 

MANIFESTARE 
 

INNOVATION: A KEY CONDITION FOR THE 

DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM SERVICES 
 

INOVAREA – FACTOR CHEIE PENTRU DEZVOLTAREA 

SECTORULUI SERVICIILOR DE TURISM RURAL 

 

Mihaela MATEESCU
1
 

 
Abstract 

This paper presents some succesful directions to promote the rural tourism 

services. Several types of innovations are recommended and their effects on the 

performance of tourism companies are mentioned. Also, the influence factors, on the 

innovation in rural tourism are described, a main factor being the sustainability. It is 

essential for rural residents because the tourism products are based on natural resources 

and culture. Some trends in the service innovation are showed, with emphasis, in 
particular, on the innovation in the organization management by implementing an 

integrated management system. 

Key words: innovation, services, tourism 

JEL: L10, L11, L22, L25, L80, L83 

 

1. Introducere 

Cercetări recente privind inovarea în sectorul serviciilor au fost 

realizate de o serie de autori cum ar fi: Sundbo [16,17], Gallouj [6], 

Schianetz şi altii [14], Miles [11], Hjalager [8], Carvalho [4], Wu şi Wu 

[21], Siddike şi Kohda [15], Zhu şi Guan [22], Lee şi Su [9]. In cazul 

inovării în sectorul serviciilor de turism, o serie de analize au fost prezentate 

de Weiermair [20], Hjalager [8], Hall şi Williams [7], Camison şi Monfort-

Mir [3]. 

Carvalho [4] defineşte inovarea în sectorul serviciilor astfel: 

Inovarea serviciilor este, în principal, un proces incremental, care include 

                                                
1 Dr., Centrul de Economia Industriei şi Serviciilor, Institutul Naţional de Cercetări 

Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, Bucureşti, 

mateescuadina@yahoo.com 
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două componente: o componentă non-tehnologică care depinde de 

intangibilitatea resurselor umane, structura organizatională şi factori ce pot 

adăuga valoare la serviciu cu clienţii (marketing, canale de distribuţie, etc) 

şi o componentă tehnologică, care, în zilele noastre este inseparabilă de 

prima componentă şi care depinde de tehnologie, în special de Tehnologia 

Informaţiei şi Comunicaţiilor. 

Caracteristicile generale ale serviciilor sunt: intangibilitatea 

(serviciul nu există decât prin efectul său, nu există transfer de proprietate), 

eterogenitatea (variabilitatea serviciilor) şi perisabilitatea (ele nu pot fi 

stocate). De multe ori serviciile sunt personalizate pentru nevoile clientului, 

dar, caracteristica principală a serviciilor este relaţia directă între producţie 

şi consum [5], consumatorul având un rol interactiv. 

Potrivit Vargo şi Lusch [19], natura inovării în servicii este cel mai 

bine înţeleasă în relaţiile cu utilizatorul serviciilor sau clientul ca un co-

creator de valoare. 

In cazul serviciilor de turism proprietatea de intangibilitate este 

discutabilă. Produsele turistice pot conţine atât elemente intangibile 

(trăsăturile sociologice şi culturale ale populaţiei locale cât şi 

comportamentul turiştilor pot influenţa turismul) cât şi tangibile (o 

destinaţie poate fi reprezentată de oricare dintre numeroşii furnizori, cum ar 

fi hoteluri, restaurante, etc). 

Pentru a ţine pasul cu  concurenţa, firmele de turism sunt obligate să 

inoveze continuu [7], investiţiile în calitatea şi diversificarea produselor 

conducând la o competitivitate mai mare a acestora. Insă, o problemă greu 

de rezolvat este protejarea inovărilor în serviciile de turism deoarece 

concurenţa le copiază foarte uşor. 

 

2. Tipuri de inovare în sectorul serviciilor de turism 

Conform Manualului Oslo, 2005 [12], există trei tipuri de inovare în 

serviciile de turism: 

▪ inovarea în produse: acest tip este asociat cu proiectarea serviciului 

sau dezvoltarea unui nou serviciu; 

▪ inovarea în procese: se creează moduri noi sau îmbunătăţite de 

proiectare şi producere de servicii (ex: inovarea în sisteme de livrare de 

servicii); 
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▪ inovarea în firme: în acest caz putem asista la o inovare 

organizaţională  sau la o inovare de marketing, care implică modificări 

semnificative în proiectarea, distribuţia, preţul sau promovarea produsului. 

Intr-un studiu cu privire la inovarea organizaţională a firmelor de 

turism, Ottenbacher [13] a identificat trei dimensiuni de performanţă: 

performanţa pieţei, performanţa financiară şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre 

angajat şi client. 

Din punct de vedere al gradului de intensitate al efectelor, inovarea 

în serviciile de turism se clasifică în: 

▪ inovarea incrementală - care necesită adaptarea, rafinarea, 

simplificarea şi îmbunătăţirea produselor existente. Inovările incrementale 

include şi inovările similare cu cele ale concurenţilor, care sunt noi pentru 

firmă, dar nu sunt noi pentru piaţă. Exemple de inovări incrementale în 

turism pot fi acţiuni, cum ar fi: îmbunătăţirea calităţii, economisirea de 

energie, reciclarea deşeurilor, etc) 

▪ inovarea  radicală - se caracterizează prin faptul că performanţa 

produsului se îmbunătăţeşte faţă de produsele  existente de cinci, zece ori; se 

crează premize pentru reducerea cu treizeci-cincizeci de procente a 

costurilor, iar produsele au caracteristici de performanţă pe plan mondial 

[10]. 

O altă clasificare a inovării în sectorul serviciilor de turism poate fi 

ilustrată într-o matrice cu două linii şi două coloane: InovT= 
2221

1211

II

II
. 

Această matrice ajută managerii să vadă modul în care trebuie 

abordată inovarea în firmă, în funcţie de gradul de influenţare a pieţei. 

Elementele matricei reprezintă chiar tipurile de inovare [8]: 

▪ I11: Inovarea arhitecturală (de fond) – apare un produs nou pentru o 

piaţă nouă. Se introduc noi structuri şi se redefinesc relaţiile cu consumatorii 

şi cu pieţele existente. De obiecei, acest tip de inovare este o sinteză a noilor 

cerinţe (de exemplu: crearea de evenimente sau atracţii care cer 

reorganizarea) 

▪ I12: Inovarea unei nişe comerciale – în acest caz, piaţa este nouă, 

dar produsul este aproape acelaşi. Se face prin crearea unor noi forme de 

cooperare şi nu se pune accent pe competenţe (de exemplu: cooperarea cu 

un tour-operator) 

▪ I22: Inovarea curentă – se face prin îmbunătăţirea produsului 

existent. Piaţa este aceeaşi, iar produsul suferă îmbunătăţiri impuse de lupta 
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concurenţială (de exemplu: este îmbunătăţită calitatea sau sunt oferite 

traininguri angajaţilor unui hotel) 

▪ I21: Inovarea revoluţionară – produsul este conceput într-un mod 

principial nou, dar el se adresează vechii clientele oferind performanţe net 

superioare (de exemplu: introducerea de noi metode care schimbă 

organizarea personalului). 

Aplicând o rotaţie în sensul acelor de ceasornic asupra elementelor 

matricei InovT se obţine chiar sensul de evoluţie al produselor de pe piaţa 

turismului. 

 

3. Factorii de influenţă şi tendinţele în inovarea în serviciile de turism 

Inovarea în sectorul serviciilor de turism este influenţată de trei 

factori principali [18]: 

▪ Creşterea concurenţei în sectorul turismului. Numărul de turişti 

creşte din ce în ce mai mult, iar aceştia au acces uşor la diverse tipuri de 

pieţe de turism. Astfel, firmele sunt nevoite să-şi diversifice serviciile pentru 

a-şi menţine avantajul competitive. 

▪ Profilul turistic. Turiştii sunt mai bine informaţi şi îşi pot organiza 

singuri propriile vacanţe datorită accesului la internet. De cele mai multe 

ori, ei sunt dornici de produse sofisticate. 

▪ Sustenabilitatea. Firmele de turism trebuie să fie gestionate în 

conformitate cu cele trei dimensiuni cheie: economice, sociale şi de mediu. 

Principiul de bază al sustenabilităţii turismului reprezintă dezvoltarea tuturor 

formelor de turism generatoare de venituri, managementul şi marketingul 

turistic, cu respectarea integrităţii naturale, sociale şi economice a mediului 

şi cu asigurarea exploatării resurselor naturale şi culturale şi pentru 

generaţiile viitoare. 

Sustenabilitatea este deosebit de importantă pentru persoanele din 

zonele rurale deoarece produsele turistice se bazează pe resurse naturale şi 

culturale. 

Tendinţele arată că cererea de produse turistice din mediul rural este 

în creştere la nivel mondial. De asemenea, dezvoltarea turismului în zonele 

rurale este chiar o necesitate pentru a ajuta la supravieţuirea comunităţilor 

din acele locuri. 

Locuitorii din mediul rural acordă o prioritate mult mai mare asupra 

mediului, raportând, astfel, o participare mai serioasă la reciclarea 

deşeurilor, comparativ cu locuitorii din mediul urban. 
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Practicile turismului sustenabil sunt adoptate de trei mari grupuri de 

firme [18] şi anume: un grup care este dispus să adopte aceste practici la mai 

multe niveluri în organizaţie, un grup care a adoptat câteva dintre aceste 

practici şi urmează să mai adopte şi altele şi un grup care nu a introdus deloc 

aceste practici. 

Barierele, care se remarcă la adoptarea practicilor de sustenabilitate 

în serviciile de turism sunt: lipsa de acces la idei, lipsa unui angajament, 

lipsa banilor şi legislaţia restrictivă. 

Pentru ca grupuri cât mai mari de firme de turism să adopte 

practicile turismului sustenabil sunt recomandate: dezvoltarea de programe 

de stimulare şi crearea mai multor oportunităţi de a obţine informaţii şi 

resurse. 

Hjalager [8] a subliniat că şi alţi patru factori determinanţi 

influenţează inovarea în sectorul serviciilor de turism, aceştia putând fi 

găsiţi în afara sectorului: sistemul comercial (studiile de piaţă, cele mai bune 

practici, standardele de certificare, sistemul informatic), sistemul tehnologic 

(echipamente, outsourcing), sistemul de infrastructură (atracţii naturale şi 

culturale, transport) şi sistemul de reglementare (controlul pentru asigurarea 

securităţii, controlul economic, sistemul de mediu, sistemul de reglementare 

a forţei de muncă). 

In prezent se remarcă trei tendinţe importante în inovarea în 

serviciile de turism [2]: 

▪ serviciile se bazează tot mai mult pe cunoaşterea intensivă. Se 

remarcă o creştere a ponderii în crearea, proiectarea, implementarea, 

managementul şi operarea serviciilor bazate pe cunoaşterea intensive; 

▪ serviciile devin din ce în ce mai innovative; 

▪ inovarea este axată, în general, pe schimbări organizaţionale sau pe 

noi pieţe.   

 

4. Inovarea în sectorul serviciilor de turism prin implementarea unui 

sistem integrat de management 

In ultima perioadă, în turism, inovarea în managementul 

organizaţiilor este aplicată cu mult succes, în special, prin implementarea 

unui sistem integrat de management. 

Un sistem integrat de management (SIM) [1] este un sistem de 

management care integrează toate componentele afacerii într-un tot coerent, 

astfel încât să permită realizarea scopului şi misiunii sale. Astfel, este 
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necesar să se implice toate departamentele firmei la care este implementat 

SIM. 

Orice societate de turism îsi poate implementa un sistem integrat de 

management al calităţii prin alegerea a cel puţin două din următoarele 

sisteme: ISO9001 (sistem de management al calitătii), ISO14001 (sistem de 

management de mediu), OHSAS 18001 (sistem de management al sănătăţii 

şi securităţii în muncă); HACCP/ISO 22000 (sistem de management al 

siguranţei alimentelor), ISO/CEI 27001 (sistem de management pentru 

securitatea informaţiei). 

Implementare SIM, într-o firmă de turism, este o inovaţie radicală şi 

contribuie la performanţa organizaţională a acesteia, în acest context fiind 

de mare importanţă cultura organizaţională. 

Beneficiile aplicării sistemului integrat de management, identificate 

la firmele de turism sunt: optimizarea activităţilor cu impact pe 

productivitate, susţinerea evoluţiei companiei, consolidarea imaginii firmei, 

crearea unei structuri organizate, reducerea impacturilor şi a riscurilor 

asupra mediului şi o creştere a nivelului de satisfacţie a clientului. In plus, 

SIM permite înregistrarea îmbunătăţirii rezultatelor cu privire la: eficienţa şi 

gestionarea resurselor naturale (prin reducerea consumului de apă şi 

energie), aderarea la legislaţia în vigoare şi gestionarea deşeurilor. De 

asemenea, SIM minimizează potenţialele conflicte din cadrul organizaţiei, 

reduce costurile de certificare şi audit şi furnizează angajaţilor o mai bună 

înţelegere legată de calitate, mediu şi dimensiunile standard de siguranţa 

muncii. 

Dificultăţile care apar la implementarea SIM sunt: opunerea unor 

angajaţi de a lucra într-un sistem organizat şi controlat, probleme de 

adaptare la noul sistem pentru persoanele cu un nivel scăzut de educaţie şi 

pregătire profesională în domeniu, creşterea birocraţiei, probleme legate de 

conştientizarea autorităţilor şi a partenerilor de afaceri, pot apare 

incompatibilităti între conceptele de mediu şi de calitate şi probleme legate 

de alocarea de resurse financiare pentru punerea în aplicare a SIM. 

 

5. Concluzii 

Pe plan mondial se remarcă o creştere rapidă a importanţei 

ecoturismului, turismului cultural/ aventură deoarece turiştii doresc să iasă 

din viaţa atât de agitată a metropolelor. 
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In cazul României, turismul rural ar trebui să ocupe un loc important 

în economie. România are o moştenire arheologică foarte bogată şi un relief 

extrem de valoros, având acces atât la mare cât şi la munte, jumătate din 

partea geografică a ţării fiind suprafaţă muntoasă. De asemenea, România se 

poate lăuda cu o multitudine de mănăstiri, biserici, castele medievale cu 

calităţi arhitectonice speciale, cu elemente autentice de gastronomie şi cu 

foarte multe tradiţii care încă se mai păstrează şi sunt tipice diferitelor zone 

ale ţării. 

Realizarea unor inovări în turism, în cazul României, necesită un 

interval mai lung de timp şi implică riscuri mari, mai ales din punct de 

vedere financiar. Cu toate acestea, multe firme turistice sunt dispuse să-şi 

asume aceste riscuri. 

Inovarea în domeniul turismului nu este un proces prestabilit şi 

organizat, cuantificarea acestuia fiind un proces complex. 

Este necesar ca managerul firmei să-şi creeze o matrice a diferitelor 

tipuri de inovări pe care le poate aborda şi combinându-le, astfel, să poată 

adapta serviciile firmei la cerinţele pieţei. 
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INNOVATIVE ACTIVITIES IN TOURISM FIRMS 
 

ACTIVITĂȚI INOVATIVE ÎN FIRMELE DE TURISM 

 

Gabriela BOLDUREANU
1
 

 
Abstract 

Innovation is an activity intensively studied because of its impact on national and 

regional development. 

The development of tourism was done predominantly through product innovation, 

process innovation, marketing and organizational innovations, new practices of human 

resources, new approaches to the tourist. 
Following inductive and deductive approach on innovative activities in tourism we 

concluded that regional, local and tourism companies in Romania must be oriented to the 

innovative products and services, which will attract new tourists and they will improve the 

economic performance of enterprises. 

Key words: innovation, regional innovation, innovation activities, tourism 

JEL: O310, L83, M130 

 

1. Introducere 

Fenomenul inovării se manifestă diferit în funcţie de tipul de 

activitate al firmelor sau de regiunea din Uniunea Europeană în care sunt 

localizate (ADR VEST 2009). În ultimii ani inovarea în ţările din centrul şi 

estul Europei a fost modestă comparativ cu ţările dezvoltate ale UE, acest 

trend continuând să se menţină (CE 2014). 

Inovarea la nivelul unei regiuni nu poate fi redusă doar la 

introducerea noului deoarece accesul la noutate este favorizat de aspectele 

politice, sociale şi culturale la nivel regional. Astfel, regiunile trebuie să 

ofere un mediu care să aibă cea mai eficientă structură, instituţii şi politici 

care încurajează inovarea la nivelul operatorilor economici (Stroie, Bala și 

Ciocănel 2013).
 
Aceasta înseamnă că întreprinderile depind în mare măsură 

de mediul în care funcţionează. 

Printr-un proces de investigare și interpretare critică a unor studii 

elaborate la nivel naţional şi internaţional și a unor baze de date interne şi 

internaţionale am analizat inovarea regională și sectorială și în mod special 

inovarea în turism. Am ales analiza inovării în turism deoarece acest sector 

de activitate este unul foarte ofertant datorită implicaţiilor sale economice, 

                                                
1 Cercet. şt. pr. III dr., Domeniul Socio-Uman, Departamentul de Cercetare Interdisciplinar, 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, gabrivaleanu@yahoo.com 
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evoluţiilor spectaculoase, dar şi impactului său vizual şi experienţial (Gabor 

și Oltean 2015). 

 

2. Procesul de inovare regională 

Nivelul de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare din România a 

fost amplu studiat de ANCS (2011), prin proiectul „Dezvoltarea capacităţii 

ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al 

transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice 

durabile - COD SMIS nr. 24120”. 

A fost astfel creat un instrument – Inobarometrul, care ”analizează şi 

ierarhizează capacitatea regiunilor de dezvoltare de a crea şi de a menţine un 

mediu care susţine inovarea la nivelul operatorilor economici. Pentru a 

obţine o imagine cât mai de ansamblu a inovării la nivelul regiunilor a fost 

elaborat un model de evaluare bazat pe 5 factori de inovare
2
: potenţialul de 

conducere al inovării, potenţialul de creare a cunoştinţelor, capacitatea de 

inovare şi de integrare într-un sistem relaţional, performanţa activităţilor de 

inovare şi proprietatea intelectuală. Fiecare factor a fost divizat în subfactori 

de caracterizare obţinând un număr de 16 subfactori de inovare, iar fiecărui 

subfactor i-au fost atribuite criterii (indicatori) de evaluare. Un număr de 68 

de criterii (indicatori) de analiză au fost incluse în Inobarometru: 65 criterii 

cantitative şi 3 criterii calitative. Prin agregarea rezultatelor pe cei 16 

subfactori s-a obţinut gradul de inovare la nivel regional” (ANCS 2011, p.7)
. 

Conform acestui studiu
3
, situația privind inovarea la nivelul 

regiunilor din România este redată în tabelul următor: 

 

 

 

 

                                                
2 Fiecare factor a fost divizat în subfactori de caracterizare obţinând un număr de 16 

subfactori de inovare, iar fiecărui subfactor i-au fost atribuite criterii (indicatori) de 

evaluare. Un număr de 68 de criterii (indicatori) de analiză au fost incluse în Inobarometru: 

65 criterii cantitative şi 3 criterii calitative. Prin agregarea rezultatelor pe cei 16 subfactori 

s-a obţinut gradul de inovare la nivel regional. 
3 In analiza realizată de ANCS, datele disponibile pentru indicatorii de inovare, aferente 

perioadei 2008-2010 au fost obținute de la INS România, Registrul de evidență al 

rezultatelor de cercetare și prin anchete statistice. În anchetele statistice au fost intervievate 

persoane din 9955 întreprinderi şi 422 reprezentanţi ai autorităţilor locale (Administraţii 

publice locale, Camere de Comerţ şi Industrie Judeţene, Agenţii de Dezvoltare Regională). 
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Tabelul 1. Inovarea la nivelul regiunilor din România 
 

 

Regiuni de 

dezvoltare 

Factori de inovare (%) 

Potenţialul 

de 

conducere 

a inovării 

Potenţialul 

de creare a 

cunoştinţelor 

Capacitatea de 

inovare şi de 

integrare într-

un sistem 

relaţional 

Performanţa 

activităţilor 

de inovare 

Proprietatea 

intelectuală 

București 

Ilfov 

62,39 100 64 66,44 81,04 

Nord Est 53,42 12,46 57,02 31,43 7,89 

Sud Vest  52,61 7,72 21,30 39,60 4,24 

Nord Vest 33,05 14,80 38,24 26,21 12,03 

Sud 30,98 23,32 42,10 35,58 12,44 

Sud Est  29,63 5,14 42,37 47,98 7,65 

Centru 25,90 2,74 56 44,51 21,73 

Vest  22,24 8,87 38,31 37,88 11,18 

Sursa: ANCS, Inobarometru 2011 și bariere în calea inovării, 

http://www.romaniainoveaza.ro/media/Resurse/ 

Observăm că București Ilfov este regiunea cea mai inovativă: 

▪ funcție de ”Potenţialul de conducere a inovării” pe primul loc este 

regiunea București Ilfov (62,39%) urmată de regiunea Nord Est (53,42%). 

Pe ultimul loc se află regiunea de Vest; 

▪ funcție de ”Potenţialul de creare a cunoştinţelor”, gradul de inovare 

este concentrat in regiunea București Ilfov (100%). Urmează la diferență 

foarte mare regiunea Sud (23,32%); 

▪ funcție de ”Capacitatea de inovare şi de integrare într-un sistem 

relaţional”, regiunea București Ilfov se află pe primul loc urmată la distanță 

mică de Regiunea de Nord Est; 

▪ funcție de ”Performanţa activităţilor de inovare” primează regiunea 

București Ilfov cu 66,44% urmată de regiuea Sud Est (47,98%) și regiunea 

Centru (44,51%); 

▪ funcție de factorul ”Proprietatea intelectuală” regiunea București 

Ilfov are o pondere de 81,04% urmată la mare distanță de regiunea Centru 

cu o pondere de 21,73%. 

Din această analiză reiese clar că regiunea București Ilfov se 

detașează clar de celelalte regiuni  în ceea ce privește gradul de inovare a 

firmelor, urmată de regiunile Nord Est și Centru. Pe ultimul loc se află 

regiunea de Vest. 
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Regiunea de Nord Est ocupă o poziție foarte bună, respectiv locul 2 

datorită ponderii ridicate ale unor activități inovative și subactivități de 

inovare dintre care amintim: 

▪ ponderea ridicată a activităților de promovare și marketing 

(68,46%) și a personalului implicat în activități de promovare și marketing 

(91,47%); 

▪ ponderea ridicată a activităților de cercetare – dezvoltare (30,17%) 

și a personalului implicat în activități de cercetare – dezvoltare (31%); 

▪ susţinerea proiectelor de CDI la nivel regional de autorităţile 

publice locale; 

▪ în ceea ce privește capacitatea de inovare a firmelor din regiunea 

de Nord Est, avem cea mai buna situație la nivel regional respectiv: 

a) ponderea întreprinderilor inovative în total întreprinderi; 

b) ponderea întreprinderilor mici inovative în total întreprinderi mici; 

c) ponderea întreprinderilor medii inovative în total întreprinderi 

medii; 

d) ponderea întreprinderi mari inovative în total întreprinderi mari; 

e) ponderea IMM-urilor care au introdus o inovare de marketing (% 

din total IMM-uri); 

▪ de asemenea, tot referitor la capacitatea de inovare a firmelor 

regiunea de Nord Est  se află pe locul doi după regiunea de Sud Est, în ceea 

ce privește: 

a) pondere întreprinderi care au introdus o inovare organizaţională 

(% din total întreprinderi); 

b) pondere întreprinderi care au introdus o inovare de produs (% din 

total întreprinderi inovative); 

c) pondere întreprinderi care au introdus o inovare de marketing (% 

din total întreprinderi); 

d) pondere întreprinderi care au realizat activităţi de inovare în 

cooperare cu unități de cercetare dezvoltare (% din total întreprinderi 

inovative). 

În schimb regiunea de Nord Est se află pe ultimele locuri privind 

performanța activităților de inovare, proprietatea intelectuală - mai concret, 

rezultatele activității de inovare. 
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3. Inovarea în firmele de turism 

Analiza privind inovarea la nivel regional ne ajută să ne facem o 

imagine de ansamblu privind potențialul inovativ al regiunilor de dezvoltare 

din România. Unele regiuni susţin inovarea mai mult decât altele creând un 

mediu care facilitează inovarea agenților economici din toate domeniile de 

activitate și implicit din domeniul turistic. 

Într-un studiu
4
 realizat de Consiliul Național al Întreprinderilor 

Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) privind IMM-urile din 

România (Nicolescu, Isaic Maniu 2014 et al.), distribuția IMM-urilor care 

au facut parte din anchetă, funcție de sectoarele de activitate în 2013 era 

următoarea: comerț (34,35%), construcții (4,27%), industrie (20,08%), 

servicii (36,25%), transport (2,74%), turism (2,29%). Observăm că ponderea 

IMM-urilor care desfășoară activitate în sectorul turismului este de 2,29% - 

cea mai mică pondere din totalul întreprinderilor care au facut parte din 

studiu. Cele mai multe IMM-uri activează în servicii. 
Tabelul 2. Distribuția IMM-urilor funcție de sectoarele de activitate în 2013 

Nr. crt. Sector de activitate Pondere 

1 Comerț 34,35% 

2 Construcții 4,27% 

3 Industrie 20,08% 

4 Servicii  36,27% 

5 Transport  2,74% 

6 Turism  2,29% 

Sursa: CNIPMMR, Cartea Albă a IMM-urilor, 2014 

Activitățile inovative desfășurate de firmele intervievate se referă la 

noi produse, noi tehnologii, noi abordări manageriale și de marketing, 

modernizarea sistemului de informatizare și formarea resurselor umane. 
Tabelul 3. Activități inovative în IMM-uri 

Nr. crt. Activități inovative 2012 2013 

1 Noi produse 37,21% 40,22% 

2 Noi tehnologii 16,45% 22,94% 

3 Noi abordări manageriale și de marketing 19,51% 22,37% 

4 Modernizarea sistemului de informatizare 7,60% 4,97% 

                                                
4 Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România a efectuat o 

cercetare de teren în baza unui chestionar aplicat unui număr de 1569 de IMM-uri, 

provenite din toate ramurile de activitate. Eșantionul considerat este reprezentativ pentru 

sectorul IMM-urilor din România. Această anchetă a avut ca scop realizarea Cărții Albe a 

IMM-urilor, anul 2014 și conține cele mai recente analize și previziuni asupra sectorului 

IMM-urilor din România. 
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5 Formarea resurselor umane 4,75% 4,97% 

6 Nu există 37,65% 26,39% 

Sursa: CNIPMMR, Cartea Albă a IMM-urilor, 2014 

Pe primul loc se află introducerea de produse noi
5
, cu 40,22% în 

creștere față de anul 2012 unde ponderea acestora era de 37,21%. Urmează 

noile tehnologii și noi abordări manageriale și de marketing. 

Funcție de dimensiunea întreprinderilor cele mai multe inovații de 

produse și procese s-au implementat în întreprinderile mijlocii, în timp ce 

inovații de marketing și organizaționale s-au regăsit cu precădere în 

întreprinderile micro. Întreprinderile mijlocii s-au preocupat și de 

modernizarea sistemului informațional și de formarea resurselor umane. 
Tabelul 4. Gruparea activităților inovative în IMM-uri funcție de dimensiunea 

întreprinderilor 
Nr. 

crt. 

Activități inovative Dimensiunea întreprinderilor 

micro mici mijlocii 

1 Noi produse 38,28% 45,56% 55,07% 

2 Noi tehnologii 19,10% 34,75% 47,83% 

3 Noi abordări manageriale și de 

marketing 

23,21% 20,85% 13,04% 

4 Modernizarea sistemului de 

informatizare 

4,43% 6,56% 8,70% 

5 Formarea resurselor umane 4,27% 7,34% 8,70% 

6 Nu există 28,77% 19,31% 10,14% 

Sursa: CNIPMMR, Cartea Albă a IMM-urilor, 2014 

Funcție de sectoarele de activitate cele mai multe inovații de produs 

se regăsesc în comerț (48,42%), inovațiile de proces în construcții (28,36%), 

inovații de marketing și organizaționale în turism (47,22%), în industrie cele 

mai multe IMM-uri au pus accent pe modernizarea sistemului de 

informatizare, iar de formarea resurselor umane s-a preocupat mai mult 

sectorul de turism. 
Tabelul 5. Gruparea activităților inovative în IMM-uri funcție de sectoarele de 

activitate 
Nr. 

crt. 

Activități 

inovative 

Sectoare de activitate 

Industrie Construcții Comerț Turism Transport Servicii 

1 Noi produse 40,32% 37,31% 48,42% 27,78% 23,25% 34,80% 

2 Noi tehnologii 24,76% 28,36% 20,59% 13,89% 13,95% 24,78% 

3 Noi abordări 

manageriale și 

de marketing 

17,14% 22,39% 21,34% 47,22% 18,50% 24,96% 

                                                
5 In studiu nu este specificat dacă sunt produse noi pentru firmă sau noi pentru piață. 
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4 Modernizarea 
sistemului de 

informatizare 

7,62% 4,48% 2,78% 2,78% 2,33% 5,98% 

5 Formarea 

resurselor 

umane 

6,67% 4,48% 2,97% 8,33% 6,98% 5,62% 

6 Nu există 25,40% 29,85% 27,27% 22,22% 46,51% 24,43% 

Sursa: CNIPMMR, Cartea Albă a IMM-urilor, 2014 

Observăm că în sectorul de turism cele mai multe inovații au fost 

cele de natură organizațională și de marketing (47,22%), urmate de 

inovațiile de produs (27,78%) și inovațiile de proces (13,89%). Un procent 

de 8,33% dintre IMM-urile din turism au implementat noi metode de 

formare a resurselor umane iar modernizarea sistemului de informatizare îl 

regăsim  la 2,78% dintre IMM-uri. 

În sectorul turism există un procent de 22,22% dintre IMM-uri unde 

nu s-a realizat nici o activitate inovativă. 
Tabelul 6. Ponderea veniturilor obținute din produse inovative pe sectoare de 

activitate ale IMM-urilor 
Nr. 

crt. 

Ponderea 

veniturilor 

obținute din 

produse 

inovative 

Sectoare de activitate 

Industrie Construcții Comerț Turism Transport Servicii 

1 0% 42,49% 38,81% 39,33% 41,67% 45,51% 34,34% 

2 1-5% 24,76% 16,42% 19,85% 11,11% 18,60% 17,93% 

3 6-10% 8,89% 17,91% 12,43% 16,67% 4,65% 9,67% 

4 11-20% 12,06% 17,91% 16,88% 25,00% 13,95% 17,22% 

5 21-50% 8,57% 5,97% 7,05% 0,00% 6,98% 6,85% 

6 51-75% 2,22% 1,49% 3,53% 2,78% 4,65% 2,64% 

7 Peste 75% 0.00% 1,49% 0,93% 2,78% 4,65% 0,35 

Sursa: CNIPMMR, Cartea Albă a IMM-urilor, 2014 

Dacă în ceea ce privește ponderea numerică a IMM-urilor care au 

implementat noi produse constatăm o oarecare evoluție, lucrurile stau diferit 

atunci când este vorba despre ponderea veniturilor obținute din produse 

inovative pe sectoare de activitate ale IMM-urilor. 

Dacă produsele inovative au fost implementate în IMM-uri în 

procente cuprinse între 23,25- 48,42%, observăm că între 35-45% dintre 

IMM-uri au avut rezulate zero din inovațiile de produs. Doar 4,65% din 

IMM-urile care activează în ramura transport au raportat o pondere de peste 

75% a veniturilor obținute din produse inovative. 
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În turism dacă 27,78% dintre IMM-uri au afirmat că au introdus în 

firmă inovații de produs, 41,67% dintre acestea au obținut zero venituri din 

activitățile inovative 11,11% dintre acestea au obținut venituri cuprinse între 

1-5%, un procent de 16,67% dintre IMM-uri au obținut venituri cuprinse 

între 6-10%. Cele mai multe firme din turism (25%) au obținut venituri din 

inovațiile de produs cuprinse între 11-20% și nicio firmă nu a obținut 

venituri cuprinse între 21-50%. Un procent egal de 2,78% dintre IMM-uri 

au obținut fie venituri cuprinse între 51-75%, fie peste 75%. 

Aceste rezultate nu sunt deloc îmbucurătoare, de aceea autoritățile 

regionale, locale și firmele de turism trebuiesc orientate spre produse și 

servicii turistice inovative, experiențiale care vor atrage noi turiști și vor 

duce la creșterea performanțelor economice ale întreprinderilor. 

Pentru a se realiza acest lucru, se impune cu necesitate: pe de o parte 

redefinirea actualelor oferte/produse/servicii turistice din zonele/firmele 

turistice din România și transformarea lor conform cerințelor pieței turistice; 

pe de altă parte implementarea unor produse și servicii inovative, 

experiențiale pentru atragerea de noi turiști (Unione Appennino e Verde
 
 

2013). 

 

3.1. Remodelarea ofertelor existente 

Natură și mediu 

Elementul ”natura” se referă la tot ceea ce poate oferi zona turistică: 

excursii, vizite, vacanțe active - în termeni de percepție turistică a unei 

locații prietenoase și aducătore de beneficii turiștilor (fizice, psihice 

spirituale). Pentru valorizarea mediului natural firmele de turism trebuie să 

aibă în vedere o următoarele aspecte: 

▪ adresabilitate corectă a mediului natural; 

▪ să garanteze turiștilor vizitarea de locuri frumoase cu peisaje 

relaxante; 

▪ certitudinea turiștilor că vor găsi un mix de servicii: de la 

posibilitatea de a practica discipline sportive, la vizite culturale, servicii 

turistice specifice copiilor; 

▪ de a asigura turiștilor contacte cu tradițiile locale, autentice, 

permițându-le să descopere mici centre istorice cu o puternică încărcătură 

sugestivă; 

▪ structurile de cazare ar trebui să ofere o serie de servicii inovative: 

e-biking, backcountry hiking, wolf watching, etc. 
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Vacanța activă 

Vacanța activă înseamnă mai mult decât o simplă oportunitate 

oferintă de zona turistică respectivă. În baza unor investiții succesive este 

vorba despre o serie de discipline sportive care pot atrage turiștii funcție de 

zona geografică: de la ciclism la trekking, de la mountain bike la 

hydrospeed, alpinism, zbor cu parapanta. 

Dezvoltarea acestui produs turistic presupune: 

▪ crearea condițiilor pentru a desfășura o activitate sportivă 

(exemplu: prezența/construrea unei piste pentru bicilete); 

▪ gestionarea serviciului turistic, colaborarea între toți factorii care 

pot duce la implementarea serviciului turistic: asociații sportive, 

administrații locale, județene, tour operatori specializați, organizații non 

profit, prin organizarea de evenimente, competiții sportive etc. 

Valorizarea enogastronomiei locale și zonale 

Este binecunoscută calitatea vinului românesc, dar și a produselor 

culinare tradiționale. Aspectul inovativ trebuie să fie de tip experiențial. Ca 

element de noutate pentru valorizareaa enologiei și gastronomiei locale și 

zonale este restructurarea ofertei: de la consumul produselor tradiționale, 

autentice la cursuri de gastronomie și întâlniri cu chef bucătari, la culegerea 

de ciuperci, fructe de pădure, vizite la firme cu degustare de produse, vinuri, 

participarea la evenimente enogastronomice. Toate acestea vor genera 

fiecărui turist în parte experiențe unice. 

Valoarea culturală 

Cultura înseamnă istorie, tradiția și identitatea poporului, iar 

serviciile culturale ar trebui să fie de tip experiențial, turiștii să descopere 

noi locuri istorice, culturale. 

Valoarea culturală locală și zonală și transformarea în produs turistic 

inovativ nu presupune investiții mari, ci presupune valorizarea locurilor care 

sunt în gradul de a „povesti”, de a arăta identitatea locurilor, prin: 

experiențele trăite de turiști în urma vizitelor la mănăstiri, locuri istorice etc, 

precum și experiențele trăite prin contactul cu localnicii. Raportul cu zona 

respectivă și localnicii reprezintă o valoare inestimabilă pentru turismul 

modern. 

Elementele de artizanat locale 

Este vorba despre acei factori de rafinament și unicitate care în 

legătura cu tradițiile locului sunt de mare interes pentru turiștii care sunt în 
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cautarea unor experiențe memorabile (descoperirea vechilor meserii și a 

produselor aferente). 

În acest context elementul important este legat de posibilitatea de a 

trăi experiențe prin contactul direct cu „purtătorii de tradiții artizanale”, care 

presupune nu doar vizitarea atelierelor de artizanat de producție sau 

comercializare, ci de a trăi experiențe inedite prin ascultarea poveștilor 

istorice specifice locului, prepararea de produse artizanale (sub directa 

observare/îndrumare a meșteșugarilor). Această formulă este de maxim 

interes pentru turiști și se poate completa și cu elemente gastronomice, 

culturale, specifice locului. 

Servicii turistice SPA 

Se referă la un mix între serviciile SPA ale unei firme turistice 

completate cu ceea ce oferă zona turistică respectivă. Cu alte cuvinte, 

turistul trebuie să găsească în aceste servicii ceea ce nu întâlnește în viața 

cotidiană: cadrul natural diferit, pesajele etc. 

 

3.2. Servicii turistice experiențiale 

Cea mai importantă industrie generatoare de mari experiențe este 

industria turismului. Turiștii de astăzi acceptă o anumită calitate a 

serviciilor, adică nu sunt deosebit de impresionaţi de o servire bună. Ceea ce 

caută sunt semnificaţiile şi experienţele memorabile. O experiență creată de 

un eveniment unic crește posibilitatea de a obține turiști fideli, care să repete 

experiențele (Niculescu 2014). 

Joseph de Pine şi James H. Gilmore (1999) în lucrarea Economia 

experienței susțin că oamenii sunt tot mai dispuşi să cheltuiască banii nu pe 

bunuri de consum, ci pe serviciile care le permit să le îmbogăţească 

experienţele memorabile. 

Conceptul de "aşteptare" de experienţe (Niculescu 2010) are o 

afinitate mare cu ceea ce oferă clienţilor industria de divertisment și 

petrecere a timpului liber. În parcurile tematice, lucrătorii sunt numiţi 

"actori", vizitatorii sunt "oaspeţi", iar parcul este "scena" pentru experienţele 

vizitatorilor. Firmele de turism ar trebui să se concentreze puternic pe 

îmbunătăţirea experienţelor vizitatorilor, turiștilor şi pe valorizarea 

potențialului turistic în noi moduri, care să implice vizitatorii, turiștii. 

Sectorul de turism şi agrement este o parte importantă a "economiei 

experienţei". Oricare ar fi motivaţia pentru o vacanţă sau o zi cu familia, 

toată lumea este în căutarea unei experienţe bune, de neuitat. 
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4. Concluzii 

Din analiza efectuată reiese că România este un inovator modest, așa 

cum arată și studiile, documentele elaborate de Comisia Europeană. 

În scopul promovării unor politici coerente de inovare, Strategia 

Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-

2030 prevede o serie de măsuri care vor duce la reducerea decalajelor 

existente în prezent față de media UE în domeniul inovării în IMM-uri și 

anume: 

▪ introducerea un sistem de coordonare transversală a inovării la 

nivel naţional; 

▪ crearea un portal dedicat întreprinderilor, în special IMM-urilor; 

▪ lansarea unor programe parţial subvenţionate de pregătire în 

domeniul managementului inovării şi dezvoltarea unor entităţi de transfer 

tehnologic (de la brevet la produs, serviciu sau proces) în cadrul unităţilor 

de învăţământ şi cercetare, ca premisă pentru formarea unor clustere 

ştiinţifice şi de inovare. 

Investigarea sectorului turismului și a firmelor de turism scoate în 

evidență o discrepanță între activitățile inovative implementate și 

performanțele acestor activități. 

Pentru a revigora domeniul turismului, autoritățile regionale, locale 

și firmele de turism trebuie orientate spre produse și servicii inovative, 

experiențiale, care vor atrage noi turiști și vor duce la creșterea 

performanțelor economice ale întreprinderilor.  
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Abstract 
Under the constant touritsic components, the touristic resources determine the 

attraction force for tourism in every part of the country as well as the functional value for 

the using of stated kinds of tourism. 

Taking into consideration that the the Republic of Moldova offers a large variety 

of anthropic kinds of tourism, in this work I studied the most relevant types. Under a 

certain improvement and renovation works it can be developed into the internal tourism. 

The natural and anthropic touristic potential create opportunities of rural tourism 

development. 

Key words: advantage, quality, opportunities, development, quantity 

 

Potenţialul turistic natural şi antropic creează oportunităţi de 

dezvoltare a turismului rural, sub variatele sale forme, dar trebuie de 

recunoscut faptul că există un şir de factori, de diversă natură, care 

împiedică dezvoltarea intregului sector turistic în republica noastră. 

Realizarea analizei SWOT a situaţiei turismului în Republica 

Moldova a permis identificaarea următoarelor avantaje şi oportunităţi de 

dezvotare a turismului intern. 

Realizarea analizei SWOT a situaţiei turismului în Republica 

Moldova a permis identificarea următoarelor puncte forte, după cum 

urmează: [2 p. 3] 

▪ relief deosebit; 

▪ clima temperată favorabilă practicării turismului  pe tot parcursul 

anului; 

▪ flora specifică (rezervaţii ştiinţifice, peisagistice, naturale, parcuri 

naturale, monumente botanice, geologice şi paleontologice, codrii renumiţi); 

▪ factorii naturali şi resursele minerale recomandate în cura balneară 

(Călăraşi, Cahul); 
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▪ producţia vinului de calitate înaltă; 

▪ diversitatea produselor agroalimentare ecologice pure şi calitatea 

bună a gustărilor şi băuturilor produse la preţuri accesibile; 

▪ patrimoniul cultural-istoric atractiv (biserici din lemn şi din piatră, 

schituri mănăstiri basarabene, oraşe-cetăţi vechi părăsite etc.); 

▪ varietatea folclorului, tradiţional, festivităţile şi evenimentele pe 

parcursul anului şi în toate zonele; 

▪ diversificarea motivaţiilor şi preferinţelor turiştilor; 

▪ creşterea rapidă a cererii pe piaţa turistică a ţării. 

Aceste avantaje permit dezvoltarea turismului ţării şi atragerea 

fluxurilor turistice importante. 

În vederea realizării acestui scop, urmează să fie identificate 

punctele slabe: 

▪ lipsa reţelei naţionale de centrele şi promovarea turismului; 

▪ calitatea relativ joasă a deservirii în prestarea serviciilor turistice; 

▪ influenţa negativă a factorilor de natură economică, fonduri 

insuficiente pentru promovarea turismului; 

▪ şomajul şi migraţia forţei de muncă; 

▪ personalul necalificat, mai ales în vederea cunoaşterii limbii 

străine. 

Oportunităţi: 

▪ turismul contribuie la creşterea locurilor de muncă,direct în 

sectorul turistic şi în alte sectoare auxiliare de servicii; 

▪ turismul permite valorificarea potenţialului natural şi antropic al 

ţării; 

▪ turismul contribuie la gestionarea resurselor locale; 

▪ turismul stimulează activităţi naţionale rentabile (hotelărie, 

restaurante, trannsport, activităţi artizanale etc.); 

▪ turismul diversifică economia locală (unde agricultura nu are 

posibilităţi de dezvoltare) [1 p. 89]; 

▪ stimulează economia rurală printr-o cerere suplimentară de produse 

agricole, încurajează utilizarea productivă a terenurilor slabe ca randament 

agricol, ce permite păstrarea intactă a suprafeţelor ocupate cu vegetaţie 

naturală; 

▪ turismul favorizează înţelegerea interculturală şi comunicarea 

liberă, intensificată toleranţa turistică. 
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▪ turismul contribuie la ameliorarea infrastructurii locale cu 

avantajeh pentru populaţia locală. 

Cu toate acestea există un şir larg de deficienţe şi constrîngeri, de  

diversă natură care creează impedimente în dezvoltarea turismului  în ţară: 

▪ lipsa diversităţii produsului turistic oferit; 

▪ reorientarea părţii majore a cererii turistice interne către destinaţii 

turistice externe; 

▪ reducerea puterii de cumpărare a populaţiei, care afectează cererea 

de servicii turistice; 

▪ majoritatea unităţilor de cazare nu corespund standartelor 

internaţionale (calitatea joasă la un preţ ridicat); 

▪ infrastructura învechită; 

▪ prezentarea superficială a atracţiilor culturale; 

▪ accesul redus la informaţie (însemne pe drumuri, panouri stradale 

etc.); 

▪ între următoarele limite (0-2 insuficient; 5-8 bine; 8-10 foarte bine) 

se calculează produsul între nota acordată şi ponderea componenţei 

respective, astfel obţinîndu-se coeficientul parţial de atractivitate, a cărui 

suma va determina dimensiunea atractivităţilor totale a resurselor turistice. 

Rezultatele urmează a fi tratate în următorul mod: indicele de 

atractivitate al zonei turistice reale este superior indecelui de atractivitate al 

zonei turistice standart minim, ceea ce confirmă faptul că zona reală este 

atractivă din punct de vedere turistic, indicele de atractivitate al zonei 

turistice reale este mai mic decît indicele de atractivitate al zonei turistice 

standart minim, de unde concluzia că zona reală, la moment, nu este 

atractivă din punct de vedere turistic; în final, urmează a fi elaborat un 

comentariu care se va axa pe următoarele aspecte: descrierea abaterilor 

obţinute, care pot fi considerate direcţii strategice în dezvoltarea turismului 

intern şi de amenajarea turistică a teritoriului respectiv; propuneri de 

ameliorare a punctului obţinut de zona turistică respectivă.  

În primul rînd, constituirea zonei turistice standart minim presupune 

utilizarea zonei turistice, care se manifestă prin determinarea unui teritoriu 

în zone care conţin elemente omogene, din punctul de vedere ale 

activităţilor turistice. 
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Tabelul 1. Elementele ofertei turistice ale zonei turistice standard minim 
Elemente ale ofertei turistice Importanţa 

(ponderea) 

elementelor 

ofertei 

turistice, % 

Nivelul calitativ 

al zonei turistice 

standart minim 

Indici de 

atractivitate al 

zonei turistice 

standart minim 

1. Cadrul natural 30  124 

▪ poziţia raportată la bazinul 

cererii 

4 5 20 

▪ Relief 8  32 

Originalitatea 3 4 12 

Accesibilitatea  2.5 5 12.5 

Diversitatea  2.5 3 7.5 

▪ Clima 3.5  10.5 

Temperatura medie 1 4 4 

Precipitaţii  0.5 2 1 

Nr.de zile însorite 1 3 3 

Curenţii de aer 0.5 2 1 

Frecvenţa fenomenelor negative 0.5 3 1.5 

▪ Hidrografie 4  17.5 

Rîuri 1.5 5 7.5 

Lacuri 1.5 4 6 

Izvoare 1 4 4 

▪ Flora  4  17.5 

Diversitate 1 4 4 

Estetică 0.5 4 2 

Originalitate 1.5 5 7.5 

Frecvenţa 1 4 4 

▪ Fauna 3.5  11.5 

Originalitate 1.5 4 6 

Diversitate 1.5 3 4.5 

grad de pericoluzitate 0.5 2 1 

▪ Puritate  3  15 

Aer 1 5 5 

Sol 1 5 5 

Apă 1 5 5 

2. Structuri materiale 14  56.6 

▪ De cazare  6  26 

▪ cantitate 3  14 

Diversitate 0.5 5 2.5 

Capacitate 1 5 5 

Amplasare 1 5 5 

Estetică 0.5 3 1.5 
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▪ calitate 3 4 12 

▪ De restaurare 3  14 

▪ cantitate 1 4 4 

▪ calitate  2  10 

Diversitate 0.5 4 2 

Specific 0.5 5 2.5 

Capacitate 0.5 4 2 

Amplasare 0.5 5 2.5 

▪ De transport 1 3 3 

▪ De agrement 4  13.5 

▪ de zi 2.5  9 

Sportiv 1 3 3 

de divertisment 1.5 4 6 

▪ de noapte 1.5 3 4.5 

3. Infrastructura 13  58 

▪ De acces: 5  18 

Feroviar 2 3 6 

Rutier 3 4 12 

Aerian 0 0 0 

▪ De alimentare: 8  40 

Apă 3 5 15 

Energie electrică 3 5 15 

Combustibil 2 5 10 

4. Suprastructură 9  22 

▪ Generală 5  10 

de organizare 3 2 6 

de pază 2 2 4 

▪ Turistică: 4  12 

de organizare 2.5 3 7.5 

de pază 1.5 3 4.5 

5. Mediul economico-social 9  24.5 

▪ Sectorul primar 1.5 2 3 

▪ Sectorul secundar 1.5 1 1.5 

▪ Sectorul terţiar 6  20 

a) de producţie 2 3 6 

b) de consum 4  14 

Calificare 1.5 4 6 

Diversitate 2 3 6 

Dimensiune 0.5 4 2 

6. Cadrul antropic 25  78 

▪ monumente istorice şi de artă 10  36 

Catedrale 2 3 6 
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biserici de lemn 2 4 8 

biserici de piatră 2 3 6 

Mănăstiri 2 4 8 

conace şi castele 2 4 8 

▪ monumente de arhitectură 4  14 

cetăţi ruinate 2 4 8 

vestigiile fortificaţiilor romane 2 3 6 

etnografie şi folclor 3  8 

monumente de artă plastică 1 2 2 

tehnică populară 1 3 3 

Meşteşuguri 1 3 3 

▪ locuri istorice: 4  8 

case memoriale 2 2 4 

Muzee 2 2 4 

▪ baze de odihnă şi recreere 2 4 8 

▪ spectacole şi festivaluri 2 2 4 

TOTAL 100  363 

Sursa: Buga Oleg, Turism intern (Aspecte economico-geografice), texte de lecţii, Grafema 

Libris, Chişinău, 2009 

Relieful Republicii Moldova reprezintă o cîmpie deluroasă înclinată 

de la nord-vest spre sud-est cu altitudinea medie de 150m. 

Clima temperat-continentală, moderată cu regim termic reconfortant 

şi o valoare terapeutică favorabilă practicării a diverselor forme de turism. 

Reţeaua hidrografică a Republicii Moldova face parte din bazinul 

Mării Negre şi curge de la nord-vest spre sud-est. Reţeaua hidrografică a 

republicii constă din sistema rîurilor Nistru, Prut şi rîurile care se varsă în 

lacurile dunărene şi lacurile din apropierea Mării Negre. Pe teritoriul 

Republicii Moldova curg 3085 de rîuri mari şi mici, păraie permanente şi 

temporare, din ele 7 rîuri avînd circa 100 km, iar 247-10 km. [5 p. 37] 

Lacurile şi rezervoarele de apă. Pe teritoriul Republicii Moldova, 

sunt 57 de lacuri cu suprafaţa totală a oglinzii apei de 62,2 km2. Predomină 

lacurile mici cu o suprafaţă de circa 0,2 km2. 

Cele mai mari lacuri de luncă se află pe cursul inferior al rîului Prut 

(Beleu – 6,26; Dracele-2,65 ; Rotunda-2,08; Fontan-1,06km2). În valea 

Nistrului, o parte din lacuri au fost lichidate în procesul lucrărilor de 

ameliorare. S-au ppăstrat lacul Bîc (în valea rîului Bîc)- 3,72 km2 şi lacul 

Crasnoe (Roş)-1,6 km2. Pe cursul inferior al rîului, în dreapta văii Nistrului 

se află „ Nistrul Vechi” – 1,86km2, albie ocrotită de stat. 
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Afară de lacuri naturale Republica Moldova are circa 3 mii iazuri şi 

rezervoare de acumulare cu volumul de 1,8km3 suprafaţa oglinzii de apă- 

333km2. 

Cele mai mari rezervoare sunt construite pe rîul Prut în sectorul 

Stînca-Costeşti şi pe rîul Nistru lîngă municipiul Dubăsari. Există 82 

rezervoare de apă, din care 75 au capacitate de la 1 pînă la 5 milioane m3. [3 

p. 7] 

În urma folosirii intensive a apei în scopuri gospodăreşti, rîurile de 

transit Nistru, Prut inclisuv rîurile mici ale Republicii Moldova, în decursul 

ultimilor 50 de ani au suferit schimbări ireversibile. Albiile unor rîuri au fost 

modificate şi îndreptate, practic transformate în canale de scurgere. 

Controlul ecologic şi întreţinerea lor nu se face în măsura cuvenită. 

Problema curăţirii rîurilor este actuală şi în vederea utilizării resurselor de 

apă în scopuri turistice. 

Apele minerale curative. Republica Moldova dispune de ape 

minerale de o compoziţie chimică variată, care pot fi folosite la tratamentele 

multor afecţiuni. Resursele totale ale apelor sulfuroase constituie 8766,0m3 

de apă în 24 de ore, însă ele sunt utilizate extrem de limitat. Judeţul Ungheni 

dispune de rezerve de cele mai mari, unde funcţionează o clinică de 

hidroterapie care foloseşte ape cu hidrogen sulfat. Mari rezerve de ape 

mineralizate au fost depistate în sudul republicii, în Judeţul Cahul. Ele 

conţin iod, brom, hidrogen şi alţi compuşi importanţi din punct de vedere 

balneologic. În acest scop, la Cahul a fost amenajate ataţiune balneologică. 

[4 p. 9] 

În partea de sud a republicii se găsesc ape iodate-bromate. 

Complexul acvifer sondat în satul Ciumai (comuna Vinogradovc, Judeţul 

Cahul) reprezintă un interes balneologic. Apele conţin pînă la 300 mg/l de 

brom şi 57 mg/l de iod. Printr-o concentraţie ridicată de brom sunt 

caracterizate mai ales apele din sondele comunei Goteşti (Judeţul Cahul) 

(132mg/l) şi cele din municipiul Ungheni (mai mult de 25 mg/l). Apele de 

salină pot fi folosite pentru băi, iar unele (prin deluare) şi pentru uz intern. 

Apele minerale potabile sunt considerate apele care nu conţin 

microelemente specifice sau gaze diluate şi uşor degajabile, dar 

mineralizarea cărora este de cel puţin 2,0 g/l. 

Apele termale. În procesul explorării apelor subterane şi în urma 

prospecţiunilor de petrol şi gaz, au fost obţinute unele date despre ape 

termale în regiunea Nistrului inferior şi de mijloc. Astfel în judeţul Ungheni 
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la adîncimea de 1020-1028m a fost extrasă apa la o temperatură de 46⁰C, 

debitul la pompare a constituit 20m3 în 24 ore. În apropierea comunei Valea 

Perjei, din judeţul Cahul a fost obţinută apă de la adîncimea de 1300-1400m 

la o temperatură de pînă la 40⁰C. 

Cercetările suplimentare ar putea determina utilizarea acestor resurse 

de ape termale în scopuri balneare. Actualmente sunt cunoscute circa 30 de 

puncte şi localităţi de resurse minerale reprezentative pentru participarea 

turismului balnear. 

Flora şi Fauna. Vegetaţia este specifică de stepă şi silvostepă în 

cîmpiile şo Platoul Moldav din nord, la care se alătură pădurile de stejar şi 

de fag de pe edalurile înalte. În Republic Moldova terenurile silvice 

reprezintă circa 9% din suprafaţa totală cu un fond forestier de 379,1 mii ha, 

inclusiv 317,6 mii ha păduri. Cu acest fond de păduri Republica Moldova 

este una dintre cele mai puţin împădurite ţări din Europa. [5 p.62] 

Repartizarea fondului forestier al Republicii Moldova, pe zonele 

geografice şi pe unităţile admininstrative, este foarte neuniformă. Gradul 

mediu de împădurire al Zonei Turistice Nord este de 7,2%. O situaţie mai 

bună se constantă în Zona Turistică de Centru cu un procent mediu de 

împădurire de 13,5% ( Dealurile Codrului şi Dealurile Tigheci). Cea mai 

dezavantajoasă din punct de vedere al gradului de împădurire este Zona 

Turistică Sud cu 6,7%. Privitor la gradul de împădurire a municipiilor cel 

mai înverzit municipiu este Bălţi cu 5,9%, municipiul Chişinău cu 3,3%. 

Sunt protejat e de lege 13 sectoare de păduri-monumente ale naturii, cu 

suprafaţa de 1525,2 ha. Cele mai representative sunt: Pădurea Lipnic, 

Hîrjauca - Şipoteni, Cuhureşti, Caracuşeni, Rudi. 

Se remarcă arborii seculari. În total în Republica Moldova sunt 158 

arbori seculari. Mulţi dintre aceştea au o valoare sentimentală, fiind legate 

prin legende de anumite evenimente istorice, ca: „Stejarul lui Ştefan cel 

Mare şi Sfînt” (unul- în satul Cobălnea şi altul-în pădurea Căpriana), 

„Stejarul lui Petru” din pădurea Petruşeni, judeţul Bălţi. [3 p. 21] 

Formaţiuni geologice şi paleontologice. În republică sunt protejate 

de stat 86 monumente geologige şi paleotologice, cu suprafaţa totală de 

2681,8 ha: peşteri, grote, stînci, rîpe, recife, falii, cratere, pîlnii carstice şi 

alte obiective unice sunt reprezentative din punct de vedere geologic şi 

paleontologic. [4 p. 11] 

Rezervaţii şi parcuri naturale.  Reprezintă obiective naturale unice, 

cu o reală valoare ecologică, ştiinţifică, culturală, istorică şi estetică. Ariile 
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protejate reprezintă spaţile naturale, care sunt în scopul protecţiei şi 

conservării. În prezent, ariile protejate constituie 1,42% din teritoriul 

Republicii Moldova, fiind delimitate de următoarele: 

▪ rezervaţii naturale de stat 0,58%; 

▪ branişti 0,08%; 

▪ sectoare reprezentative de landşaft 0,65%; 

▪ monumente ale naturii 0,1 %; 

▪ monumente de artă horticolă,grădini botanice,parcuri dendrologice, 

parcuri ecologice 0,017%. 

Monumente hidrologice: lacuri, rîuri, izvoare, albii vechi şi alte 

obiective unice sau reprezentative, din punct de vedere hidrologic. În total, 

sunt declarate monumente ale natruii 31 de obiective hidrologice cu o 

suprafaţă de circa 100ha. 

Rezervaţii ştiinţifice – reprezintă spaţii naturale (terestre sau 

acvatice) de importanţă naţională cu statul de instituţie de cercetări 

ştiinţifice, destinate menţinerii intacte a obiectivelor şi complexelor naturale. 

În limitele lor se exclude activităţile antropice. Ele au un rol important în 

protecţia şi restabilirea speciilor de animale şi plante rare, a ecosistemelor cu 

valoare unică. În Republica Moldova sunt delimitate 5 rezervaţii 

ştiinţifice:Codru, Plaiul, Iagorlîc, Prutul de Jos, Pădurea Domnească. [3. 

p.52] 

Rezervaţii naturale-botanice reprezintă spaţii naturale, valoroase din 

punct de vedere ştiinţific, destinate păstrării şi restabilirii unuia sau a mai 

multor componente ale naturii cu o suprafaţă de 125,2 ha. Rezervaţiile 

naturale sunt de trei categorii: dilvice, de plante medicinale şi mixte. 

În lista ariilor protejate se numără 51 derezervaţii naturale silvice (cu 

o suprafaţă de 5001ha). Din acestea vom nominaliza rezervaţiile: Sadova, 

Selişe-Leu, Climăuţi, Stînca, Copanca, Leuntea, Flămînda, Condriţa, 

Şaptebani, Vadul lui Isac.[4 p.41] 

Alte 9 sectoare sunt rezervaţiile de plante medicinale, plantele pot fi 

utilizate în tratamentul balnear în complexe sanatoriale: Pădurea Rosoşeni, 

Cemoleuca, Logăneşti, Sărata Galbenă, Selişte ş.a. 

Au fost organizate trei rezervaţii mixte: lunca inundabilă a Prutului, 

la sud de oraşul Cantemir, ecosistemul acvatic „Lebăda albă”, la nord-vest 

de oraşul Leova, mlaştina Togai, în lunca Nistrului lîngă comuna Crocmaz 

(jud. Tighina). 
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Rezervaţii peizajistice constituie o categorie aparte, ce include 41 de 

rezervaţii de peisaje geografice cu o suprafaţă totală de 34200ha, cele mai 

reprezentative fiind: Rudi-Arinoşti, Valea Adîncă, Saharna, La Castel, 

Feteşti, Suta de Movile, Trebujeni, Ţipova. 

Sectoarele naturale constituie doar 10% din teritoriul Republicii 

Moldova, însă majoritatea lor dispersate în părcele mici, fiind supuse intens 

antropizării. Ariile protejate reprezintă doar o parte neînsemnată din fondul 

natural primar, iar protecţia lor se impune ca un imperativ 

major.Rezevaţiile, monumentele naturii, fondul forestier naţional reprezintă 

un eventual potenţial pentru dezvoltarea turismului în Republica Moldova. 

Punerea acestor zone în circuitul turistic plannificat ar contribui la o 

valorificare şi o protecţie mai complexă a potenţialului turistic natural.[5 p. 

28] 

În general în Republica Moldova au fost identificate 144 monumente 

ale patrimoniului natural care reprezintă un potenţial semnificativ pentru 

dezvoltarea turismului intern. 

Potenţialul turistic antropic cuprinde elementele cultural-istorice, 

tehnico-economice şi social-demografice ale ţării, care prin valoarea lor 

interesează activitatea de turism şi pot genera anumite fluxuri turistice. 

Deoarece componentele potenţialului turistic antropic al Republicii 

Moldova sunt variate în cadrul studiului au fost evaluate cele mai 

reprezentstive, care cu condiţia unor amenajeri adecvate a acţiunilor de 

renovare şi de restaurare pot fi valorificate în turismul intern. 

Cetăţi antice şi medievale. O „cetate” naturală, transformată de către 

oameni ăn cetate adevărată, este înconjurată de malurile Răutului de lîngă 

comuna Trebujeni (jud.Orhei). 

Prima cetate a fost ridicată de populaţia veche locală în sec.al X-lea- 

al XIII-lea, apoi a fost refăcută de către cotropitorii tataro- mongoli, care în 

sec. al XIV-lea au înfiinţat aici oraş, pe ruinile căruia a luat naştere oraşul- 

cetatea Orhei. 

Horodişte ridicate pe creste de promotorii au fost evidenţiate şi lîngă 

comunele Rudi, Slobozia - Cremere, Năpadova (jud.Soroca), Raşcova, 

Canterinovca (jud.Dubăsari), Hansca (jud.Chişinău), Olişcani, Rezina, 

Saharna, Ţareuca (jud. Orhei), şi lîngă alte localităţi a Republicii Moldova. 

Toate aceste vestigii, pe lîngă trăsăturile comune au elemente caracteristice, 

individuale. Cetăţi mari şi bine păstrate, construite pe promotorii cu maluri 

priporoase, sunt lîngă comunele: Parcani (în locul numit La Scaune), 
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Hlingeni (în locul numit La Şanţ), Horodişte (în locul numit La Şanţ) din 

jud.Orhei. Aceste fortăreţe au fost ridicate de către populaţia getică în sec. al 

IV-lea al II-lea î.e.n. [4 p. 12] 

Oraşe vechi părăsite. Sunt două oraşe înfiinţate de către tataro-

mongoli în sec. al XIV-lea şi două tîrguri, iniţiate ca puncte vamale:Tighina 

şi Lăpuşna.[3 p.16] 

Oraşul medieval Tighina, sau mai bine zis rămăşiţele lui se află sub 

cetatea actuală a Benderului. Din izvoarele istorice scrise este recunoscut că 

Tighina a fost cucerită de către turci în anul 1538 şi pe ruinele ei a fost 

fondat oraşul - cetatea turcească Bender. 

Tîrgul Lăpuşna este unul din cele mai vechi centre 

moldoveneşti,atestat documentar din 1429. Începînd cu anul 1454, Lăpuşna 

este pomenit ca punct vamal, iar din 1489 e atestat ca tîrg. 

În Republica Moldova avem puţine monumente arheologice, 3 bine 

cunoscute de tip orăşenesc, care pot fi studiate ca documente ale epocii. 

Acestea sunt: Orheiul Vechi, Tighina, Lăpuşna şi Raşcov. 

În funcţie de volumul şi valoarea potenţialului turistic pe teritoriul 

Republicii Moldova, după părerea noastră, se conturează 5 zone  turistice 

(Zona turistică Centru, Nord, Sud, Sud-Est, Est), în cadrul cărora se disting 

diferite destinaţii turistice. 

Un potenţial important există pentru dezvoltarea şi promovarea 

turismului viti vinicol. Vinotecile, sălile de degustare, beciurile şi oraşele 

subterane de o arhitectură specifică, înterprinderile  de prelucrare primară a 

vinului, diversitatea producţiei vinicole- constituie motivaţii fundamentale 

pentru practicarea acestei forme de turism. 

Arealele de bază de pe teritoriul zonelor turistice ale ţării pot 

constitui, prin gradul lor natural şi antropic, o ofertă atractivă pentru 

participarea turismului ecologic: Arealul Codrilor, Arealul Toltrele Prutului, 

Arealul Nistrului de Mijloc şi Inferior, Arealul Tigheci. 

Turismul rural dispune de un potenţial important, au fost identificate 

mai multe localităţi rurale  amplasate în vecinătatea rezervaţiilor naturale, a 

monumentelor patrimoniului cultural şi natural şi a localităţilor venicole. 

În Republica Moldova există multe oportunităţi pentru promovarea 

şi dezvoltarea turismului de vînătoare şi de pescuit sportiv, turismul de 

circumstantă (axat pe diferite motivaţii). [4] 
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În cele din urmă, vom determina gradul de atractivitate al Zonelor 

Turistice menţionate anterior utilizînd metoda TECDEV, prezentate în 

Tabelul 2. 
Tabelul 2. Elemente ale ofertei turistice a Zonelor Turistice ale Republicii 

Moldova (Centru, Nord, Sud şi Sud-Est, Est) 
Elemente ale 

ofertei turistice 

Importanţa 

(ponderea) 

elementelor 

ofertei 

turistice,% 

Indicile 

de 

activitate 

ale Zonei 

Turistice 

Centru 

Indicile 

de 

activitate 

ale Zonei 

Turistice 

Nord 

Indicile 

de 

activitate 

ale Zonei 

Turistice 

Sud şi 

Sud-Est 

Indicile 

de 

activitate 

ale Zonei 

Turistice 

Est 

1.Cadrul natural 30 182 120.5 105.5 123 

Poziţia raportată 

la bazinul cererii 
4 32 8 8 16 

Relief  8 50 31.5 26 31.5 

Clima  3.5 27 20.5 22 20.5 

Hidrografia  4 24 21 20 14 

Flora  4 26 15 8 17 

Fauna  3.5 13 9.5 6.5 10 

Puritatea  3 10 15 15 14 

2.Structuri 

materiale 

14 65.5 43.5 44 44 

De cazare 6 28 19.5 19 24 

De resteurare  3 20.5 14.5 11 11.5 

De transport 1 3 3 3 3 

De agrement 4 14 6.5 11 5.5 

3.Infrastructura 13 72 60 60 63 

De acces 5 18 22 22 25 

De alimentare  8 54 38 38 38 

4.Suprastructura 9 18 13 13 18 

Generală  5 10 5 5 10 

Turistică  4 8 8 8 8 

5.Mediul 

economico-social 

9 30.5 22 22 22 

6.Cadrul 

antropic 

25 150 121 77 129 

Monumente 

istorice şi de artă 
10 76 64 42 60 

Monumente de 

erhitectură 
4 22 20 0 32 

Etnografie şi 3 12 11 11 11 
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folclor 

Locuri istorice  4 30 20 10 20 

Baze de odihnă şi 
recreere 

2 8 2 12 2 

Spectacole şi 

festivaluri 
2 4 4 2 4 

     TOTAL 100 518 380 321.5 399 

  Sursa: Muravschii, A., Dezvoltarea rurală în Moldova. Chişinău, 2002. 

Conform rezultatelor acumulate rezultă că Zona Turistică Centru are 

un coeficient de atractivitate -518, Zona Turistică Nord-380, Zona Turistică 

Est- 399, superior zonei turistice standart minim-363, şi doar Zonele 

Turistice Sud şi Sud-Est deţin un coeficient de atractivitate 321.5 , inferior 

zonei turistice standart minim. 
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EFFICIENTIZATION OF RURAL TOURISM ACTIVITY 

THROUGH TIME MANAGEMENT 
 

EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII TURISMULUI RURAL PRIN 

MANAGEMENTUL TIMPULUI 

 

Natalia MELNIC
1
 

 
Abstract 
The Romanian nation is known by its hospitability and warmth. So we must 

cultivate and develop these qualities beginning with our future generations, for that 

purpose we need didactical reforms and efficiency of organization that will help to develop 

the time management in rural tourism. 

Time management is a key tool in the development of rural tourism. 

Key words: efficiency, organization, planning, tourism, time, management 

 

1. Introducere 

În accepţiunea psihologilor, turismul rural este o formă aparte de 

turism în care accentul se pune pe latura umană. Turistul este considerat ca 

un adevărat oaspete, un prieten, iar contactul uman (dialogul şi schimbul de 

impresii) este primordial. Turistul trebuie sa raspundă acestei ospitalităţi 

prin respect şi consideraţie pentru comunitatea rurală.[Miron, 2005, p.3] 

Activitatea turismului rural se bazează pe atracţia faţă de frumosul 

naturii, farmecului şi evenimentele specifice vieţii la ţară; cazarea şi masa 

care, chiar dacă nu sînt la standartele hoteliere, sînt de o calitate inalta şi 

oferite cu ospitalitate. 

Turiştii străini în contextul turismului rural sînt dornici de a cunoaşte 

viaţa patriarhală rurală într-o ţară necunoscută unde au ce descoperi, 

începînd cu monumentele solicitate, arhitectura populară, complexele 

mănastireşti, cultura culinară şi terminînd cu folclorul local. Prin natura lui, 

serviciul turistic trebuie să asigure condiţii pentru refacerea capacitătţii de 

muncă, simultan cu petrecerea placută şi instructivă a timpului liber; de 

asemenea, el trebuie astfel conceput, încat, în urma efectuării consumului 

turistic, individul să dobandească un plus de informaţii, cunoştinţe, chiar 

deprinderi noi.  

                                                
1 Drd., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, Republica Moldova, 

melnic_natalia@mail.ru 
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Numai astfel se poate vorbi de un continut al prestaţiei turistice în 

concordanţă cu cerinţele epocii moderne, cu exigenţele turismului 

contemporan. Iar în condiţiile actuale ale ţării noastre, o asemenea orientare 

a serviciului oferit oamenilor imprimă turismului caracterul unui important 

instrument în realizarea unei calitaţi a vieţii. O alta cerinţă a consumului 

turistic, nu mai puţin importantă este asigurarea unei odihne active a 

turistului. Aceasta are drept consecinţă transformarea perioadei de odihnă 

pasivă într-o experienţă interesantă şi mai eficace pentru inlăturarea 

efectelor negative acumulate datorită concentrării urbane, între care 

poluarea, stresul etc. [Bran, 2000, p.97] 

Pornind de la aceste premise, organizatorilor de turism le revine 

sarcina conceperii unor vacante, respectiv aranjamente turistice, cu 

posibilităţi multiple de desfasurare a unor activităţi recreative: culturale, 

artistice, sportive, deprinderea şi practicarea unor meserii artizanale, 

stimularea unor pasiuni („hobby”) etc., menite să diversifice agrementul 

tradiţional şi să sporească atractivitatea manifestărilor turistice, să raspundă 

criteriilor odihnei active.[Miron, 2005, p.39] 

Una din acţiunile de a controla evenimentele este managementul 

timpului. 

Timpul - această Entitate misterioasă - ne subordonează şi ne 

guvernează fiecare segment al vieţii, contorizînd minusuri şi plusuri, bucurii 

şi tristeţe, reuşite şi eşecuri într-un uriaş sistem devenit Viaţă. Fie că eşti 

elev, student, salariat sau pensionar, se întâmplă de multe ori să ajungi la 

finalul zilei realizând că ,,iarăşi nu am reuşit să fac nimic din ce mi-am 

propus”. Acest lucru se datorează faptului că mulţi dintre noi nu ştiu să-şi 

gestioneze corect timpul. Cu toţii avem 24 ore pe zi, dar modul în care le 

folosim şi cum ne facem managementul timpului face diferenţa între 

oamenii productivi şi cei cărora cele 24 de ore nu le ajung. [Ted, 1998, p. 7] 

Deci managementul timpului este un instrument cheie în organizarea 

turismului rural facînd un exemplu, chiar acea gazda al agroturismului 

trebuie să organizeze în mod perfect timpul cît al sau atît şi al oaspetelui, 

cum avem: dejunul, prînzul, cina, pe linga care activităţile recreative citate 

mai sus, între timp nu uitînd şi de treburile casnice. Cel mai bine se reuseste 

atunci cînd lucram cu suflet şi cu harnicie sinceră, simplitate şi 

disponibilitate imediată către oaspete. Aceste calităţi se dezvolta şi cresc în 

oameni numai dupa multi ani de exercitare şi educare de mici copii a 

populaţiei rurale. 
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Prin ospitalitate şi caldură sufletească noi românii ne-am deosebit 

mereu. Deci rămîne să dezvoltăm în copii aceste calităţi. Avem nevoie de 

reforme didactice, ce ar favoriza antrenarea managementului timpului în 

cadrul turismului rural. Să citim cîteva sfaturi de organizare a timpului: 

▪ trezeşte-te dis-de-dimineaţă; 

▪ nu gestiona timp, gestionează acţiuni. Concentrează-te la ceea ce ai 

de făcut şi cum să o faci mai eficient; 

▪ stabileşte obiective de termen lung şi sarcini pe termen scurt; 

▪ pune pe hârtie un plan anual şi împarte-l în planuri lunare şi 

săptămânale. Este important ca planul anual să se bazeze pe ceea ce e 

important pentru tine, pe valorile tale. Apoi duci totul în jos până la sarcini 

zilnice care implementează planul anual pas cu pas. Priveşte la un nivel mai 

mare, apoi pune lupa la un nivel mai mic. Şi alternezi între ele; 

▪ când scazi viteza, te mişti mai repede. Deşi nu pare aşa, dacă totul 

o ia razna cel mai bun lucru de făcut este să încetineşti din viteză.(pauze 

într-un traseu turistic, dupa fiecare ora.) Tempii de deplasare pot fi cel mai 

bun prieten al tău. Foloseşte eficient momentele când te deplasezi. Spre 

exemplu poţi asculta cărţi audio cât timp te afli în transportul public sau 

când conduci. Creierul nu este destinat memorării, ci rezolvării problemelor 

şi creativităţii; 

▪ scrie totul pe hârtie, nu ţine minte date. Lucrează zilnic – chiar şi 

numai puţin – la obiectivele mari. Mai bine să lucrezi câteva minute în 

fiecare zi, decât câteva ore uneori; 

▪ grijile duc la energie irosită. Nu intra în panică dacă ceva nu iese 

cum ai planificat. Încearcă repetat până vei obţine rezultatul dorit. “Nu mai 

poţi recupera timpul pe care l-ai pierdut. Poţi doar să îl foloseşti mai bine în 

viitor.” [Chirinciuc, 2012, p.3] 

Antrenati de mici copii, generaţiile viitoare vor putea aplica 

managementul timpului mult mai eficient şi vor putea gestiona acţiunile cu 

rezultate mai complete. 

În cadrul  învăţămîntului, timpul are un rol deosebit de important în 

viţa şi activitatea managerilor acestui domeniu. 

În ceea ce urmează, vom încerca să analizăm mai amănunţit 

problema timpului în activitatea managerilor şi să-i schiţăm unele soluţii de 

rezolvare. 
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Problema importantă nu este, de fapt, aceea a volumului de timp 

consacrat unei anumite activităţi ci a eficacităţii şi eficienţei acesteia în 

raport cu timpul cheltuit pentru realizarea ei. 

Cauzele irosirii timpului şi unele soluţii pentru folosirea lui optimală. 

O cercetare specială consacrată acestei probleme ne poate oferi 

informaţii care să ne confirme propriile cunoştinţe despre modul nostru de a 

utiliza timpul. O asemenea cercetare este la îndemîna fiecăruia, cu condiţia 

să cunoască adevărul despre propria sa atitudine faţă de timp şi sincer să 

raspundă la întrebări: 

▪ ce am făcut astăzi ? 

▪ se face o listă, un inventar al activităţilor zilnice 

▪ ceea ce am făcut a fost proiectat sau improvizat ? 

▪ rezutatele obţinute la sfirşitul activităţii zilnice sint cele aşteptate? 

Dacă răspunsul la aceste întrebări este negativ, care sînt cauzele care 

au condus la obţinerea de rezultate? [Soros, 1997, p.18] 

Într-o lucrare întitulată "Organizarea perfectă a timpului" autorul 

Ted Johns, identifică un numar de 13 probleme care "fură timpul": 

1) prea mult de citit; 

2) informare neadecvată; 

3) prea multe crize; 

4) slaba delegare; 

5) prea multe telefoane; 

6) prea mulţi vizitatori ocazionali; 

7) prea mult timp irosit în şedinţe; 

8) ambiţia exagerată (nu apreciază corect timpul pentru activităţi); 

9) amînarea; 

10) organizarea defectoasă; 

11) obiective neclare; 

12) dezorganizarea personală; 

13) legăturile sociale (discuţii neoficiale, în afara problemelor de 

serviciu). 

Printre soluţiile şi remediile propuse de autor, pentru fiecare caz în 

parte, le menţionăm pe următoarele: 

1) eliminarea materialelor care nu conţin priorităţi. Deprinderea 

tehnicilor de citire rapidă 

2) identificarea surselor de informaţii strict necesare exercitării 

anumitor atribuţii şi a modalităţilor de ale obţine 
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3) anticiparea, prevenirea şi minimalizarea crizelor potenţiale 

4) delegarea către subordonaţi a responsabilităţii tuturor problemelor 

pe care aceştea le pot rezolva fără participarea nemijlocită a managerului 

5) trierea convorbirilor telefonice atunci cînd acest lucru este posibil 

sau scurtarea lor prin răspunsuri monosilabile, de tipul"da" sau "nu" 

6) evitarea vizitatorilor ocazionali şi a celor cunoscuţi ca "mîncăcioşi 

de timp" fie prin stabilirea unui program strict pentru discuţii faţă în faţă, fie 

prin alte modalităţi aflate la îndemîna managerului 

7) în acest caz soluţiile se pot găsi relativ uşor, în primul rînd prin 

stabilirea şi pregătirea cu rigurozitate a şedinţelor iniţiate de manageri; în al 

doilea rînd, prin selectionarea atentă a şedinţelor organizate de alţii 

8) în esenţă, autorul îndeamnă pe manageri să înveţe din greşeli, pînă 

cînd vor reuşi să estimeze cît mai corect timpul necesar îndeplinirii anumitor 

sarcini 

9) soluţia indicată aici este, în primul rînd stabilirea şi folosirea unui 

sistem de priorităţi 

10) clarificarea cu şefii ierarhici a priorităţilor acestora şi obţinerea 

feed back-ului de la aceştia în legătură cu activitatea pe care o desfăşuraţi 

11) stabilirea scopului şi obiectivelor şi focalizarea activităţii asupra 

lor într-o ordine strict determinată de eficienţa performanţei obţinute 

12) ordinea în hîrtii, gruparea lor după anumite criterii şi stabilirea 

unor priorităţi, cu cenzurarea relaţiilor cu diverşi parteneri sau cu publicul 

reprezintă o soluţie potrivită pentru a pune ordine în activitatea personală 

13) se recomandă prevenirea întreruperilor activităţii şi controlul 

acestora atunci cînd se produc, recurgînd la anumite tehnici, cum ar fi de 

ex.: plasarea locului de muncă aşa fel încît să fie ferit de potenţiali amatori 

de întreruperi ale activităţii, evitarea prezenţei a unui scaun gol lîngă biroul 

managerului (o invitaţie la întreruperea activităţii) adoptarea unui limbaj al 

trupului care nu sugerează o invitaţie la discuţii neprogramate. [Ted, 1998, 

p.115] 

Într-o altă lucrare, autorii menţionează, printre cauzele care conduc 

la irosirea timpului, amînarea, delegarea ineficientă, dezordinea la masa de 

lucru, participarea la şedinţe inutile şi stabilirea incorectă a priorităţilor, iar 

ca soluţii; precizarea cu claritate a obiectivelor, elaborarea unui plan pentru 

atingerea lor, alcătuirea unei liste de priorităţi, delegarea unor atribuţii, 

punerea in ordine a "hîrtiilor" şi întocmirea unei agende zilnice, controlul, 

evaluarea şi actualizarea.[Soros, 1997, p. 13] 
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Deci, trecînd de la problemele şi soluţiile propuse de Ted Johns, 

putem menţiona o altă metodă didactică de antrenare a managementul 

timpului- Comunicarea manageriala. Aceasta, trebuie să aiba în vedere 

realizarea obiectivelor strategice şi operaţionale stabilite: planificarea, 

organizarea, coordonarea, antrenarea - motivarea, controlul - evaluarea.  

Realizarea acestor funcţii este de neconceput fără o comunicare 

complexă şi eficientă. 

În urma studiului făcut putem trage următoarele concluzii: 

Indiferent de specialitatea managerului şi de cît este de bine pregătit 

profesional, succesul lui este condiţionat de abilitatea de a comunica 

pertinent şi eficace. Stabilitatea, coleziunea şi eficienţa organizării depinde 

de stabilitatea şi rapiditatea comunicării. [Iosifescu, 2001, p.41] 

Deci managementul timpului trebuie să posede abilităţi de stăpînire a 

metodelor şi tehnicilor de comunicare. Între comunicarea managerială şi 

cultura organizaţională există o strînsă interdependenţă.  

Problema timpului în activitatea managerilor nu este defapt, aceea a 

volumului de timp consacrat unei anumite activităţi, ci a eficienţei acestuie 

în raport cu timpul cheltuit pentru realizarea ei. 
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Abstract 

In this paper I approached tourism in its entire complexity, with an emphasis on 
the importance of the development of rural areas, analysing the organisation of activities in 

agritourist farms. The rural area possesses a great variety of local resources which need to 

be more capitalised for production development and diversification according to market 

demands. The preoccupations for agritourism development meet the motivations to satisfy 

both the need for rest and active recreation of the population from the cities or from 

crowded areas, and the capitalisation of local resources which can satisfy touritsț 

demands. Agritourism represents a real chance for the local economy. Formed and assisted 

agritourism creates the main motivations for training and developing of initiatives, of 

traditional activities that have been neglected for a long time, of crafts, for the realisation 

and consolidation of local artistic creations, friendships, satisfaction of tourists’ material 

and spiritual needs. 

Key words: agritourism, farm, rural area, organisation of activities  
JEL: M19 

 

1. De la turism la agroturism 

Turismul rural este considerat unul din cele mai importante 

întâmplări ale secolului XX. 

Talanga [28], defineşte turismul rural ca fiind o formă de turism care 

asigură un contact nemijlocit al turistului cu mediul fizic şi antropic din 

spaţiul rural şi îi oferă acestuia posibilitatea de a cunoaşte şi a paticipa la 

viaţa cotidiană a populaţiei locale. 

În viziunea Organizaţiei Mondiale a Turismului [30], turismul rural 

este o formă a turismului care include orice activitate turistică organizată şi 

condusă în spaţiul rural de către populaţia locală, valorificând resursele 

turistice locale (naturale, cultural-istorice şi umane) precum şi dotările, 

structurile turistice, inclusiv pensiunile şi fermele agroturistice. 

                                                
1 Conf. univ. dr., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, gina.butnaru@uaic.ro 
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Alecu  [1], prezintă evoluţia activităţilor de turism rural în România. 

Apariţia turismului în România are un caracter istoric. În ultimii treizeci de 

ani, a apărut turismul rural, respectiv agroturismul fiind în strânsă legătură 

cu crearea unor condiţii economice şi sociale numite premise ale apariţiei 

turismului rural şi agroturismului.  

În literatura de specialitate sunt prezentate cercetări în ceea ce 

priveşte turismul rural în ţările centrale.  

Turismul rural în Bulgaria este promovat cu susţinerea statului 

bulgar. În Bulgaria a fost mereu o grijă în plus pentru a creea localităţi 

rurale ca fiind centre unicate având ca scop turismul internaţional. 

Transformarea spaţiului de cazare în sat turistic este realizată de o comisie 

formată din Sfatul Popular, iar Balkanturist asigură contracte de închiriere 

cu oamenii din zonă, mai ales pentru turiştii străini. Perioada în care 

persoanele din satele turistice asigură turiştilor cazare şi alte servicii este 

apreciată ca fiind vechime în câmpul muncii. [15] 

În SUA, turismul rural este apreciat de turiştii locali dar şi de cei 

străini pentru suprafeţele naturale şi culturale. SUA a adoptat două decizii 

importante cu privire la dezvoltarea turismului rural şi anume: înfiinţarea 

Fundaţiei Naţionale pentru Turism Rural şi a Organizaţiei non profit pentru 

susţinerea dezvoltării turismului rural, precum şi un program pentru 

conducerea turismului numit Programul Naţional. Crearea Fundaţiei 

Naţionale a Turismului Rural (FNTR) a dezvoltat politica federală şi 

rezoluţiile strategice. Această organizaţie are menirea de a planifica, 

dezvolta şi introduce proiecte şi programe pentru dezvoltarea turismului prin 

atragerea de noi turişti. FNTR a devenit instrumentul principal pentru 

ascensiunea turismului rural. Congresul a acceptat însemnătatea turismului 

pentru economia rurală. Menirea fundaţiei este de a ajuta la dezvoltarea 

Americii Rurale, susţinând promovarea turismului în acele locuri cu rolul de 

a creşte numărul de vizitatori. Autorii din domeniul turismului rural mai pun 

în discuţie şi cazul turismului rural în Malaezia [24]. Industria turismului în 

Malaezia a devenit una dintre cele mai importante activităţi din ţară. 

Locul de ascensiune Brunei - Indonezia - Malaezia - Filipine de 

curând înfiinţată, a făcut un potenţial turistic foarte ridicat. Sabah este unul 

dintre statele din Malaezia şi  membru al Zonei de creştere Brunei – 

Indonezia – Malaezia - Filipine, este înzestrat cu o natură bogată şi cu o 

diversitate etnică. Turismul rural este crescut în Sabah, turiştii putându-se 
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caza şi încerca diverse activităţi de la sate, pot servi din bucătăria locului, 

viziona dansurile specifice şi cumpăra diverse obiecte lucrate manual. 

În România, turismul rural îşi pune amprenta în viaţa economică şi 

social politică a satului. 

În contextul actual, organizaţiile specializate în activităţile de turism 

rural sunt în număr foarte mare. Pentru creşterea şi dezvoltarea turismului 

rural, Organizaţia Satelor Româneşti (OVR)  pune în discuţie problema 

satelor turistice. Alecu [1] menţionează că în anul 1997 a fost elaborat un 

Program de dezvoltare a satelor agroturistice, prin Asociaţia locală pentru 

dezvoltarea turismului. 

În mai multe zone rurale cu potenţial turistic s-a înfiinţat Asociaţia 

Sătească de Turism (AST). La această asociaţie devin membri locuitorii 

satului care oferă servicii agroturistice, dar şi celelalte persoane care oferă 

servicii conexe. 

La nivel naţional, a fost creată Federaţia Naţională de Turism Rural 

(FNATR). Această organizaţie se ocupă cu dirijarea întregii activităţi de 

turism din România, stabileşte diverse relaţii cu parteneri şi alte asociaţii din 

domeniu, organizează cursuri de pregătire şi stabileşte împreună cu 

instituţiile abilitate toate elementele de ordin touristic. 

Turismul rural de astăzi este o veridicitate, iar dezvoltarea turismului 

spre spaţiul rural este într-o continuă ascensiune. Oamenilor din satele 

turistice le lipsesc cunoştinţele şi ceea ce presupune a fi un manager, 

elemente necesare în procesul de desfăşurare a activităţilor turistice. 

Turismul rural a existat mereu, dar a fost studiat din punct de vedere 

ştiinţific în urmă cu puţin timp. Pentru atragerea unui număr cât mai mare de 

turişti este nevoie de o promovare continuă, care să permite transferul de 

informaţii utile potenţialilor clienţi. 

Promovarea pe Internet a turismului rural este una precară, din cauza 

costurilor ridicate. [29] O pagină standard de internet pentru o pensiune din 

mediul rural ar trebui să conţină o descriere a zonei din care face parte, cu 

relief, climă, faună etc., câteva informaţii cu privire la obiceiurile zonei, 

tradiţii şi oferta propriu-zisă de servicii: camere, personal, preţuri, mijloace 

de acces etc. Promovarea unei astfel de pagini poate fi făcută cu ajutorul 

unui program de promovare a turismului rural, prin intermediul unui alt site 

de specialitate cum ar fi www.turism.ro sau pe cont propriu. 

Agroturismul este o componentă a turismului rural având un aport 

destul de mare în ceea ce priveşte valorificarea resurselor turistice locale şi 
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prin creşterea nivelului de trai al locuitorilor, precum şi în dezvoltarea 

economică a localităţii rurale. 

Conform cu Dicționarul Oxford [31] agroturismul este o formă de 

turism în care turiștii din străinătate vin să viziteze zonele rurale și locuiesc 

cu cetățenii acelor zone. 

În literatura de specialitate, se specifică faptul că teritoriul României 

este foarte bine proporţionat, acesta fiind un avantaj pentru dezvoltarea 

economică şi turistică. O strategie de dezvoltare agroturistică necesită o 

delimitare teritorială a resurselor agroturistice, luând în considerare calitatea 

produselor cu destinaţie agroturistică, acestea reprezentând un segment 

definitoriu într-o zonare agroturistică. Aceste delimitări ale spaţiilor 

teritoriale agroturistice, se execută în funcţie de priorităţile aflate în spaţiul 

ei, putând fi complexe, adică la nivel macroteritorial (zone, localităţi, 

centru) sau specializate (sate sau gospodării agroturistice). 

Delimitarea zonei agroturistice are o importanţă naţională, deoarece 

se concretizează o legătură între turism şi agricultură cu urmări asupra 

dezvoltării şi modernizării spaţiului rural românesc. 

Practicarea turismului cu ajutorul pensiunilor agroturistice, are ca 

scop următoarele: valorificarea de resurse (naturale, umane, financiare), 

echilibrul forţei de muncă, creearea de noi locuri de muncă şi înlăturarea 

unei posibile ameninţări cum ar fi exodul persoanelor în zona urbană cea 

mai apropiată. Luând ca exemplu agroturismul în zona montană, creşterea 

animalelor ajută la creearea unor produse agroalimentare naturale. [1] 

Conform literaturii de specialitate există un document, în care se va prezenta 

activitatea desfăşurată de pensiunile şi gospodăriile turistice, într-un an de 

zile, numit Cartea pensiunii turistice rurale. 

 

2. Fundamentele şi obiectivele agroturismului 

Agroturismul se dezvoltă în zone naturale puternic modificate de 

om. Agroturismul utilizează pentru cazare şi servirea mesei numai 

pensiunile turistice şi agroturistice, utilizând un mediu nepoluat, obiceiurile 

şi tradiţiile locului. Agroturismul devine un mijloc de valorificare integrală a 

mediului rural cu potenţialul său agricol, silvic, turistic şi tehnico-economic. 

Numărul de locuri de cazare este un alt element care deosebeşte 

agroturismul de alte forme de turism. Legislaţia română [21] a stabilit limita 

de 8 camere. 



Particular aspects concerning the organization of activities in agritourist farms 

51 

 

În opinia lui Nistoreanu [20], din punct de vedere al spaţiului de 

cazare, al bazei materiale, agroturismul poate fi definit ca o activitate 

capabilă să valorifice excedentul de cazare existent în gospodăria 

ţărănească, pregătită şi amenajată special pentru primirea oaspeţilor.
 
Din 

punctul de vedere al activităţilor care gravitează în jurul gospodăriei 

ţărăneşti, agroturismul poate fi definit ca un ansamblu de bunuri şi servicii 

oferite de gospodăria ţărănească, spre consumul persoanelor care, pe o 

perioadă determinată, vin în mediul rural pentru relaxare, odihnă şi 

agrement, cure terapeutice , tranzacţii sau afaceri, pentru satisfacerea unui 

hobby, iniţierea în arta meşteşugurilor tradiţionale, pentru studii şi 

documentare precum şi pentru multe alte activităţi specifice.
 

De asemenea, agroturismul este un sistem complex ale cărui 

elemente componente se află într-o strânsă relaţie de interdependență.
 

Agroturismul poate fi privit ca un sistem asupra căruia se exercită 

numeroase influenţe din mediul extern şi care la rândul său, influenţează 

acest mediu, depinzând foarte mult de ospitalitatea comunităţii rurale, de 

originalitate şi particularităţile ei, de relaţiile stabilite între ea şi turism.  

În Tabelul 1 prezentăm motivaţiile desfăşurării agroturismului, 

astfel: 
Tabelul 1. Motivațiile desfășurării agroturismului [22] 

Pentru turişti Pentru 

exploataţiile 

agricole 

Pentru 

comunitatea rurală 

locală 

Pentru regiune 

Preţuri practicate 
mai reduse,oferind 

populaţiei cu 

venituri mici 

posibilitatea de a 

petrece timpul 

liber, de odihnă în 

peisajul pitoresc al 

mediului rural 

Veniturile din 
agroturism ajung 

direct la familiile 

agricultorilor, 

realizându-se astfel 

o scurtcircuitare a 

factorului 

multiplicator 

economic, veniturile 

reprezentând o cale 

de capitalizare şi 

modernizare a 

exploataţiilor 
agricole 

Agroturismul 
generează venituri 

pentru membrii 

comunităţii locale în 

mod direct 

Agroturismul 
sprijină eforturile 

de păstrare a 

veniturilor 

provenite din 

turism în cadrul 

regiunii 
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Permite 
descoperirea naturii 

de către citadini, a 

ocupaţiilor din 

exploataţiile 

agricole, a 

folclorului şi 

tradiţiilor populare 

direct de la sursă 

Agricultorii şi 
familiile lor câştigă 

o competență 

profesională nouă 

într-un alt domeniu 

decât agricultură 

Ajută la conservarea 
mediului, prevenind 

degradarea acestuia 

Ajută la prevenirea 
tensiunilor sociale 

reducerea 

diferenţelor, 

dezvoltarea între 

regiuni  precum şi 

la conservarea 

tradiţiilor locale 

Varietatea 

confortului şi  

condiţiile bune de 

găzduire permit 

turiştilor să-şi 
aleagă locul cel mai 

potrivit din punct 

de vedere al 

dorinţelor , al 

nivelului de cultură 

şi al bugetului 

Agroturismul 

măreşte gradul de 

ocupare al forţei de 

muncă 

Determină 

ameliorarea 

normelor de locuit, 

dezvoltarea 

infrastructurii, 
înfrumuseţarea 

localităţii 

Asigură o mai bună 

înţelegere şi 

cooperare inter-

regională 

Ponderea destul de 

ridicată a 

pensiunilor 

agroturistice în 

spaţiul rural 

permite turiştilor 

deplasarea la 
distanţe 

convenabile 

 Ajută la evitarea 

cheltuielilor unor 

fonduri publice 

importante pentru 

infrastructură 

 

Agroturismul utilizează ospitalitatea localnicilor, deoarece este o 

formă de turism unde omul reprezintă elementul esenţial şi central. Omul 

este caracteristica principală ce detaşează agroturismul de celelalte forme de  

turism. Este de remarcat faptul că ţăranul nu percepe nicio plată turistului 

care îi apreciază munca, gospodăria. Este vorba de un spirit românesc al 

ospitalităţii, privit ca element de originalitate şi calitate, cu repercusiuni 

pozitive asupra creşterii atracţiei turistice.
 

Relaţiile interumane, ospitalitatea localnicilor şi a gazdei pot 

determina revenirea turiştilor. Atmosfera caldă, primitoare, sunt elemente 

care pot determina turistul să revină. Agroturismul este singură ramură a 

turismului care oferă petrecerea timpului liber în aer curat şi în mijlocul unei 

familii primitoare. 
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Punctele forte în agroturism sunt: originalitatea, specificitatea şi 

idealismul oferite de localnici. 

Produsele agroalimentare pot determina turistul consumator să mai 

revină în acele locuri, să-şi amintească de mirosul laptelui proaspăt de la 

vacă  sau de apa proaspătă de izvor. 

În regiunile rurale, relaţia agroturism – calitate reprezintă o condiţie 

a succesului. 

Ordiniul 65/2013 prezintă criteriile obligatorii privind clasificarea 

structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip pensiune 

agroturistică.  În conformitate cu acest act normativ, pensiunile agroturistice 

sunt definite ca fiind structuri de primire turistică, având o capacitate de 

cazare de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în 

clădiri independente, care asigură în spaţii special amenajate cazarea 

turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea 

participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti. [21]
 

Pensiunile agroturistice desfăşoară cel puţin o activitate legată de 

agricultură, creşterea animalelor, cultivarea plantelor. Aceste activităţi fie se 

desfăşoară sezonier sau trebuie să aibă caracter de repetabilitate. 

 

3. Rolul administratorului de pensiune agroturistică. 

Înfiinţarea şi clasificarea pensiunilor turistice, metodologia elaborării 

certificatului de clasificare, obiectivele activităţii agroturistice 

Întreprinzătorul este persoana care inițiază sau preia o afacere, 

asumându-și uneori anumite riscuri pe care cei mai mulți oameni obișnuiți 

nu ar face-o, iar alteori aplică cunoștințele fundamentale într-un mod cu 

totul original pentru a-și asigura succesul afacerii. [25]  

Administratorul de pensiune turistică este supervizorul activităţilor 

ce se desfăşoară în pensiune. Pentru a atrage turiștii, administratorul trebuie 

să aibă în vedere două aspecte: calitatea serviciilor oferit și autenticitatea 

lor. [2] Elementele principale ce vor fi luate în considerare de turist sunt cele 

legate de peisaj, arhitectura pensiunii, curtea și spațiul din preajma casei, 

aspectul exterior fiind foarte important în contactul cu turistul. [7] 

Administratorul este cel care face necesarul de materii prime și consumabile 

și completează stocurile în funcție de consum. Încă de la începutul 

amenajării pensiunii, administratorul are grijă ca acesta să aibă facilitățile 

necesare gradului de confort, iar organizarea spațială a acesteia să fie bine 

realizată. [26] 
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Structura organizatorică a pensiunii turistice reprezintă un factor 

major în asigurarea performanței organizației. Acuratețea în care unitatea își  

stabilește nevoia de resurse umane depinde de poziția sa pe piață. Într-o 

organizație de muncă singurul element esențial în previziunea resurselor 

umane este judecata managerială.
 
[22]  

Criteriile obligatorii prinvind clasificarea structurilor de primire 

turistică cu funcțiuni de cazare de tip pensiune turistică şi agroturistică sunt 

redate de Ordinul 65/2013. [21] 

Procedura de înființare și clasificare a pensiunilor agroturistice 

Clasificarea pensiunilor de către ANTREC (Asociaţia Naţională a  

Turismului Rural Ecologic şi Cultural)  este realizată  în flori (margarete). 

Documentele care stau la baza clasificării pensiunilor agroturistice 

sunt: cerere de eliberare a certificatului de clasificare; copie certificat 

constatator de la Registrul Comerţului, din care rezultă obiectul de activitate 

şi structura acţionariatului; certificat unic de înregistrare obținut de la Oficiul 

Registrului Comerţului, însoţit de anexele privind avizele/acordurile şi/sau 

autorizaţiile legale: autorizația pentru protecția şi stingerea incendiilor, 

autorizația sanitar-veterinară, de mediu şi de protecţia muncii; autorizaţia 

emisă de primăria localității unde are sediul pensiunea în temeiul Legii nr. 

300/2004 privind autorizarea persoanelor juridice şi a asociaţiilor familiale 

care desfăşoară activităţi economice în mod independent; schiţa privind 

amplasarea şi adresa pensiunii; schiţa privind structura, amplasarea şi 

nominalizarea camerelor, respectiv a spaţiilor de alimentaţie; fişa privind 

încadrarea nominală a camerelor şi a spaţiilor de alimentaţie pe categorii de 

clasificare; copie acte de calificare ale personalului pensiunii sau ale 

administratorului pensiunii; certificatul de clasificare ANTREC însoţit de fişa 

privind încadrarea nominală a camerelor şi, respectiv, fişa privind structura 

spaţiilor de alimentaţie destinate servirii turiştilor, prin care se stabilesc 

capacitatea şi structura unităţii, documentaţia pentru obţinerea certificatului de 

clasificare - cerere de luare în evidenţă pentru practicarea turismului rural. 

Categoria de clasificare a pensiunilor agroturistice, este determinată 

de îndeplinirea anumitor criterii și de realizarea punctajului minim, rezultat 

din evaluarea criteriilor suplimentare: [21] 

a) pentru 5 flori (margarete) 160 puncte 

b) pentru 4 flori (margarete) 130 puncte 

c) pentru 3 flori  (margarete) 90 puncte 

d) pentru 2 flori (margarete) 50 puncte 
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Agroturismul vine să completeze veniturile obținute în gospodăriile 

țărănești, fiind totodată o activitate complementară. [20] Pensiunile 

agroturistice de obicei practică un stil rustic înnobilat, care este cald și intim. 

Acesta este realizabil prin combinarea unor elemente tradiționale, cu altele 

ce țin de confortul modern. [12] 

 

4. Etapele demarării unei afaceri agroturistice, evaluarea eficienţei 

activităţilor desfăşurate în pensiuni  agroturistice – indicatori tehnici de 

caracterizare 

Pornirea unei afaceri agroturistice necesită existența a patru elemente 

cheie și anume: motivația, piața, banii și aptitudini manageriale. Veniturile 

unei pensiuni agroturistice pot proveni din: venituri din cazarea turiștilor, 

din servirea mesei sau din alte servicii turistice. [14] 

Alegerea agroturismului ca activitate nouă presupune analiza 

specială a trei elemente: [9] 

▪ resurse excedentare de spațiu locativ: cazare, pregătirea și servirea 

mesei; 

▪ resurse excedentare de timp de muncă la nivelul familiei; 

▪ resurse excedentare de produse agricole. 

Dezvoltarea afacerilor agroturistice presupune detalierea a cinci 

factori legați în cadrul lanțului de antrepriză: cercetarea pieței, bilanțul 

resurselor, aprecierea financiară, bilanțul aptitudinilor manageriale ale 

exploatantului și planul de acțiune pentru demararea și dezvoltarea 

activităților agroturistice. 

Agroturismul poate fi realizat de către grupuri de fermieri (ce au 

ferme agroturistice), şi de către agenți economici care au pensiuni 

agroturistice rurale, motele rurale. [14] 

Etapele demarării unei afaceri agroturistice sunt prezentate în Fig. 1: 
Figura 1. Etapele demarării unei afaceri agroturistice 
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1) Diversificarea activității: presupune evaluarea afacerii prezente, 

identificarea și evaluarea resurselor existente, a oportunităților noii afaceri, 

elaborarea planurilor de inițiere; 

2) Elaborarea studiului de fezabilitate: implică confirmarea 

cerințelor și dimensiunilor cererii, estimarea cheltuielilor și a veniturilor, 

evaluarea profitabilității, întocmirea unui plan de afaceri; 

3) Finanțarea activității: necesarul de capital pentru investiții, planul 

de lichidități bănești, planul contului de venituri și cheltuieli; 

4) Promovarea și dezvoltarea pieței: întocmirea unui plan de 

informare (broșuri, pliante, ghiduri [5]), dar și pregătirea unui plan de 

marketing (strategii promoționale, prognoza vânzărilor, standarde de calitate 

și siguranță [6]). 

Începerea activității agroturistice necesită în cele mai multe cazuri, o 

investiție de capital, o reglementare fundamentală a cheltuielilor. [1] 

Diagnosticul valorii, al randamentului și al eficienței agroturistice 

trebuie să se finalizeze printr-o analiză de buget. 

Eficiența economică este expresia raportului dintre efecte și eforturi. 

În domeniul agroturistic eficiența se interferează cu eficiența socială. 

Astfel se pot analiza principalii indicatori de caracterizare ai 

eficienței activităților agroturistice. 

1) Indicatori generali: 

▪ R =  x 100, unde R- rentabilitate, P - profit, Vt  - volumul 

încasărilor totale; 

▪ W = x 100, unde W - productivitatea muncii, N - numărul mediu 

al salariaților într-un an; 

▪ Rav = x 100, unde Rav - aportul net valutar, Pval - profitul în 

valută, Iv - valori încasări totale în valută. 

2) Indicatori ai eficienței activității de cazare: 

▪ CUC =  x 100, unde CUC- coeficient de utilizare a capacității, 

Nzt - număr zile turist, Cmax - capacitatea maximă de cazare 

3) Indicatori ai eficienței alimentației: 

▪ R =  x 100, unde P - profitul realizat, D - volumul desfacerilor 

4) Indicatori de eficiență economică pentru fundamentarea 

investiției: 
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a) dacă se are în vedere beneficiul: Db =  , Ik - valoarea investițiilor 

totale, Pt - volumul profitului anual; 

b) dacă se au în vedere acumulările: Da =  , Ika - valoarea 

acumulărilor anuale, At - profitul acumulat total 

 

5. Cadrul activităţii agroturistice 

 

5.1. Organizarea sistemului de securitate a pensiunilor 

agroturistice  

Administratorul pensiunii agroturistice, trebuie să asigure sistemul 

de securitate al acesteia. 

În ceea ce privește securitatea, în special a familiilor însoțite de 

copii, proprietarul pensiunii trebuie să rămână vigilent asupra următoarelor 

probleme: [3] 

▪ să se asigure că ansamblul instalațiilor spațiului sunt în perfectă 

stare de funcționare (mai ales rețeaua electrică și de gaze); 

▪ să afișeze o notă scrisă cu sfaturile în caz de incident (scurgeri de 

apă, căderi de electricitate, pană de gaz), să dispună într-un loc accesibil de 

o rezervă de becuri și lumânări; 

▪ să plaseze un stingător mai ales lângă sobă sau șemineu; 

▪ să verifice securitatea clienților și a copiilor, vor fi luate precauții 

în cazul prezenței unor motoare periculoase, obiecte contondente, câini 

agresivi în preajmă, etc. 

 

5.2. Organizarea serviciilor de cazare  

În cadrul departamentului de cazare se desfășoară activitățile de 

închiriere a camerelor dar și de asigurarea de servicii și dotări pentru clienți. 

Departamentul de cazare este compus din: front-office și serviciul etaj. 

Activitățile specifice serviciului front-office se desfășoară la nivelul 

holului de primire (de intrare) - fiind considerat punctul central către care 

converg toate serviciile dintr-un spațiu de cazare. 

Front-office este cel mai vizibil din pensiune, fiind amplasat la 

nivelul de acces al clienților și asigură primul contact fizic al clientului cu 

unitatea de cazare. Punctul de focalizare al activității în interiorul acestui 

departament este deskul recepției (locul unde turiștii își formează primele 

impresii semnificative despre pensiune). 
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Desk-ul recepţiei cuprinde: casieria, corespondenţa şi informaţiile, 

luarea în  evidenţă a clienţilor şi atribuirea camerelor. 

Lucrătorul concierge este postat la front-desk, fiindu-i adresate tot lui 

reclamațiile de la clienți. Amplasarea panoului pentru chei,  se face de regulă 

pe perete în spatele lucrătorului sau în desk,  în plan vertical,  deasupra 

blatului de lucru. 

Holul recepției este organizat în mai multe sectoare de lucru: 

intrarea, desk-ul (comptoir), biroul administratorului pensiunii care are 

vedere asupra holului și în special asupra desk-ului, scări care asigură 

accesul clienților în camere și care atunci când concepția arhitectonică 

permite, sunt astfel amplasate încât să existe posibilitatea de supraveghere 

permanentă de la comptoir, grupurile sanitare de pe hol, accesul spre 

restaurant, bar, saloane. Serviciul recepției  trebuie să aibă în dotare: biroul 

recepționerului, panoul pentru chei, seif pentru bani cu sistem de alarmă, 

calculator cu imprimantă, trusă prim ajutor, telefon fix. 

Serviciul de etaj desemnează activitatea de întreținere a camerelor și 

a spațiilor pensiunii. Acesta asigură condițiile de confort și igienă în cadrul 

unității de cazare. Livrarea unui produs de calitate, presupune oferirea de 

camere curate, confortabile, bine dotate. Personalul de serviciu pe etaje este 

condus de guvernantă. Aceasta dispune de telefon pentru comunicare 

interioară și mijloace pentru cunoașterea ocupării camerelor și organizarea 

personalului în ceea ce privește planificarea, orarele, persoanele alocate. 

[19] 

Pentru efectuarea activităților specifice serviciului de etaj, avem la 

dispoziție o bază tehnico-materială care include: oficiul cameristei dotat cu 

mașină de călcat, diverși recipienți de plastic pentru spălarea lenjeriilor, 

depozitul cu rufe curate, cu rufe murdare, camera pentru materiale de 

curățenie, coridor de serviciu, grupul sanitar al cameristei, scara de serviciu. 

 

5.3 Organizarea şi dotarea spaţiilor de cazare şi a anexelor 

pensiunii 

Activitatea de cazare reprezintă o experiență deosebită pentru 

oaspeți, cu un raport just de calitate/preț. 

Sejurul turiștilor în pensiune este rezultatul unui șir de acțiuni care 

alcătuiesc ciclul serviciilor turistice. 
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Figura 2. Ciclul serviciilor la o pensiune turistică [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexele gospodărești, care se află în preajma pensiunilor 

agroturistice, trebuie să fie de asemeni întreținute, astfel încât să nu producă 

disconfort turiștilor.  Nu putem să avem  o pensiune agroturistică clasificată 

la 3 flori, iar anexele să fie în paragină. De asemeni nu trebuie omis faptul 

că o parte din alimentele pentru turiști trebuie să fie asigurate din gospodăria 

proprie. Dacă ne referim la produsele din lapte și carne, oferite turiștilor 

atunci nu trebuie să ne fie indiferentă starea în care se află grajdul pentru 

adăpostirea animalelor. Totodată se ține cont și de amplasarea acestora la o 

distanță rezonabilă de locul de cazare al turiștilor pentru a evita mirosul 

neplăcut care provine de la animale. În incinta pensiunii trebuie să existe 

spațiu verde, alei, bănci, spațiu de joacă pentru copii, capacitate de parcare 

de cel puțin 30% din numărul locurilor de cazare. [8] 
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5.4. Organizarea serviciilor de servire a mesei 

O bucătărie poate face deliciul turiștilor și al copiilor. În cadrul 

pensiunilor rurale acesta este considerat un spațiu viu, la care au acces toți. 

[2] Activitatea din cadrul acestui departament se desfășoară la nivelul 

spațiilor de producție (bucătărie), și a spațiilor de servire (saloane de servire, 

baruri). Bucătăria trebuie dimensionată corespunzător normelor, să fie 

dotată cu echipament modern, de mare productivitate, pentru a asigura 

cantitativ și calitativ realizarea preparatelor.[19] Atunci când există condiții 

prielnice, sălile de servire, trebuie astfel amplasate încât să evidențieze 

peisajul înconjurător, dacă un asemenea cadru există recomandându-se să se 

recurgă la diverse soluții: efecte de sunet, lumină și culoare pentru a crea o 

ambianță plăcută și intimă. Indiferent de tipul salonului, trebuie acordată 

atenție culoarelor de trecere și circulației clienților și personalului de servire. 

[16] 

Opțiunea unor turiști pentru unitățile de alimentație cu servire rapidă 

are la bază următoarele motive: prezentarea unei game mai largi de produse 

care pot fi alese după preferințe și puterea de cumpărare, raport calitate/preț 

mai avantajos, dispariția tentației bacșișului, operativitate mai mare a 

servirii. [23] 

Bucătăria centrală presupune o separare a producției de servire în 

spațiu și în timp. În cazul în care producția și consumul au loc în aceeași zi, 

cu separarea în spațiu, se creează un lanț de distribuție cald. 

Salonul de servire, reprezintă 50% din suprafața totală a 

restaurantului, câte 25% sunt atribuite suprafețelor de depozitare și 

bucătăriei. Pentru salon, pragul de confort este considerat nivelul de 1,3 

m
2
/loc la masa, cifra crescând odată cu categoria. În restaurant sunt în 

vigoare următoarele norme: 

▪ 1,6 m
2
/loc la masă pentru restaurant de 5 stele; 

▪ 1,5 m
2
/loc la masă pentru restaurant de 4 stele; 

▪ 1,3 m
2
/loc la masă pentru restaurant de 3 stele; 

▪ 1,0 m
2
/loc la masă pentru restaurant de 1 și 2 stele. 

Suplimentare sălii de servire, tot spații destinate clientelei sunt: holul 

de intrare, garderoba, grupurile sanitare. Room-service-ul se asigură fie 

numai pentru micul-dejun, fie permanent. Servirea micului-dejun, se face în 

baza fișelor de comandă atârnate de clienți de clanța ușii la exterior. În cazul 

serviciului permanent, la orice oră poate fi lăsată telefonic orice comandă de 

preparate  și băuturi din lista aflată la dispoziție în cameră. 
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Amplasarea spațiilor restaurantului, trebuie să țină seama de o serie 

de exigențe ale fluxurilor de circulație: circuitele de intrare-ieșire din clădire 

trebuie să fie diferite pentru clienți, personal și mărfuri; lungimea circuitelor 

trebuie redusă proporțional cu intensitatea traficului; evitarea încrucișării 

circuitelor; amplasarea bucătăriei și a sălii de consum la același nivel pentru 

a putea facilita servirea; dacă sălile de stocare sunt la un nivel diferit față de 

bucătărie, trebuie prevăzut un ascensor pentru aprovizionarea cu marfă și 

echipament; pentru serviciile de tip room-service trebuie să existe 

ascensoare pentru aprovizionarea etajelor. 

Amplasarea serviciior anexe, trebuie să faciliteze relații constante 

între sala de consum și bucătărie, unde putem remarca: circuite cu sens unic 

care evită ciocnirile, uși duble, care împiedică zgomotele și mirosurie 

neplăcute să pătrundă în sala de consum, înlănțuirea serviciilor pe parcurs. 

 

5.5. Organizarea programelor de agreement 

Agrementul  este definit ca fiind ansamblul mijloacelor materiale și 

al activităților umane capabile să asigure turistului individual sau a unui 

grup de turiști, o stare de bună dispoziție, de plăcere și care dau senzația 

unei satisfacții, a unei împliniri creând o impresie și o amintire plăcută. 

[10] Trebuie să se facă distincție între activitățile care se vor desfășura în 

interiorul pensiunii agroturistice și cele din exterior. O locație agroturistică 

nu  este doar un loc de odihnă în pat, ci trebuie amenajată în așa fel încât 

turistul să poată să realize diverse activități recreative și de divertisment. 

Creșterea veniturilor suplimentare pensiunilor agroturistice și încurajarea 

turiștilor să petreacă mai mult timp, se poate obține și prin colaborarea 

acesteia cu diverși parteneri locali, pentru a realiza pachete turistice.  Astfel 

pensiunea va oferi loc de cazare și masă pe parcursul vizitei, iar partenerii 

locali vor permite diversificarea activităților de petrecere a timpului liber. 

În cadrul unei pensiuni agroturistice turiștii pot beneficia de 

următoarele activități de agrement: inițierea în îngrijirea animalelor, 

observarea, cunoașterea plantelor și a rolurilor lor terapeutice, participarea 

la îndeletnicirile gospodărești (mulsul oilor, vacilor, prepararea untului, 

cașului, smântânei, cositul fânului), plimbări ecvestre, pescuit, schi, 

expediții montane etc. 

 

 



Gina Ionela BUTNARU  

62 

 

6. Structura timpului de muncă în pensiunile agroturistice 

Fiecare activitate are un timp de desfășurat stabilit inițial. Dacă apar 

modificări pot perturba programul și pot apărea nemulțumiri din partea 

turiștilor. Fiecare zi începe cu micul dejun apoi se desfășoară activități 

recreative după un anumit program. Un program turistic cuprinde o rubrică 

unde se specifică intervalul de timp acordat fiecărei activități. Dacă turiștii 

doresc să se facă modificări în programul stabilit inițial însoțitorul de grup 

trebuie să fie obiectiv și să accepte doar acele propuneri care nu ar afecta 

substanțial programul acelei zile și să țină cont de părerile tuturor membrilor 

grupului de turiști. 

 

7. Cartea pensiunii turistice rurale – mijloc de evidenţă a activităţii 

economico -financiare: utilitate, conţinut, surse de date 

Cartea pensiunii turistice, reprezintă un document ce face referire la 

activitatea de turism rural, desfășurată de pensiunile și gospodăriile rurale, 

într-o unitate de timp, respectiv 1 an de zile, fiind totodată și un mijloc 

important de evidență economico-financiară și fizică a activității. [11] 

Utilitatea cărții, este deopotrivă pentru managerii și salariații 

pensiunilor turistice rurale, pentru autoritățile locale, departamentale și 

centrale, precum și pentru cercetarea științifică. [15] 

Prin intermediul acestui document  managerii pensiunilor vor fi: [11] 

▪ obișnuiți și învățați să strângă date aferente activității lor; 

▪ învățați să analizeze și să utilizeze aceste date; 

▪ mai realiști în luarea deciziilor; 

▪ mai obiectivi în analiza rentabilității activității lor. 

În conținut cartea se constituie drept un caiet tip jurnal, cu un număr 

variabil de pagini (până la 10) unde va trebui să cuprindă mai multe 

capitole: 

a) Capitolul I - termeni utilizați, cu definirea lor prin explicații clare, 

pe înțelesul gospodarului din mediu rural, cum ar fi: număr de locuri, 

capacitatea de cazare turistică existentă, turiști cazați, durata medie a 

sejurului, cheltuieli efectuate, etc; 

b) Capitolul II - date generale despre caracteristicile pensiunii 

turistice, informații despre zona geografică, categoria unității,  mijloace fixe 

utilizate, valoarea investiției, etc; 
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c) Capitolul III - date asupra cheltuielilor totale directe și indirecte 

realizate, pentru anumite  perioade de timp, cum ar fi: personalul, materii 

prime  și materiale, etc; 

d) Capitolul IV - date legate de veniturile totale realizate pe anumite 

perioade de timp (lună, trimestru, semestru, an), cu diversificarea lor pe 

venituri din cazare, alimentație publică, agrement sau alte venituri; 

e) Capitolul V - situația împrumuturilor pe termen lung și scurt cu 

bănci sau terțe persoane; 

f) Capitolul VI - situația turiștilor cazați (români sau străini), 

numărul de zile de cazare (înnoptări), indicii de utilizare a capacității de 

cazare turistică, etc. 

 

8. Aspecte particulare privind organizarea muncii în pensiunile 

agroturistice 

 

8.1. Respectarea regulilor de comerț privind: aprovizionarea, 

servirea clienților, întreținerea și folosirea bunurilor din dotare, 

organizarea evidenței și efectuarea controlului activităților economice 

Regulile de comerț trebuie cunoscute și respectate în vederea 

desfășurării unor activități comerciale moderne și eficiente. 

a) Reguli privind aprovizionarea 

Se impune asigurarea unei aprovizionări permanente astfel încât la 

vânzare să existe sortimente din toate mărfurile și produsele aflate în 

bucătăria pensiunii. Primirea mărfurilor se va face numai dacă sunt însoțite 

de actele legale în care să se menționeze toate elementele de identificare 

specifice: denumirea produsului, unitatea de măsură,  cantitatea, calitatea, 

prețul pentru fiecare sortiment în parte. Ele trebuie să corespundă condițiilor 

de calitate prevăzute în standarde, norme interne, rețete de fabricație, 

mărfurile alterate vor fi respinse precum și a celor la care termenul de 

valabilitate acordat este expirat. 

b) Reguli referitoare la servirea clienților 

Personalul de servire este obligat ca în timpul activităților 

profesionale să aibă o ținută vestimentară îngrijită, să poarte după caz 

echipamentul de protecție, ecuson cu numele, prenumele și funcția. Șeful de 

unitate al restaurantului, se îngrijește de existența unui număr suficient de 

liste de preparate și băuturi, cel puțin o listă la trei mese, întocmite conform 

reglementărilor în vigoare.  



Gina Ionela BUTNARU  

64 

 

Servirea consumatorilor se realizează în ordinea prezentării, excepție 

fac serviciile pentru mesele rezervate grupurilor de turiști și turiștilor 

individuali. În servirea consumatorilor sunt interzise sau cel puțin 

nerecomandabile anumite practici: condiționarea servirii unor produse de 

cumpărarea altora, servirea băuturilor alcoolice minorilor, persoanelor aflate 

în stare de ebrietate, sau servirea unor cantități ce ar putea provoca o astfel 

de stare, punerea în consum a preparatelor culinare și a produselor de 

patiserie - cofetărie necorespunzătoare calitativ, consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de muncă. 

Salariații din restaurant, trebuie să aibă o comportare atentă, 

civilizată, plină de solicitudine față de clienți, respectând următoarele reguli: 

să ia imediat comanda pentru produsele solicitate, să asculte cererile 

clienților, să răspundă cu amabilitate la întrebările care le-au fost adresate, 

să dea lămuriri și să ajute consumatorii la alegerea meniurilor dorite, să nu 

lase consumatorii să aștepte și în acest timp să întrețină discuții cu ceilați 

colegi de serviciu, să servească produsele alimentare folosind inventarul 

adecvat pentru a asigura protecția sanitară a alimentelor. La ridicarea 

diferitelor comenzi ospătarii sunt obligați să controleze ca acestea să 

corespundă gramajului stabilit conform bonurilor de marcaj. 

c) Reguli referitoare la întreținerea și folosirea bunurilor  din dotare 

În acest domeniu trebuie respectate următoarele reguli: păstrarea în 

bune condiții, în stare de funcționare și curățenie a inventarului de lucru, a 

bucătăriei, a rafturilor, a agregatelor frigorifice și a ustensilelor, asigurarea 

dotării unităților cu obiecte de inventar necesare servirii potrivit 

normativului stabilit. 

d) Reguli relative la organizarea evidenței și efectuarea controlului 

activității economice 

Conducerea unității răspunde de dotarea acestora și a lucrătorilor 

care mânuiesc bunuri și bani, cu mijloacele de evidență necesare 

desfășurării activității potrivit reglementărilor în vigoare. Toți salariații 

indiferent de funcție sunt obligați să faciliteze activitatea organelor de 

control dându-le sprijinul necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor care le 

revin, permițând acestora accesul în spațiile ce urmează a fi controlate și 

prezentând toate actele și materialele în baza cărora se poate verifica 

respectarea regulilor de comerț. 
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8.2. Respectarea normelor igienico-sanitare 

Datorită importanței deosebite a normelor igienico-sanitare, 

personalului angajat al pensiunilor turistice li se impun următoarele reguli: 

efectuarea controlului medical preventiv la angajare, consemnat de medic, 

folosirea echipamentului de protecție sanitară a alimentelor, precum și a 

echipamentelor de protecție individuală, menținerea unei permanente stări 

de curățenie la locul de muncă, servirea clienților numai în obiecte de 

inventar curate, punerea în consum numai a alimentelor corespunzătoare 

calitativ sau care nu prezintă nici cele mai mici dubii privitoare la calitate. 

 

8.3. Respectarea regulilor de protecție a muncii 

În vederea asigurării respectării regulilor de protecție a muncii, 

personalului angajat li se impun urătoarele reguli: respectarea strictă a 

normelor generale de protecție a muncii atât în ansamblul unității cât și la 

locul de desfășurare a activității potrivit specificului fiecărui compartiment, 

participarea cu regularitate la instructaje și însușirea normelor de protecție a 

muncii corespunzătoare activității depuse, respectarea tehnologiei de lucru 

specifică funcției și îndeplinirea dispozițiilor șefului ierarhic, verificarea 

înainte de începerea lucrului a stării de funcționare a instalațiilor, utilajelor 

și ustensilelor, fiind folosite numai cele care reprezintă deplina securitate, 

utilizarea echipamentului de protecție și de lucru specific condițiilor de 

desfășurare a activității, urmărirea modulului de respectare generală a 

normelor de protecție a muncii și anunțarea șefului ierarhic în cazul 

constatării unor abateri, obligația acordării primului ajutor în caz de 

accident. 

 

8.4. Brigada de servire în restaurantul pensiunii turistice 

Brigada unui restaurant este formată din toți lucrătorii care asigură 

desfășurarea normală a serviciilor din unitatea de alimentație publică, într-o 

zi, tură sau schimb. Numărul posturilor dintr-o brigadă depinde de clasa 

restaurantului și de importanța clientelei. [27] 

Componenta pe meserii a personalului de servire este determinată de 

mărimea, profilul și categoria fiecărei unități. Meseriile și posturile unei 

brigăzi sunt: șeful de unitate, ospătarul principal, barman, ajutor de ospătar, 

portar-ușier, garderobieră-lenjereasă. Complexitatea sarcinilor personalului 

de servire este subordonată obiectivelor principale ale unității: îndeplinirea 

indicatorilor de plan atribuiți, realizarea unei serviri la un nivel calitativ 
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superior, gospodărirea și gestionarea corectă a tuturor bunurilor și realizarea 

unei eficiențe economice ridicate. 

Aceste cerințe impun conducerii operative a unității găsirea celor 

mai adecvate soluții pentru organizarea corespunzătoare a muncii, pentru 

antrenarea efectivă a tutoror lucrătorilor din formație în realizarea sarcinilor 

specifice fiecărei funcții [18]. Pentru ca activitatea să se desfășoare eficient, 

operativ și responsabil, fiecare lucrător trebuie să știe ce are de făcut, cum și 

în ce condiții trebuie să muncească care este locul și rolul muncii sale în 

ansamblul activității pensiunii, ce aport trebuie să aibă fiecare la locul său 

de muncă. 

Pentru realizarea acestor obiective, în organizarea muncii 

personalului se acordă o atenție deosebită muncii salariaților și anume: 

organizarea locului de muncă în flux tehnologic pentru a înlătura efortul 

inutil, dotarea cu mijloace de muncă care asigură operativitate în servire și 

sporirea randamentului (creșterea productivității muncii), pregătirea locului 

de muncă pentru a putea efectua servicii operative și de calitate, executarea 

serviciului într-o ordine logică, firească ceea ce va conduce la diminuarea 

efortului fizic și al oboselii. 

Organizarea brigăzilor de servire, presupune stabilirea programului 

de lucru zilnic al personalului, și a responsabilităților individuale pe locuri 

de muncă. 

Organizarea pe bază de grafic orar, apare ca formă superioară de 

organizare a muncii prin modul cum soluționează problema asigurării 

prezenței personalului în perioadele de vârf, din zi sau săptămână, 

prezentând o serie de avantaje: folosirea eficientă a timpului de lucru prin 

adaptarea programului lucrătorilor după nevoi, efectuarea unor servicii 

operative, rapide și de calitate, sporirea volumului de încasări prin 

valorificarea mai accelerată a fondului de mărfuri existente, creșterea 

eficienței economice. Pentru ca activitatea brigăzilor de servire să se 

desfășoare eficient, responsabil, zilnic trebuie să se organizeze careul 

personalului, unde se vor lua în calcul următoarele: prezența lucrătorilor din 

brigada de serviciu, conform graficului de lucru; verificarea ținutei 

vestimentare și a igienei personale a lucrătorilor; existența ustensilelor de 

lucru și a accesoriilor diverse; evidențierea deficienților constatate la 

aranjarea salonului, stabilirea măsurilor pentru evitarea repetării acestora; 

luarea în primire de către ospătari a raionului repartizat unde se face o 
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ultimă verificare privind aranjarea, integritatea și curățenia obiectelor de 

inventar de pe mese. 

Careul personalului, reprezintă un instrument de lucru utilizat pentru 

întărirea răspunderii, dezvoltarea simțului de ordine și disciplină, stimularea 

inițiativei celor harnici, afirmarea inițiativei, a personalității și a competenței 

fiecărui lucrător pentru realizarea unor servicii corecte și în concordanță cu 

exigențele consumatorilor. [16] 

 

9. Concluzii 

Agroturismul rеprеzintă o rеală şansă pеntru еconomia locală. 

Agroturismul crеat şi asistat crеază principalеlе motivaţii în antrеnarеa şi 

dеzvoltarеa unor iniţiativе, a unor activităţi tradiţionalе carе multă vrеmе au 

fost nеglijatе, a unor mеştеşuguri, în crеarеa și consolidarеa unor crеaţii 

artisticе localе, lеgarеa unor priеtеnii, satisfacеrеa nеvoilor matеrialе şi 

spiritualе alе turiştilor, activităţii carе diminuеază viaţa еconomică locală. 

Gospodăria rurală caractеrizеază ofеrta dе cazarе şi dе sеrvicii 

agroturisticе şi crеază motivaţia gospodarului dе a prеgăti şi a amеnaja 

intеriorul şi еxtеriorul gospodăriеi în scopul obţinеrii dе vеnituri, stimulеază 

gospodarul să invеstеască în propria gospodăriе, să dеzvoltе activităţi 

complеmеntarе prеocupărilor salе. Gospodarul va intra în compеtiţiе, îşi va 

dеsfăşura dе acum activitatеa într-un mеdiu concurеnţial şi va fi obligat să 

dеvină compеtitiv, să ridicе calitatеa sеrviciilor şi a produsеlor proprii 

pеntru a fi solicitat. 

Clienții pensiunilor agroturistice crеează cеrеrеa locală dе produsе 

alimеntarе proaspеtе, produsе dе mica industriе, artizanat. El еstе amatorul 

traseelor montane, pline de adrenalină, a momentelor de  rеcrееrе, solicitând  

sеrvicii de calitate înaltă şi stimulând crеativitatеa gospodarului. 
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Abstract 

Expanding great facilities for winter sports in high mountain and alpine area with 
a fragile natural balance - in some massifs - register with significant environmental and 

economic consequences: building roads in protected areas, excessive allotments and the 

emergence of “cores urban” like second homes and boarding houses, leisure facilities 

made without urban planning and zoning functional, real estate speculation, agro-pastoral 

activities restriction mountainous area etc.Therefore, we suggest a limitation or 

cancellation estate construction in high mountainous area and “revival” submontane and 

mountain tourist village with accommodation facilities, food and entertainment, to support 

the development of winter sports and mountain tourism; this will promote rural tourism as 

a complementary activity of the mountain agro-pastoral economy and especially with local 

socio-economic consequences evident in stability of population and increased wealth of the 

community. 

Key words: tourism, local economy, social sustainability, environmental 
sustenability, integrating the local community in tourism 

JEL: L83, Q26, Q56, Q57 

 

1. Introducere 

În ultimii ani se constată o presiune umană puternică (defrișări 

necontrolate, pășunat intensiv, turism etc.) asupra peisajelor montane înalte 

și alpine, cu declanșarea unor procese de degradare intense, care au 

consecințe grave în păstrarea echilibrului natural al mediului înconjurător al 

acestor peisaje. 
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2. Amenajarea domeniului schiabil. Considerații generale 

Echiparea muntelui pentru turismul montan, cu precădere pentru 

sporturi de iarnă, cunoaște o extindere mare prin Programul „Superski în 

Carpați”, chiar și în masivele mai puțin favorabile dezvoltării acestor 

sporturi. 

Domeniul schiabil din Carpații românești are o extindere redusă, 

date fiind: 

▪ înălțimile mijlocii și mici ale munților, în condițiile în care peste 

90% din suprafața lor are sub 1500 m altitudine și numai 7% este cuprinsă 

între 1500 și 2000 m, iar 3% se află la peste 2000 m, cu stâncărie și viscole 

iarna [6]; 

▪ gradul ridicat de împădurire și faptul că pădurea urcă până la 1600-

1850 m; 

▪ optimul climatic pentru sporturile de iarnă se află la peste 1500 m 

altitudine, unde se înregistrează temperaturi medii negative de -4
o
C la -8

o
C 

în luna ianuarie, stratul de zăpadă de peste 0,5 m se menține cca. 100-130 de 

zile/an, iar înghețul durează peste 140 de zile/an [6]. 

Aceste condiții sunt favorabile persistenței mai îndelungate a 

stratului natural de zăpadă. 

Domeniul schiabil românesc este amenajat între cotele 2000 m (2090 

m sub Vf. Furnica, 2103 m, în Munții Bucegi, în stațiunea Sinaia) și 1423 m 

(Munții Harghita, stațiunea Harghita-Băi), altitudini maxime de plecare a 

pârtiilor de schi, și cotele 1198 m (Munții Vâlcan, stațiunea Straja) și 1533 

m (Munții Parâng, centrul de schi Rânca), altitudini minime, la sosire. Cele 

mai mici altitudini se realizează în munții mijlocii, între 700-800m la 

plecare și 450-500 m la sosire, ca la Cavnic în Munții Gutâi, Slănic 

Moldova în Munții Nemira, Vatra Dornei - Dealul Negru, sub Munții 

Căliman, unde, de regulă, se folosește zăpada artificială. 

În Munții Carpați, domeniul schiabil amenajat însumează peste 

143.503 m, din care: stațiunile turistice naționale și regionale dețin 85.802m 

(59,8%), centrele montane de schi cca. 46.971 m (32,7%), iar alte domenii 

mai reduse au peste 10.730 m, respectiv 7,5% [3]. Domeniul schiabil 

amenajat este echipat cu o rețea de teleferice (telegondole, telecabine și 

teleschiuri), cu lungime de peste 110.988 m, iar peste 53,2% din aceasta este 

amplasată în stațiuni (Tabelul 1). 
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Tabelul 1. Domeniul schiabil amenajat 
Nr. Stațiune/centru 

sporturi de iarnă 
Munții Domeniu schiabil Telescaune/teleschi 

Nr. 

pârtii 

Lung. 

pârtii 
Lm 

Capacit. 

optimă  
Co/ pers./h 

Nr. 

unit. 

Lung. 

Lm 

Capacit. 

optimă  
Co/pers./h 

I. Stațiuni turistice montane naționale/regionale 

1 Poiana Brașov Postăvaru 10 10546 15620 11 11952 11170 

2 Sinaia Bucegi 16 19304 15000 8 10799 8020 

3 Predeal Baiului-Gârbova 7 8100 12000 6 5370 6250 

4 Bușteni Bucegi 2 2550 2100 3 8032 1670 

5 Azuga Baiului-Gârbova 7 7095 3550 7 3586 4400 

6 Borșa Rodnei 3 2549 1350 3 3113 1640 

7 Durău Ceahlău 1 400 300 1 400 300 

8 Lacu Roșu Hășmașu Mare 2 1500 1500 1 350 300 

9 Păltiniș-Arena 
Platoș 

Cindrel 8 6450 7400 6 3338 3760 

10 Semenic Semenic 7 4900 4200 4 2450 3000 

11 Straja Vâlcan 12 20978 10000 10 8557 5819 

12 Arieșeni Bihor-Bătrâna 2 1430 1440 2 1180 1440 

13 Voineasa Lotrului  - - - - - - 

14 Cheia Ciucaș - - - - - - 

Total 77 85802 74460 62 59127 47769 

II. Centre pentru sporturi de iarnă și odihnă 

1 Poiana Izvoare Gutâi 3 1330 1600 3 1345 2100 

2 Mogoșa-Șuior Gutâi 3 3600 1500 3 2350 560 

3 Cavnic Gutâi 7 7370 2300 5 3180 3540 

4 Vatra Dornei - 
Dealul Negru 

Căliman 4 5430 3770 5 5502 2030 

5 Harghita Băi Harghita 5 2973 1500 4 1810 1440 

6 Pârâul Rece Bucegi-
Clăbucete 

1 700 200 1 480 200 

7 Rânca Parâng 5 3041 5120 6 3790 5360 

8 Parâng-Petroșani Parâng 9 7442 1600 6 4805 2760 

9 Vidra-Bora Latoriței 8 6322 19500 4 12137 7192 

10 Muntele Mic Muntele Mic 4 4600 2500 3 3160 2000 

11 Băișoara-Buscat Munții Gilău 4 2933 5200 3 3835 2600 

12 Râu de Mori 
(Râușor) 

Retezat 2 1200 500 2 800 500 

Total 55 46971 45290 45 43194 30282 

III. Alte domenii schiabile reduse 

1 Harghita-Mădăraș Harghita 3 2020 - 2 1500 - 

2 Baciu-Bunloc Piatra Mare 3 2000 - 2 1663 - 

3 Bradu-Măgheruș Gurghiu 2 1460 - 2 1000 - 

4 Fântânele Muntele Mare 2 1300 - 1 530 - 

5 Șugag Băi Baraolt 1 700 - 1 565 - 

6 Gura Humorului Obcina Mare 1 350 - 1 1069 - 

7 Tihuța Bârgău 1 1000 - 1 1030 - 

8 Bran Bucegi 1 500 - 1 450 - 



Vasile GLĂVAN, Virgil NICULA 

73 

 

9 Slănic Moldova Nemira 1 1400 - 1 870 - 

Total 15 10730 - 12 8677 - 

Total general 147 143503 - 119 110998 - 

Sursa: Prelucrare după www.mdrt.ro, www.schi-in-romania.ro, www.intersports.ro 

Astfel, în Carpații romanești s-au dezvoltat, pe lângă cele 14 stațiuni 

turistice de interes național și regional, și 12 centre montane pentru 

practicarea sporturilor de iarnă. Local s-au amenajat alte 9 domenii 

schiabile, cu dotări mai simple și, în mare parte, cu o tehnologie învechită. 

 

3. Implicații ecologice și socio-economice 

Expansiunea amenajărilor pentru sporturi de iarnă, cuprinzând și 

parcuri naturale (Bucegi) se înscrie cu urmări negative pe plan ecologic, 

economic și social, dintre care amintim: 

▪ ignorarea problemelor de protecție a mediului, inclusiv în parcuri și 

rezervații naturale, prin realizarea de echipamente turistice, clădiri civile, 

drumuri, fără măsuri de protejare și refacere a peisajului, ceea ce conduce la 

procese de degradarea solului, vegetației și în general a mediului natural 

(Parcul Natural Bucegi, Munții Latoriței, Muntele Mic etc.); 

▪ urbanizarea accentuată și necontrolată, prin parcelarea și 

construirea excesivă de reședințe secundare și pensiuni turistice, în lipsa 

unui plan de urbanism, ceea ce duce la disfuncționalități în zonă și presiune 

mare asupra mediului, poluare prin combustie (încălzirea spațiilor de cazare, 

alimentație etc.), evacuarea apei uzate, deșeuri menajere, procese de 

eroziune etc. Asemenea situații se întâlnesc nu numai în stațiuni, ci mai ales 

în locațiile nou amenajate, ca Rânca, Straja, Parâng-Petroșani, Muntele Mic, 

Cavnic și Mogoșa-Bodi; 

▪ apariția speculei imobiliare prin lotizarea, vânzarea și creșterea 

prețurilor terenurilor, fenomen comun tuturor amenajărilor, cu precădere la 

Straja-Lupeni, Rânca (Baia de Fier, Novaci), Parâng-Petroșani, Vidra-Bora-

Voineasa, Dealu Negru-Vatra Dornei; 

▪ limitarea, până la abandonare, a activităților agro-pastorale în toate 

ariile amenajate pentru sporturi de iarnă (instalații și echipamente, piste și 

dotări pentru toate sporturile de iarnă); menționăm totuși Parângul, pe 

versantul sudic și nord-vestic, Muntele Mic, Munții Gutâi, Cindrel și 

Rodnei; 

▪ implicarea sporadică a autorităților și comunităților locale în 

activitatea de turism (întreprinzătorii, acționarii, ca și forța de muncă 

http://www.mdrt.ro/
http://www.schi-in-romania.ro/
http://www.intersports.ro/
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folosită sunt, în marea majoritate, din afara regiunii, ca în cazul stațiunilor 

Straja, Rânca, Vidra-Bora). 

O parte a acestor efecte sunt legate și de aplicarea necontrolată a 

legilor retrocedării terenurilor și a legii mediului, dar și de unele carențe în 

administrația locală. 

Am evidențiat aceste probleme de amenajare turistică în aria 

montană pentru că muntele este vatra de desfășurare a activităților 

economico-sociale tradiționale și de neînlocuit a satelor montane și 

submontane din România, care aspiră la o viață mai bună, dar controlată de 

comunitatea lor. 

Pentru o dezvoltare durabilă, globală, echilibrată și intercondiționată 

între turism și celelalte activități agro-pastorale și forestiere din aria 

montană, facem câteva propuneri și anume: 

1) Limitarea sau renunțarea (acolo unde este cazul) la amenajările 

complexe pentru sporturile de iarnă în aria montană înaltă și mai ales 

alpină, în scopul diminuării impactului negativ economic și asupra mediului 

montan. Nu este vorba de echipamentele și instalațiile pentru sporturi de 

iarnă (teleferice, pârtii de schi, săniuș, bob, snow-board etc.), ci de dotările 

imobiliare (hoteluri, reședințe secundare, pensiuni și vile turistice, 

restaurante etc.), de agrement, precum și cele de infrastructură (căi de acces, 

parcări, alte rețele etc.). Uneori aceste amenajări se coagulează în stațiuni 

turistice de dimensiuni variate, cu densități mari de construcții pe suprafețe 

mici, dar cu impact mare sub aspect funcțional și mai ales ecologic, ca în 

stațiunea Straja (Vâlcan) cu peste 1000 locuri de cazare și centrele de schi: 

Rânca (Parâng) – 1000 locuri, Muntele Mic – 650 locuri, Poiana Izvoare 

(Gutâi) – 450 locuri, Râu de Mori - Râușor (Retezat) – 800 locuri. 

2) Revalorizarea și revitalizarea domeniului rural submontan și 

montan. Așezările sătești de aici pot primi facilități de cazare, alimentație și 

de agrement, dotări de infrastructură (drumuri, rețea de apă și canal, 

parcări), pentru a sprijini dezvoltarea sporturilor de iarnă și turismul estival 

din aria montană limitrofă, ca viitoare microstațiuni sau sate turistice. 

Promovarea cazării în pensiuni agroturistice, minihoteluri, vile turistice cu 

servicii personalizate și de calitate conduce la creșterea veniturilor și 

cointeresarea comunităților în conservarea ocupațiilor tradiționale și 

dezvoltarea turismului ca activitate complementară economiei locale, cu 

consecințe în stabilitatea și chiar sporirea demografică în satele respective. 
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Pe plan investițional, se pot accesa și fonduri structurale UE, alături 

de alte aranjamente financiare, atât pentru dezvoltarea și echiparea satelor, 

cât și pentru realizarea accesului în domeniul schiabil al dotărilor strict 

necesare pentru sporturile de iarnă și al unor unități prestatoare de servicii, 

de întreținere sau de tip fast-food. 

Experiența țărilor alpine este foarte eficientă sub aspect ecologic și 

economico-social. Dacă în practica franceză se vorbește de „renovarea 

montană” prin cointeresarea populației montane în dezvoltarea turismului 

rural montan și submontan și adăugarea turismului la vechile activități 

agricole, pastorale și forestiere (în Munții Jura, Alpi și Prealpi etc.), în 

Austria, Tyrol-ul este considerat drept „model de dezvoltare a turismului 

verde sau blând”, unde accentul se pune pe calitatea prestațiilor turistice și 

calitatea mediului înconjurător, pe dezvoltarea progresivă și controlată de 

comunitatea locală. 

În Carpații românești sunt multe sate montane sau submontane care, 

printr-o echipare corespunzătoare, se pot dezvolta ca sate turistice în 

sprijinul turismului montan hibernal sau estival. Luând în considerare 

locațiile actuale, acest deziderat se poate realiza prin echiparea unor așezări 

rurale limitrofe stațiunilor: Păltiniș - Arena Platoș (satele Rășinari, Gura 

Râului, Cisnădioara); Semenic (Văliug, Gărâna), Arieșeni (Arieșeni și 

Bubești), Straja (Braita - Lupeni) sau centrele montane pentru schi: Poiana 

Izvoare (Valea Neagră - Firiza), Cavnic (Cavnic), Muntele Mic (Borlova), 

Parâng-Petroșani (Petroșani și satele limitrofe), Băișoara - Buscat 

(Băișoara). 

Satele turistice create în ariile montane sau submontane pot să 

sprijine cu sate de cazare și recreație și dezvoltarea unor „stadioane de 

zăpadă”, cu dotări specifice sporturilor de iarnă și utilități publice sumare 

(drum de acces, parcare, Salvamont, unități fast-food). Asemenea „stadioane 

de zăpadă” se pot amenaja, în vederea satisfacerii cererii locale pentru 

sporturi de iarnă, în week-end. Amenajările de la Vidra - Bora (Voineasa), 

Cavnic, Baciu - Bunloc, Gura Humorului pot fi încadrate în această 

categorie de echipare turistică pentru sporturi de iarnă și sprijinite pentru 

cazarea turiștilor de către satele limitrofe. 

3) Menținerea exploatațiilor agricole și pastorale în zona montană, 

concomitent cu dezvoltarea sporturilor de iarnă și a turismului estival. Se 

creează astfel o economie diversificată (pluriactivitate), în care turismul 

poate să aibă o importantă contribuție complementară la dezvoltarea locală, 
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așa cum se conturează în stațiunea Arieșeni (Munții Bihor) și centrele de 

schi: Cavnic, Poiana Izvoare (Gutâi), Bran (Bucegi), Rânca și Parâng - 

Petroșani (Parâng), Gura Humorului (Obcina Mare), Dealu Negru - Vatra 

Dornei, Bunloc - Baciu (Piatra Mare) sau satele Gârda de Sus (jud. Alba) și 

Măgheruș (jud. Harghita). 

În practica internațională (Austria: Tyrol, Alpii Savoiei, Alpii 

elvețieni etc.), coabitarea între turism și economia agro-pastorală este literă 

de lege, instalațiile și echipamentele pentru sporturi de iarnă sunt protejate 

împotriva eventualelor stricăciuni din partea fermierilor (sau animalelor), 

după cum și proprietarii de pârtii refac pajiștile degradate de sporturile 

hibernale (schi, săniuș).
3
 La fel, sunt protejate sursele de apă (cu instalațiile 

aferente) pentru adăpatul animalelor sau producerea de zăpadă artificială. 

 

4. Concluzii 

Fragilitatea și vulnerabilitatea mediului montan înalt și alpin la 

factorii naturali erozivi, impulsionați de activitatea umană, impun ca 

amenajarea și echiparea pentru sporturi de iarnă să se facă în mod controlat, 

progresiv și în armonie cu mediul înconjurător, natural și construit. Este 

vorba de respectarea principiilor de valorificare optimă a resurselor turistice 

și protejarea acestora și a mediului, ca și a intereselor comunităților locale și 

de necesitatea ca echipamentele și facilitățile turistice să se înscrie în mod 

armonios, sub aspect arhitectural, în peisajul natural și specificul tradițiilor 

locale. 

 

Bibliografie 

1. Cazes G., Lanquar R., Raynouard Y., L’aménagement touristique, 

IV, Presse Universitaire de France, Paris, 1993 

2. Glăvan V., Agroturism. Ecoturism, Editura Alma Mater, Sibiu, 2003 

3. Glăvan V., România turistică, Editura ProUniversitaria, București, 

2015 

4. Herbin J., Le Tyrol ou la réussite exemplaire du tourisme alpin 

autrichien, Thèse de doctorat de géographie, Paris, 1978 

5. Țigu Gabriela, Turismul montan, Editura Uranus, București, 2001 

6. ***, Geografia României, vol. I, Editura Academiei, București, 1983 

 

                                                
3 De regulă, arealele amenajate pentru sporturi de iarnă sunt pășuni montane sau alpine, 
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This paper presents an analysis of the advantages and promotes ecotourism 
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1. Introducere 

În ultima vreme, ecoturismul a câştigat foarte mulţi adepţi. Cei care 

iubesc natura în forma ei nemodificată caută aceste locuri tocmai pentru 

valoarea lor ecologică, estetică şi peisagistică. Ecoturismul este destinat, în 

special, turiştilor cu un nivel al veniturilor mediu sau ridicat, cu o cultură 

orientată spre cunoaşterea naturii, care tind să practice un mod sănătos de 

viaţă. 

Ecoturismul s-a dovedit a fi un business de criză, după ce recesiunea 

economică a lovit din plin turismul românesc. Operatorii de turism ecologic 

spun că numărul oaspeţilor pe care i-au găzduit în ultimii 3 ani nu s-a 

diminuat, iar pentru deschiderea sezonului din iarnă 2015-2016 se aşteaptă 

să aibă pensiunile pline. Pentru proprietarii care au făcut ,,investiții verzi’’ 

există posibilitatea obţinerii certificării pentru ecoturism. Taxa de evaluare 

este de aproximativ 180 euro, reprezentând deplasarea, 2 zile de evaluare şi 

                                                
1 Conf. univ. dr., Facultatea de Științe Economice, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 

niculavirgil@yahoo.com 
2 Lect. univ. dr., Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, 

Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, simona_spanu@yahoo.com 
3 Prof. univ. dr., Facultatea de Științe Economice, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 

cosmescuioan@yahoo.com 

mailto:niculavirgil@yahoo.com
mailto:simona_spanu@yahoo.com
mailto:cosmescuioanl@yahoo.com


Virgil NICULA, Simona SPÂNU, Ioan COSMESCU 

78 

 

o noapte de cazare pentru evaluat. Întregul proces de convertire durează 

aproximativ 2 luni. Pot obţine certificare agenţiile de turism sau tur-

operatorii care oferă activităţi turistice în cadrul unui tur şi pensiunile cu 

maximum 25 de camere. 

Odată cu dezvoltarea acestei forme de turism s-au modificat destul 

de mult şi preferinţele turiştilor, astfel: 

▪ mai mult de 2/3 din călătorii din SUA şi Australia şi 90% din 

turiştii britanici consideră că o protejare activă a mediului şi susţinerea 

comunităţilor locale trebuie să fie incluse în responsabilităţile hotelurilor; 

▪ în Europa: 20-30% din călători sunt conştienţi de nevoile şi valorile 

turismului durabil; 10-20% dintre turişti sunt interesaţi de opţiuni „verzi”; 5-

10% dintre turişti solicită vacanţe ecologice. 

Ecoturismul a apărut iniţial ca o oportunitate de afaceri, creată de 

interesul tot mai mare pentru soarta planetei. La prima vedere, cele două 

preocupări sunt incompatibile, dar o afacere ecoturistică poate avea succes 

pe termen lung dacă este o afacere responsabilă, care respectă legile pieţei 

şi ale dezvoltării durabile. De asemenea, OMT consideră că ecoturismul, 

alături de turismul cultural şi cel de aventură, vor avea cea mai 

spectaculoasă evoluţie în secolul 21. 

 

2. Valorificarea potențialului ecoturistic al localității Cisnădioara 

Cisnădioara (în dialect săsesc Machelsbarch, în germană 

Mischelberg), este un sat care aparţine administrativ-teritorial de Cisnădie, 

situat la 2 km vest de orașul Cisnădie şi la 10 km depărtare de municipiul 

reședință de județ, Sibiu. 

Aşezat într-un peisaj natural de o frumuseţe nealterată, Cisnădioara 

prezintă turiştilor câteva obiective demne de vizitat, iar ca zonă turistică 

face parte din Mărginimea Sibiului, premiată în anul 2009 cu trofeul 

,,Mărul de Aur”, echivalentul Oscarului în turism. 

Zona montană a  Cisnădioarei a constituit dintotdeauna o atracţie 

pentru turiştii şi sportivii montani, care au descoperit aici posibilitatea de a 

face mișcare sau de a petrece câteva ore de relaxare activă, în mijlocul 

naturii. 

Oferta turistică a acestei zone este variată şi cuprinde: 10 trasee 

turistice montane ce însumează cca. 90 km, care se desfăşoară în partea 

estică a Munţilor Cindrel şi Munţilor Lotrului. 
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Traseele turistice montane au un grad de dificultate lejer sau mediu, 

accesibile în tot cursul anului şi parcurg diferite etaje de altitudine, începând 

de la 430 m până la 2 142 m. Punctele de belvedere sunt Vf. Măgura (1304 

m), Vf. Prejba (1744) m şi Vf. Sterpu (2142 m). Zona este deservită de 2 

refugii montane (refugiul Rosengarten şi refugiul Măgura). Traseele 

turistice pornesc fie din localităţile Cisnădie, Cisnădioara, Sadu, Râu 

Sadului, Răşinari, fie din Valea Sadului sau Valea Lotrioarei. Există trasee 

turistice de circuit, ce pot  fi parcurse între 3 și 7 ore,  trasee turistice de 

legătură cu traseele principale de creastă. Traseul principal de creastă al 

Munţilor Cindrel porneşte din localitatea Cisnădie şi continuă peste Vf. 

Măgura, Vf .Cindrel (2244 m ), cabana Oaşa. 

Traseul cicloturistic montan ,,Măgura Cisnădiei” este dedicat tuturor 

celor care doresc să parcurgă pe bicicletă zona montană a Munţilor Cindrel, 

la poalele căruia se afla localitatea Cisnădioara. Traseul este dotat cu 

panouri informative în punctul de plecare de la Cisnădie şi în punctul 

secundar de plecare din Cisnădioara. Pe tot parcursul acestuia, sunt montate 

săgeţi indicatoare cu marcajul traseului. Traseul, care are o lungime de 30,5 

km, o diferență de nivel de 874 m, altitudine minimă de 430 m, atinge 

altitudinea maximă de 1304 m, în Vf. Măgura,  și intră în categoria traseelor 

cicloturistice dificile. Traseul are un punct de belvedere pe Vf. Măgura. 
Figura 1. Traseu montan de cicloturism: Cisnădie - Cisnădioara - Vf. Măgura 

 
Sursa: http://salv 

În valea Cisnădioarei există trei zone de căţărări amenajate, cu grade 

de dificultate de  la 3 la 6. Există totodată posibilitatea de zbor cu aparate 

http://salv/
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ultrauşoare (parapantă şi deltaplan), locul de decolare fiind situat pe Vf. 

Măgura (1304m), iar cel de locul de aterizare este în zona Tocile ( 530 m). 

Piloții autorizați pot efectua zbor în tandem cu parapanta. Aerodromul 

sportiv ”Aripile Măgurii” Cisnădie oferă posibilitatea excursiilor aeriene cu 

moto-deltaplanul şi cu avioane ultrauşoare. 

În împrejurimile Cisnădioarei, la calcarele cretacice de la Piatra 

Broaştei, la cetate, pe Valea Argintului se pot întâlni atât în cursul 

săptămânii, cât şi la sfârşitul săptămânii, în toate anotimpurile, grupuri de 

tineri, adulţi şi pensionari care doresc să petreacă câteva ore şi să se destindă 

în această oază de linişte,în mijlocul naturii. Se pot organiza drumeţii  cu 

durate între 4 şi 8 ore, pe diferite trasee, pe jos sau cu bicicleta. 

Prima pensiune din Cisnădioara s-a construit în 1873, unde-şi 

petreceau sfârşitul de săptămână locuitorii înstăriţi din Sibiu, iar la sfârşitul 

sec. XIX  s-a construit ștrandul, frecventat foarte mult de orăşeni. După 

1989, în Cisnădioara s-au construit mai multe pensiuni dintre care doar 14 

sunt  autorizate şi funcţionale, care au în total 305 locuri de cazare, restul de 

6 pensiuni urmând să se autorizeze, problema fiind lipsa apei curente şi a 

canalizării. În anul 2008, Primăria Cisnădie a primit fonduri nerambursabile 

Phare în valoare de 1 milion de euro pentru realizare proiectului de 

canalizare. Deoarece proiectul necesita 2,2 mil. Euro, Consiliul Local 

Cisnădie nu a aprobat diferenţa din fonduri proprii, iar fondurile primite au 

fost returnate. Pentru că Cisnădioara nu are apă curentă şi canalizare, 

pensiunile au dificultăţi la obţinerea autorizaţiilor de funcţionare. 

Chiar și în aceste condiții, capacitatea de cazare şi restauraţie a 

crescut de la un an la altul, începând din 1989. 
Tabelul 1. Pensiunile din Cisnădioara, clasificări, locuri, facilităţi 

Nr. 

crt. 
Denumire Clasificare, nr de camere, loc. Altele 

1. Pensiunea Ananas 
2 margarete, 6 cabane de 2 loc, 1 

cabană de 4 locuri 
+campare 

2. Pensiunea Belvedere 4 margarete, 15 cam,  30 locuri piscină 

3. Pensiunea Apfelhaus 3 margarete,6 camere, 16 locuri 
ATV, biciclete, 

echitaţie 

4. Pensiunea Casa Soarelui 3 margarete,10 camere, 20 locuri saună. fitness 

6. 
Pensiunea Valea 

Argintului H&H 
3 margarete, 25 camere, 51 locuri ştrand 

6. Pensiunea Sub Cetate 3 margarete, 17 camere, 34 locuri  

7. Pensiunea Casa cu Flori 3 margarete, 7 camere, 16 locuri  

8. Casa Elimheim 3 margarete,17 camere, 40 locuri sală conferințe 
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9. Vila Umbra Cetăţii 3 margarete, 9camere, 18 locuri  

10. Pensiunea Cisnădioara 3margarete, 6 camere, 12 locuri.  

11. Pensiunea Casa Klein 3 margarete, 2 apartamente, 12 locuri  

12. Casa Lia 2 margarete, 5camere,. 12 locuri piscină 

13. Casa Pinul 2 margarete, 4 cam. 8 locuri  

14. 
Cazare în gospodării 

ţărăneşti 
10 camere, 20 locuri  

Total 14 pensiuni de 2; 3; 4 margarete;     305 locuri  

Sursa: Prelucrare date locale 

Tabelul 2. Restauraţie - Cisnădioara 

Nr. crt. Denumire Locuri în sală Loc. terasă;  sală conferințe 

1 
Restaurant Sub Cetate (specific 

săsesc) 
70 locuri  20 locuri              30 locuri 

2 Restaurant Apfelhaus 100 locuri 220 locuri            80 locuri 

3 Restaurant Valea Argintului 75 locuri                             50 locuri 

4 Restaurant Pinul 20 locuri 40 locuri 

5 Restaurant Cisnădioara 30 locuri 20 locuri 

Total 5 restaurante 295 locuri 300 locuri            160 locuri 

Sursa: Prelucrare date locale 

Restaurantul Apfelhaus are inclus în meniu, de aproximativ 10 ani, 

un preparat „botezat” special după primarul de atunci al Sibiului, actualul 

preşedinte al României. Klaus Iohannis şi-a dat acordul pentru denumirea 

preparatului şi l-a şi gustat, iar acum, în cinstea sa, restaurantul a lansat două 

preparate noi: un turnedo Herr President şi un desert, Santa Klaus. 

Preparatul-vedetă în meniul restaurantului de la Cisnădioara, puiul Iohannis 

a fost testat de însuşi cel care i-a „împrumutat” numele.  

Din situaţiile prezentate de pensiunile din Cisnădioara către 

Consiliul Local al Primăriei Cisnădie referitoare la numărul turiştilor cazaţi, 

fluxul turiştilor pe perioada 1990 -2014 are următoarele valori: 
Tabelul 3. Numărul de turişti din Cisnădioara, în perioada 1990-2014 

Anul 1990 1995 2000 2005 2007 2014 

Nr. turiști 211 785 1102 1296 2536 1642 

Durata medie a sejurului 3,8 3,5 2,8 3,2 3,6 2,7 

Sursa: Prelucrare date locale 

Se observă o creştere a numărului de turişti de la o perioadă la alta, 

cu valoarea cea mai mare în 2007, când Sibiul a fost Capitală Culturală 

Europeană, datorită faptului că multe activităţi culturale au avut loc în 

Cisnădioara. În perioada analizată, durata medie a sejurului a cunoscut o 

scădere din 1990 până în 2000, ca apoi să aibă un trend crescător culminând 

cu anul 2007, când valoarea a ajuns la 3,6 zile, iar în următoarea perioadă a 
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scăzut la 2,7 zile, aproape la nivelul lui 2000, acesta datorită crizei 

economice care a afectat şi turismul. 

La Cisnădioara, activitatea turistică se desfăşoară pe tot parcursul 

anului, dar cu o intensitate mai mare din mai până în octombrie, când 

majoritatea turiştilor petrec aici sfârşitul de săptămână, mai ales în scop de 

recreere. În datele din tabel nu sunt cuprinşi turiştii care nu se cazează, care 

vin pentru o drumeţie, plimbări în aer liber sau vizitarea obiectivelor 

turistice, de aceea la Cisnădioara nu se poate face o cuantificare exactă a 

numărului de turişti. 

În zilele de sâmbătă şi duminică, numărul turiştilor creşte mult 

ajungând până la 500 de persoane, mai mult decât poate suporta zona 

Cisnădioara, ceea ce are un impact negativ asupra potențialului turistic 

natural şi antropic al zonei. Într-o duminică dimineaţa, am numărat, în 2 ore, 

156 autoturisme care au trecut spre Valea Argintului; cu o medie de 4 

persoane, reiese un număr de 624 persoane, ceea ce este foarte mult pentru 

valea strâmtă a Pârâului de Argint. 

Cisnădioara este clasificată între atracțiile turistice antropice majore 

la nivel de judeţ. Pentru populaţia locală, faptul că Cisnădioara are potenţial 

turistic şi  este ,,sat de vacanţă’’, aduce o serie de beneficii cum sunt: 

creşterea veniturilor populaţiei locale; relansarea şi revigorarea economică a 

aşezării; oportunitatea unor locuri de muncă; contactul şi socializarea dintre 

localnici şi turişti; îmbunătăţirea standardelor culturale şi educaţionale ale 

comunităţii locale; preocuparea pentru imaginea aşezării (controlul 

depozitării deşeurilor, estetica,  starea infrastructurii); refacerea clădirilor 

degradate; reutilizarea clădirilor vechi în scopuri turistice. 

Pentru evaluarea gradului de satisfacţie al turiştilor ce vin la 

Cisnădioara, am realizat o anchetă de teren pe bază de chestionar. 

Chestionarul a fost aplicat în perioada 1 decembrie 2014 - 1 mai 2015, pe un 

eşantion de 124 turişti aflaţi în sejur sau în turism itinerant, cazaţi în 

Cisnădioara. 

Rezultatele interpretării chestionarului sunt următoarele: 

▪ țara de provenienţă: 32% turişti interni, 68% turişti externi (29% 

din Germania, 16% din Austria, 12% din Franţa, 8% din Anglia, 3% din alte 

ţări) 

▪ vârsta:  32% între 18-30 ani; 26% între 31-50ani; 42% peste 50 ani 

▪ studii: 4% cu studii elementare, 38% studii medii, 49% studii 

universitare şi 9% studii postuniversitare 
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2) Venitul lunar (pentru turiştii străini am luat în considerare 1euro = 

4,5 lei): 3% sub 1000 lei, 9% între 1000 şi 1500, 20% între 1500-2000, 68% 

peste 2000 (pentru că majoritatea proveneau din categoria turiştilor străini). 

3) La întrebarea ,,Vă place să călătoriţi?’’75% au răspuns că da, 2% 

nu şi 23% câteodată. 

4)”Cu cine obişnuiţi să călătoriţi?’’ la această întrebare 62% au 

răspuns cu familia, 18% cu prieteni/colegi, 17% cu partenera/ul de viaţă şi 

doar 3% singuri. 

5)”Ce fel de turism preferaţi?”, 26% turism rural, 12% turism 

balnear, 24% turism montan, 32% ecoturism, 4% turism de litoral şi 2% alt 

turism (care? De exemplu ecvestru). 

6) La întrebarea,,Ce cazare alegeţi?’’ au răspuns: de lux5%, 

pensiune 79%, cortul 16%. 

7) La întrebarea ”A câta oară sunteţi la Cisnădioara?” răspunsurile 

au fost: 62% prima oară, 28% a doua oară, 6% a treia oară , 4%  a patra oară 

şi mai mult. 

8) La întrebarea”Unde v-aţi cazat?” 71% au răspuns la pensiune 

(cele mai solicitate fiind, în ordine, pensiunile: Belvedere, Cisnădioara, Sub 

Cetate, Apfelhaus, Elimheim), 12% la prieteni şi rude, 11% la camping şi 

6% la gospodăriile ţărăneşti. 

9) ”Care este raportul preţ/calitate al serviciilor oferite, pe o scară 

de la 1 la 5 (1 - f. slabă, 5 - f. bună), s-au primit următoarele răspunsuri:,,1’- 

3%, ,,2’’- 10%, ,,3’’- 48% ,,4’’-32%, ,,5’’- 7%. 

10) ”Câte zile petreceţi la Cisnădioara?” – răspunsurile au fost: 1-3 

zile - 22%,  4-7zile - 41%,  8-10 zile - 26%, iar peste 10 zile 11%. 

11) ,,Care este părerea dumneavoastră despre comunitatea 

locală?’’- pe o scală de la 1 la 5 răspunsurile au fost:, ,1’’- 4%, ,,2’’- 8%, 

,,3’’- 32%, ,,4’’- 36%, ,,5’’- 20%. Explicaţi de ce: sunt oameni primitori, 

ospitalieri, gospodari, respectoşi, unii sunt foarte comunicativi, dau relaţii 

despre diferite trasee, unii sunt curioşi etc. 

12) ,,De unde aţi aflat de această destinaţie turistică?’’ au fost 

următoarele răspunsuri : 58% de pe Internet, 26% de la prieteni, cunoştinţe 

şi 16 % din publicaţii.  

13) La întrebarea ,,Ce vă atrage aici?’’respondenții au nominalizat: 

potenţialul natural - 51%, potenţialul cultural - 28%, tradiţiile - 13%, iar 8% 

au răspuns ,,prezenţa prietenilor, a rudelor’’. 
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Figura 2.  Interesul pentru atracţiile turistice din zona Cisnădioara 

potenţ. natural

potenţ.cultural

tradiţiile

rude,prieteni

 
                Sursa: Prelucrare date chestionar 

14) La întrebarea deschisă ”Care au fost aşteptările d-voastră 

asupra ofertei turistice?’’ părerile au fost împărţite: în general a fost bine, 

alimentaţia să fie naturală din gospodăriile sătenilor, calitatea nu s-a ridicat 

la nivelul aşteptărilor. 

15) ”Experiențele turistice au fost pe măsura aşteptărilor?”: 48% au 

răspuns afirmativ, 36% parțial mulțumiți, 13% puţin şi 3% nemulțumiți. 

16) ,,Veţi reveni la Cisnădioara?”: 46% au răspuns Da, 48% 

probabil, 6% Nu  Dacă Da , de ce?: m-am simţit bine, m-am simţit în 

siguranţă, m-am recreat, m-am odihnit, am văzut multe lucruri interesante. 

17) La întrebarea ,,Ce v-a plăcut mai mult la Cisnădioara?’’marea 

majoritate a celor chestionaţi au răspuns: peisajul natural, drumeţiile, 

traseele, dar au fost şi răspunsuri precum cetatea, ospitalitatea localnicilor şi 

a proprietarilor de pensiuni, Piatra Broaştei, aterizarea cu parapanta, zborul 

cu deltaplanul, plimbarea cu caii şi trăsura etc. 

18) ”Ce nu v-a plăcut?” La această întrebare au fost răspunsurile: 

drumurile, lipsa bancomatului, a magazinelor mari, aglomeraţia de la 

sfârşitul săptămânii, prezenţa câinilor pe stradă, lipsa unor indicatoare de pe 

traseele turistice. 

19) ,,Care aspect consideraţi că trebuie îmbunătăţit, cu prioritate, în 

zonă?” Răspunsuri: problema câinilor vagabonzi, infrastructura apă-canal, 

starea drumurilor, amenajarea ariei protejate Piatra Broaştei. 

Pe baza răspunsurilor la chestionar, putem sublinia că, în general, 

zona Cisnădioara este preferată atât de turiştii străini cât şi de cei interni, de 

familii, mai mult de cei cu studii superioare, cu un venit de peste 2000 lei, 

cărora le place să călătorească cu familia, iubesc muntele şi natura, preferă 

turismul rural, montan şi ecoturismul, nu sunt foarte pretenţioşi în ceea ce 

privește cazarea, preferând pensiunile şi cortul, fiind destul de mulţumiţi de 
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condiţiile oferite. Marea majoritate petrec aici între 4 şi 10 zile, timp în care 

au fost mulţumiţi de atitudinea şi comportamentul localnicilor, au fost 

mulţumiţi de oferta turistică, de experiența turistică în ansamblu, care la 

majoritatea celor chestionaţi a fost cel puțin pe măsura aşteptărilor, de aceea 

cei mai mulţi vor reveni, fiind plăcut impresionaţi de peisajele naturale 

deosebite, de bogăţia potenţialului turistic comparativ cu aria redusă ca 

întindere a zonei, dar nemulţumiţi de infrastructură, de aglomeraţia din 

week-end. 

Așadar turismul din zona Cisnădioara este pe măsura aşteptărilor 

turiştilor, mulţi exprimându-şi dorinţa de a se reîntoarce în această zonă 

minunată. Gradul de satisfacere legat de produsul turistic şi ecoturistic din 

zona Cisnădioara este esenţial, experiența oferită îndeplinind sau chiar 

depăşind gradul de aşteptare al turiştilor chestionaţi. 

 

3. Concluzii 

Resursele naturale sunt epuizabile de aceea ele trebuie protejate şi 

păstrate şi pentru generaţiile viitoare, aceasta realizându-se prin dezvoltarea 

unui turism durabil care să cuprindă: 

▪ elaborarea unui plan de monitorizare a derulării activităţilor 

turistice şi a impactului, pentru a aduce îmbunătăţiri care să atenueze 

efectele negative asupra mediului din zona Cisnădioara; accesarea de 

fonduri pentru investiţii, în scopul reabilitării şi protejării mediului natural şi 

cultural; 

▪ măsuri de oprire a defrişărilor în zonă atât pentru protejarea 

mediului natural cât şi a ariei protejate Piatra Broaştei (măsuri propuse 

Consiliului Local Cisnădie de către Asociaţia Cisnădioara); respectarea 

normelor de protecţie a ariei protejate; 

▪ respectarea valorii capacităţii de schimb (nivelul de exploatare 

turistică al unei zone până la care se oferă, în condiţii de siguranţă, o 

satisfacţie maximă a vizitatorilor, fără să aibă repercusiuni negative asupra 

resurselor, care se pot deteriora; limitarea ca număr şi timp a accesului 

turiştilor, planificarea vizitării zonei, organizarea de variante  de vizitare, pe 

trasee diferite; 

▪ amenajarea unor locuri de campare pe Valea Argintului; 

amplasarea de pubele de gunoi pe Valea Argintului; amenajarea de parcări 

la distanţă legală aria protejată; amenajarea de grupuri sociale în apropierea 

accesului la Cetate şi la Piatra Broaştei; 
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▪ instalarea de panouri publicitare, indicatoare, de plăcuţe cu 

pictograme, informaţii despre obiectivele turistice, locuri de cazare, 

restauraţie; 

▪ accesarea de fonduri pentru conservarea şi protejarea potenţialului 

turistic; 

▪ amenajarea locurilor de belvedere pe traseele turistice, marcarea 

periodică a traseelor; deschiderea unei baze de închirieri biciclete, 

echipament pentru căţărări; reducerea exploatării resurselor epuizabile; 

▪ creşterea nivelului şi standardelor de viaţă ale comunității locale 

din Cisnădioara, fără alterarea valorilor tradiţionale; păstrarea valorilor 

naturale şi culturale; amenajări turistice adaptate la specificul etnografic şi 

arhitectural al zonei; dezvoltarea activităţilor de agrement, recreere, de 

cunoaştere științifică; realizarea infrastructurii de apă-canal, indispensabilă 

unei zone turistice;  reabilitarea drumului din sat până la Piatra Broaştei. 

Toate aceste propuneri au fost aduse la cunoştinţa Consiliului Local 

Cisnădie, atât prin memorii adresate acestora, cât şi prin participarea 

conducerii Asociaţiei Cisnădioara la şedinţele Consiliului Local al Primăriei 

Cisnădie, ca reprezentanţi ai comunităţii locale din Cisnădioara. 

Comunitatea locală este conștientă de valorosul potențial turistic al 

localității și, de buna gestionare a acestuia, depinde prosperitatea fiecărui 

locuitor al Cisnădioarei. 
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Abstract 

Rural areas, predominantly agricultural, rural tourism now considered as a key 

factor for revitalizing rural economic activity. These destinations have realized the need to 

develop rural infrastructure and tourist services in manner sustainability and repositioning 

in terms of image. 

Based tourism experiences, tourists desire to understand the culture and 

specificity of an area, give rise not only to activities or attractions but also a special type of 
tourism recognized as culinary tourism.Role gastronomy becomes expensive when we talk 

about rural tourism experience. Romanian village, this sacred place and ancestral does 

nothing but give privilege to those who come to discover and experience the culture of the 

Romanian rural area, to savor authentic, specific and unique dishes. 

In this context the defining elements of the countryside the interconditioning 

importance of culinary experiences feelings by tourists’ gastronomy lovers will address the 

importance of innovation in building rural tourism recovery of cultural heritage. 

Key words: rural tourism, culinary tourism, cultural heritage, innovation in 

tourism 

JEL: L66, L80, L83, L84, O30 

 

1. Introducere 

Şansa oferită de a deţine un spaţiu rural generos constituie un aspect 

deloc de neglijat. Dimensiunea fenomenului turistic în spaţiul rural 

românesc, expansiunea pe care a cunoscut-o în ultimii ani ne conduce la 
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ideea că relansarea turismului rural reprezintă una din cheile pentru 

rezolvarea  deficienţelor de ordin economic şi social.  

Pornind de la conceptul conform căruia „nimeni să nu fie lăsat pe 

dinafară” trebuie să se acţioneze de jos în sus cu o strategie menită să 

producă schimbări majore şi să ofere o alternativă la viaţa rurală.  

Turismul rural trebuie privit  ca o formă ce aduce profit, însă trebuie 

să conştientizăm că profabilitatea turismului rural diferă de cea a unei 

companii. Dacă la cea din urmă acesta se referă la bani, pentru turismul 

rural vorbim de număr de oameni aduşi în zonele turistice rurale. 

Diversificarea pieţelor ţintă, oferirea de valoare activelor din zonele 

rurale (aer, natură, mâncare), nu numai viaţa de la sat, oferirea de produse 

integrate (cazare, peisaj şi servicii) sunt tot atâtea elemente ce contribuie la 

ancorarea definitivă a turismului rural ca alternativă viabilă la prezent. 

Varietatea elementelor naturale şi a celor antropice, valoarea 

acestora, precum şi mitologia, sacrul şi creştinismul satului românesc 

reprezintă produse turistice inestimabile. Împletirea acestor elemente de 

creaţie naturală şi umană în vederea valorificării prin crearea unor produse 

turistice inedite declanşează un proces amplu de „trezire la viaţă”  a 

ruralităţii româneşti. Satul românesc reprezintă scena unei ample manifestări 

culturale, spirituale şi materiale aşa cum afirma Academicianul Ioan Simion 

„ satul românesc nu poate exista în afara istoriei.... este o fiinţă vie care 

trăieşte prin oameni”. 

Simplitatea nevoilor clienţilor conduce la o armonizare a produselor 

turistice rurale cu agricultura şi meşteşugurile, lucruri simple prin existenţa 

lor. Gestionarea echilibrată a resurselor naturale, în special pentru 

conservarea diversităţii biologice şi protecţia mediului trebuie să constituie 

priorităţi în viaţa rurală. 

Turiştilor trebuie să le oferim „o poveste”. Ei sunt cei care vin către 

agenţii din turism dacă au ce să le „povestească”, cei din urmă devenind 

„spiriduşii” ce construiesc povestea pentru turişti. [5]  

Zonele rurale merită o atenţie specială, cum a subliniat secretarul 

general al Eurogîtes la Congresul european a turismului rural, din octombrie 

2012 (Piatra Neamţ-România), intitulat „Turismul inovator - O nouă viaţă 

pentru zonele rurale", care s-a concentrat pe posibilităţile oferite de turismul 

rural pentru a reuşi o diversificare a activităţilor economice. Calitatea  

turismului poate contribui la dezvoltarea durabilă a zonelor rurale prin 
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îmbunătăţirea competitivităţii firmelor, pentru a răspunde la aspiraţiile 

sociale şi la păstrarea mediului cultural şi natural.  

Turismului rural românesc s-a dezvoltat atât prin valenţele sale 

speciale, printre care păstrarea mediului înconjurător, păstrarea tradiţiilor 

locale, a moştenirii culurale îndeosebi dar şi prin participarea turiştilor la 

îndeletnicirile gastronomice ale localnicilor. Apare astfel necesitatea 

producerii unor schimbări la nivel de  ofertare iar acest lucru nu se poate 

realiza decât prin inovarea în turismul rural. 

Pornind de la idea conform căreia  inovarea reprezintă o activitate 

creatoare a omului prin care se generează progres social, inovarea în 

turismul rural nu constituie decât mijlocul prin care se poate ajunge la o 

dezvoltare reală a spaţiului rural românesc. Ideile inovatoare în turismul 

rural trebuie să pătrundă în profunzimea aspectelor actuale ale turismului 

rural şi să vină cu soluţii directe pentru diversificare şi dezvoltare. 

Crearea unor produse turistice care să pună în valoare moştenirea 

culturală a spaţiului rural românesc, abordarea unor segmente mai puţin 

cunoscute din spaţiul rural românesc constituie elemente de inovativitate.  

Legat de promovarea moştenirii culturale, preocupări în 

diversificarea şi dezvoltarea acestui sector „nou” şi „vechi” îl are  asociaţia 

Producătorilor de Produse tradiţionale Ecologice din Mărginimea Sibiului ce 

promovează gastronomia autentică. De asemenea activitatea meşterilor 

populari în ceramică, ţesături, sculptură în lemn dar şi meşterii draconomorfi 

din zonele Năruja- Vrancea, Săcel - Maramureş etc. contribuie la păstrarea 

identităţii cultural rurale româneşti. Harul românilor de a împleti bucuria cu 

supărarea şi necazul, acela de a face haz de necaz a dus la obţinerea unor 

obiecte populare de o nestemată valoare artistică şi spirituală apreciată 

îndeosebi de turiştii străini. Artiştii populari îşi transpun propriile sentimente 

şi trăiri în arta pe care o realizează „ …măştile exprimă starea mea de spirit 

şi sunt draci fericiţi” (Vasile Şuşca, meşter popular din satul Săcel 

Maramureş). 

O viziune completă şi complexă de relansare a turismului rural 

românesc trebuie să aibă la bază resursele, actorii implicaţi, politici şi 

strategii, sistemul integrat de gestiune a calităţii, oferta inovativă, efectele 

multiplicative ale turismului rural. 
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2. Turismul culinar 

Turismul culinar a căpătat în ultima perioadă un dinamism 

considerabil fiind considerat  printre cele mai active şi creative segmente de 

turism. 

Inovarea în turism a acţionat conştientă fiind de importanţa 

gastronomiei, în scopul de a diversifica turismul şi stimula dezvoltarea 

economică locală, regională şi naţională. La baza fundamentării acestui nou 

produs turistic se află estimarea specialiştilor [4] conform cărora peste o 

treime din cheltuielile turistice sunt dedicate celor cu alimentaţia. Însă doar 

elementele de gastronomie luate singular nu pot constitui un produs turistic, 

ele sunt în deplină armonie cu peisajul, cultura, autenticitatea şi tradiţiile 

locale, gastronomia locală reprezintând astfel un aspect deosebit de 

important în experienţa de vacanţă. 

Organizaţia Mondială a Turismului (OMT) a definit în anul 2012 

turismul culinar ca fiind acea „activitate în care turişti şi vizitatori îşi 

planifică călătoriile cu scopul de încerca bucătăria locală sau pentru a realiza 

activităţi legate de gastronomie”. [3]  

Turismului culinar i s-au atribuit mai multe definiţii, însă cea mai 

utilizată în literatura de specialitate este cea propusă de Hall şi Sharples [1] 

potrivit căreia „turismul culinar este o călătorie experimentală într-o regiune 

gastronomică, pentru agrement, relaxare precum şi pentru a vizita diferiţi 

producători de preparate culinare locale, participarea la festivaluri 

gastronomice, expoziţii culinare, concursuri gastronomice, degustări de 

produse alimentare, etc”. 

Rolul gastronomiei însă devine costisitor când vorbim despre 

experienţa turistică. Datorită existenţei unor categorii de persoane iubitoare 

de călătorii cu un venit mai mare şi cu timp liber, la care se mai adaugă şi 

mai multă experienţă, putem vorbi deja despre o nişă care apare ca o 

oportunitate pentru turismul rural îndeosebi. 

Această categorie de turişti călătoreşte căutând noi experienţe şi un 

stil de viaţă sofisticat, asociat cu viaţa bună şi bunăstarea economică a unui 

consum exclusiv şi de înaltă calitate a produselor locale. Ei sunt cei care 

caută experienţe bazate pe identităţile locale şi cultură. Îmbunătăţirea 

calităţii produselor alimentare nu oferă turiştilor doar o experienţă deosebită 

şi originală, ci contribuie nemijlocit la susţinerea economiei şi tradiţiei 

locale. Gastronomie întruchipează toate valorile tradiţionale asociate cu 
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noile tendinţe în turism: respect pentru cultură şi tradiţie, un stil de viaţă 

sănătos, autenticitate, durabilitatea, experienţă... 

Consolidarea legăturii dintre gastronomie, industria alimentară şi 

agricultură oferă posibilitatea oferirii unui tot unitar autentic, a unei 

experienţe de călătorie deosebită. În plus, această călătorie experimentală 

este strict legată de un anumit stil  de viaţă care include dorinţa de a 

cunoaşte culturi diferite prin intermediul artei culinare, dobândirea de 

cunoştinţe şi înţelegere a calităţilor sau atributelor legate de produse 

turistice, precum şi specialităţi culinare produse în acea regiune, prin 

consumul lor. 

În activitatea turistică există destinaţii cu influenţă al cărei imagine 

de brand se conectează cu valorile gastronomic în diferite niveluri de 

intensitate, printre care Franţa, Italia, Spania, Grecia, Belgia, Portugalia, 

Statele Unite (în special, regiuni cum ar fi văile Napa şi Sonoma în 

California), Brazilia, Peru, Mexic, Noua Zeelanda, Africa de Sud, Australia, 

Chile, Malaezia, Japonia, Indonezia, Bali, China sau Singapur. 

Evoluţia dinamică a produsului turistic culinar a condus la 

segmentarea acestuia în mai multe subtipuri, astfel putem vorbi despre 

oferte de produse turistice culinare care au în vedere produsele alimentare 

precum carnea, şunca, brânza, vinul, berea, coniacul, şampania, ceaiul, sake-

ul, etc. În România, zonele care se deosebesc prin anumite elemente de 

atracţie gastronomică au condus la crearea aşa-ziselor trasee turistice ca: 

„drumul brânzei”, „drumul vinului”, „drumul pălincii”etc. Aceste 

„drumuri”, cunoscute de altfel în literatura de specialitate drept „rute 

gastronomice” devin fără îndoială unul din produsele cu cea mai mare 

proiecţie. Itinerariile amintite combină, de asemenea, locuri de interes istoric 

şi alte atracţii turistice, cu un bun amabalaj pentru a prelungi şederea în 

destinaţie şi a promova astfel dezvoltarea economică a zonei sale de 

influenţă. [3] De asemenea, acestea vor trebuie să se diferenţieze de 

concurenţă, deoarece vizitatorii caută varietate, noutate şi autenticitate în 

experienţele lor. De altfel concurenţa este cea care generează inovaţia, iar 

acest aspect este de bun augur pentru turismul rural. 

În aceeaşi măsură trebuie acordată o şansă producătorilor locali, de 

a-şi valorifica propriile produse. Promovarea unei agriculturi ecologice, ca 

factor de atracţie pentru turiştii care practică un turism culinar, şi nu numai, 

precum şi sprijinirea şi încurajarea obţinerii de produse tradiţionale 

protejate, vor constitui un atuu în atingerea obiectivelor de calitate. 
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Arta culinară se transformă astfel într-un element cheie pentru 

diversificarea ofertei turistice rurale îndeosebi şi stimularea dezvoltării 

economiei locale, regionale şi naţionale cu valori de sustenabilitate bazate 

pe teritoriu, peisaj, produse locale şi autencitate, toate în corelaţie cu 

tendinţele actuale ale consumului cultural. 

Importanţa turismului culinar a fost percepută la nivelul 

comunităţilor rurale româneşti ca un factor de dezvoltare sustenabilă. 

Într-un remarcabil tratat intitulat „Turismul rural” [2] se menţionează 

că „ Turismul, fără pofta de mâncare a turistului şi gastronomia tradiţională 

ori diversitatea ofertei de produse culinare, nu reprezintă decât un simplu tur 

de forţă într-un univers abstract, … molipsit de farmecul redescoperirii 

mitologicului într-un simplu fel de mâncare, e drept cu trecut poate milenar, 

a sacrului ori chiar a inefabilului, de incantaţia băuturilor specifice cu 

diverse efecte în plan spiritual, comunicaţional, istoric şi educaţional.” 

Ca urmare în luna martie 2015 a fost organizat în România primul 

Congres Internaţional al Tradiţiilor Culinare, la care au participat 36 de ţări 

din Europa, America, Asia şi Africa. Faptul că s-a organizat acest eveniment 

şi nu unul doar de artă culinară demonstrează faptul că gastronomia este 

parte a turismului rural, datorită particularităţilor sale speciale de evidenţiere 

a unui patrimoniu cultural autentic. şi de necesitatea constituirii la nivelul 

destinaţiilor turistice de noi produse turistice bazate pe autenticitate şi 

meşteşugul descoperiiri aromelor şi gusturilor iubitorilor de cultură. 

 

3. Cercetare privind turismul culinar în spaţiul rural românesc 

La nivelul României dinamica turismului culinar este încă în 

desfăşurare moderată. Pentru a avea o imagine cât mai completă şi 

complexă asupra turismului culinar în spaţiul rural românesc am considerat 

oportună efectuarea unui studiu care a avut următoarele obiective: 

identificarea caracteristicilor, tendinţelor şi a destinaţiilor populare pentru 

turistul culinar, având la bază un studiu realizat în anul 2013 de către The 

American Culinary Treveler în Arizona (SUA). 

Eşantionul este compus din 463 de repondenţi. Eşantionarea se 

bazează pe selecţia probabilistă a respondenţilor. În ceea ce priveşte 

reprezentativitatea, eroarea maximă este de ±3%. Nivelul de încredere cu 

care se creditează intervalele este de 95%. Referitor la colectarea datelor, 

acestea au fost culese utilizând metoda interviului “face-to-face” pe bază de 

chestionar şi distribuite personal, în perioada 1-10 martie 2015. 
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În cadrul acestei cercetări am optat pentru o abordare mai complexă, 

respectiv probleme legate de caracteristicile turistului culinar, de motivaţia 

alegerii destinaţiilor, frecvenţa cu care călătoreşte în destinaţiile 

gastronomice şi aşteptările pe care aceştia le au în urma experienţelor trăite. 

Selectarea persoanelor pentru formarea eşantionului supus cercetării 

s-a efectuat ţinând cont de scopul urmărit şi metoda de cercetare deductivă 

pentru care s-a optat. Astfel, în structura eşantionului (Tabelul 1) sunt 

prezentate grupele de vârstă şi provenienţa turiştilor. 
Tabelul 1. Structura eşantionului pe grupe de vârstă 

Grupe de vârstă Nr. 

turişti 

Ţara de 

provenienţă 

Nr. 

Turişti 

Pondere în 

total (%) 

18-  30 ani 74 turişti străini 23 4,96 

turişti români 51 11,00 

31 – 44 ani 147 turişti străini 53 11,44 

turişti români 94 20,30 

45 – 64 ani 193 turişti străini 78 16,84 

turişti români 115 24,83 

Peste 65 ani 49 turişti străini 12 2,59 

turişti români 37 7.99 

TOTAL 463  463 100 

Având în vedere cele trei tipuri de turişti cu interese culinare: cei 

care caută în mod deliberat astfel de experienţe culinare; cei care se bucură 

de oportunitatea de a gusta din mâncărurile şi băuturile tradiţionale din 

locurile vizitate, deşi nu îşi aleg destinaţiile în funcţie de acestea şi cei care 

participă în mod întâmplător la experienţe culinare în călătoriile lor, am 

realizat o structurare a eşantionului în Tabelul 2. 
Tabelul 2. Structura eşantionului după tipul turiştilor 

Tipul turistului Caracteristici Pondere în 

total % 

Deliberat  
 

Una sau mai multe călătorii pe an au avut ca 

motiv principal activităţile culinare  

11,01 

 

Oportunist 
 

Una sau mai multe călătorii pe an  

cu oportunităţi culinare, dar care nu au 

constituit un factor în alegerea destinaţiei. 

58,96 

 

Întâmplător 
 

Una sau mai multe călătorii pe an  

Cu participare la activităţi culinare, pur şi 

simplu pentru că acestea au fost disponibile 

30,02 

Total   100 
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Trebuie să menţionăm că din punctul de vedere al nivelului 

educaţional eşantionul a fost format dintr-un procent de 87% cu studii 

superioare, iar din punct de vedere al genului, 48% erau de gen masculin şi 

52% de gen feminin. 

În urma interpretării datelor se constată următoarele aspecte: 

▪ doar 24% dintre persoane au auzit de termenul de „turist culinar”, 

în timp ce 31 % se bucură de experienţe unice şi memorabile privind 

servirea mesei; 

▪ 89% consideră activităţile culinare ca fiind reprezentate de: vizite 

la crame, fabrici de bere, participarea la cursuri de gătit organizate într-o 

anumită destinaţie, participarea la festivaluri cu tematică gastronomică şi nu 

în ultimul rând cazarea la agropensiuni. 

Caracteristicile turistului culinar sunt date de următoarele elemente: 

▪ persoana care efectuează cel puţin 3 excursii pentru petrecerea 

timpului liber în familie, 2 excursii pentru afaceri interne şi cel puţin una 

pentru afaceri internaţionale; 

▪ turistul culinar petrece  o medie de 5 nopţi departe de casă; 72%  

dintre aceştia se cazează în structuri de cazare precum hotel, complex 

turistic, vile, pensiuni, agropensiuni etc.); 

▪ călătoriile culinare presupun un venit peste medie; 

▪ persoanele cuprinse în intervalul de vârstă 31-44 ani sunt mult mai 

interesate de călătoriile culinare decât restul categoriilor; 

▪ călătoriile culinare presupun deplasări pe distanţe lungi, în medie 

de 1200km; 

▪ destinaţiile de top pentru turismul culinar sunt: Bucovina - 34%, 

Delta Dunării - 33%, Zona Mărginimii Sibiului -10%, Dealul Mare - Buzău 

-2%, Podgoriile Vrancei - 6%, Zona Bran -15%; 

▪ aproximativ 60% călătoresc însoţiţi de către soţ, 12% sunt familii 

însoţite de copii şi 28 % sunt cu prietenii. 

Turismul culinar presupune cheltuieli mai mari decât pentru 

călătoriile de loisire (care se estimează la 1600 lei). Distribuţia cheltuielilor 

efectuată de către turistul culinar este următoarea (Tabelul 3): 
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Tabelul 3. Cheltuielilie turstului culinar pe grupe de vârstă 

 
Din analiza datelor se observă că acest gen de turişti aduce 

contribuţii semnificative la toate tipurile de cheltuieli turistice. Se constată 

că turiştii încadraţi la grupa de vârstă 31-44 ani sunt cei care realizează cele 

mai mari cheltuieli cu alimentaţia, având de altfel un buget peste medie 

alocat călătoriilor, alături de cei cu vârsta peste 65 de ani. 

În ceea ce priveşte sursele de informare în alegerea destinaţiilor de 

călătorie: 

▪ 6/10 citesc ziarele zilnic; 

▪ 2/10 citesc ziarele în weekend; 

▪ 21% citesc reviste de călătorie; 

▪ 42% urmăresc informaţiile on-line despre călătorii, evenimente, 

destinaţii gastronomice. 

Selectarea destinaţiilor ce călătorie se face urmărind următorii 

factori: costul general al  zonei, atmosfera, unicitatea alimentelor/ băuturilor, 

reducerile, asocierea evenimentelor cu alte elemente de atractivitate turistică 

şi confortul. 

 

4. Concluzii 

Turismul culinar este un fenomen care este într-o fază de creştere 

clară. Acesta are un impact pozitiv asupra economiei, a ocupării forţei de 

muncă locale şi regionale şi contribuie la îmbunătăţirea percepţiei generale a 

destinaţiei. 

Mâncărurile şi băuturile tradiţionale autentice reprezintă fără 

îndoială adevărate atracţii turistice ce sunt la dispoziţia vizitatorilor tot 

timpul anului, fără o sezonalitate accentuată şi fără să depindă de anotimp 

sau starea vremii. 
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Viitorul acestui tip de turism va fi asigurat dacă se va înlătura 

standardizarea, care din păcate î-şi face simţită prezenţa din ce în ce mai 

frecvent în pensiunile rurale româneşti în detrimentul produselor alimentare 

autentice, obţinute din produsele locale şi cu meşteşugul transformat în artă. 
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Abstract 

Wine tourism can be a viable economic component in rural community 

development. Tourism activities related to Wine Road acquire various forms. Actors 

developing wine tourism, purposing to visitors travel packages that include: vinotherapy, 

gastronomy, nature walks (vineyards) associated with other rural activities. In terms of the 

sociocultural aspect of community-based enotourism, it is essential for the community to be 

respected for their own cultures. Vineyards constitute attractions of the countryside and 

become an important factor for development of rural tourism. Over centuries Moldova has 
gained rich traditions of growing grapes and wine production. In Moldova wine tourism is 

practiced in some rural areas. Wineries from Mileştii Mici, Romaneşti, Purcari, Brăneşti, 

Crocamz have their doors opened to tourists their doors to tourists for discover the culture 

and quality of Moldovan wines. The article presents how these wineries develop rural 

tourism and the role of wine tourism projects for rural areas of Moldova. 

Key words: wine tourism, rural tourism, winery, cellar, Wine Road, visit 

JEL: O13, L11, L83 

 

1. Introducere 

În ultimele decenii, actorii de dezvoltare a zonelor viticole valorifica 

aspectul patrimoniului viticol și a întreprinderilor sale, în scopul de a atrage 

vizitatori. Între timp, clasele mijlocii din țările dezvoltate arată un interes tot 

mai mare pentru descoperirea zonelor rurale şi a produselor locale, mai ales 

vinul, băutură culturală prin excelență [4, pp. 256]. Intersectarea acestor 

două tendințe a rezultat o nouă formă de turism numit oenoturism sau turism 

vitivinicol. Născută în Africa de Sud și California, în anii 1970, acestă 

filieră a fost adusă în Europa un deceniu mai târziu, unde ea este în prezent 

                                                
1 Drd., Şcoala Doctorală de Chimie şi Ştiinţe ale Vieţii şi Pămîntului, Universitatea „Al. I. 
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în plină expansiune. Astăzi enoturismul a devenit o strategie de dezvoltare a 

spaţiilor rurale [1, pp. 98]. 

 

2. Metodologie 

Articolul prezent vine să răspundă la următoarea întrebare: care este 

rolul oenoturismului pentru dezvoltarea unui spaţiu rural ? Metodele 

utilizate în articol se bazează pe analiza publicaţiilor unor autori care au 

demonstrat că oenoturismul este sau nu o componentă a turismului rural şi 

un factor important pentru dezvoltarea spaţiilor rurale. Iar pentru studiu de 

caz s-au ales spre analiză 5 localităţi rurale din Moldova, unde oenoturismul 

şi-a pus amprenta parţial.  

 

3. Oenoturismul şi turismul rural 

Asocierea oenoturismului cu turismul rural a fost analizată în 

lucrările multor autori. Johnson (1998) consideră că principala motivaţie 

pentru un turist care vizitează o regiune viticolă este legată, mai ales, de 

consumul de vin şi struguri. Astfel, el susţine că oenoturismul este de fapt o 

categorie al formei de turism rural sau, mai exact, al agroturismului. În 

lucrarea lui Hall et al. (2000) oenoturismul este prezentat ca o strategie de 

dezvoltare a spaţiilor rurale. Pentru a argumenta aceste afirmaţiile se poate 

observa rolul semnificativ al turismului vitivinicol în dezvoltarea rurală a 

regiunii Napa Valley, California [6, pp. 283-296]. Aceeaşi situaţie este 

valabilă pentru Australia, unde industria vinului este una din puţinele 

industrii care s-au concentrat în afara zonelor metropolitane şi care joacă în 

mod clar un rol foarte important pentru dezvoltarea turimului rural. Hall 

(2004) susţine că turismului vitivinicol, prin urmare, este un factor 

important în dezvoltarea rurală, cel mai evident prin crearea de locuri de 

muncă și vânzarea de produse locale [2, pp. 149-164]. 

Explorarea unor posibile combinații de activități, în raport cu 

atributele specifice ale anumitor locuri, ar putea identifica oportunităţi  

pentru crearea unor programe de dezvoltare economică locală şi pentru 

ocuparea forţei de muncă de către autorităţile locale [3, pp. 196-225]. În 

Europa au fost din ce în ce mai mult promovate în ultimii ani astfel de 

programe, reprezentând un mecanism important pentru dezvoltare 

economică regională și integrare europeană. În aceste proiecte dezvoltarea 

turismului vitivinicol este inclus în cadrul dezvoltării spaţiului rural (de 

exemplu programul de dezvoltare rurală LEADER). 
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Sophie Lignon-Darmailac (2009) explică că oenoturismul este o 

formă particulară de turism rural datorită valorificării peisajului viticol [4, 

pp. 256]. Iar Privitera (2010) susţine că există o interferenţă între turismul 

rural şi cel vitivinicol deoarece există regiuni unde oenoturismul este total 

integrat turismului rural şi patrimoniului teritoriilor rurale, cum este 

exemplul regiunii Calabre din Italia [6, pp. 56-64]. 

 

4. Rolul oenoturismului pentru dezvoltarea turismului rural în 

Republica Moldova 

Conform datelor publicate de Agenţia de Turism în rapoartele de 

activitate pentru anul 2014 rezultă că Republica Moldova este, în primul 

rând, o destinaţie a turismului rural. Argumentele sunt bazate pe 

atractivitatea tot mai puternică a festivalurilor şi sărbătorilor naţional-

tradiţionale care promovează produsele locale. Ziua Vinului, Gustar şi 

Bostaniada au atras un număr  de cca 70 mii turişti împreună în anul 2014 

[8]. Pentru a prezenta rolul oenoturismului pentru dezvoltarea localităţilor 

rurale din Modolva se vor analiza 5 localităţi rurale moldoveneşti, unde 

viticultura joacă un rol important în viaţă de zi cu zi a locuitorilor: Brăneşti, 

Purcari, Mileştii Mici, Crocmaz, Romaneşti (Fig.1). 
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Figura 1. Localizare localităţi rurale 

 
Sursa: NBSRM 2014 

În Republica Moldova cei care animează turismul vitivinicol în 

localităţile rurale sunt întreprinderile vinicole. Fiecare comună din cele 5 

analizate au în componenţă câte o astfel de cramă care dezvoltă proiecte 

oenoturistice. Astfel, articolul va prezenta facilităţile de dezvoltare pe care 

le-a adus aceste proiecte pentru comuna în care sunt situate (Tab.1).  
Tabelul 1. Oferta turistică a 5 localităţi rurale din Moldova 

Localitatea Purcari Brăneşti Romaneşti Mileştii Mici Crocmaz 

Podgorii (ha) 513 64 101 317 463 

Crame 

Vinăria 

Purcari Pivniţele Brăneşti Romaneşti Mileştii Mici Et Cetera 

Vizita  cramei 

Vizita 

inclusă Vizita inclusă Vizita inclusă Vizita inclusă Vizita inclusă 

Cazare 16 locuri Nu Nu  3 familii  Nu 

Restauraţie 180 locuri 30 locuri 10 locuri 70 locuri 15 locuri 

Vizita în podgorii Da Nu Nu Nu Da 
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Spaţii de expoziţie  Da Da Da Da Da 

Alte obiective  Nu 

Complexul de 

Arhitectură,  

biserica, centrul 

de prelucrare 

artistică a pietrei 

Conacele 

familiei Cristi 

şi Romanov 

Biserica Sfântul 

Nicolae; Moara 

de Vânt (înc. 

sec XX). Nu 

Număr turişti 4000 2000 300 22000 500 

Sursa: Interviu realizat de autor 

În primul rând, s-au creat condiţii de noi locuri de muncă. În fiecare 

întreprindere vinicolă există cel puţin doi angajaţi care asigură turiştii cu 

informaţia necesară, descoperindu-le, în acelaşi timp, cultura vitivinicolă a 

cramei şi sevindu-i cu produsele oenoturistice. Cramele care deţin proiecte 

mult mai mari angajează personal numeros, cum este exemplul întreprinderii 

Mileştii Mici, unde sunt angajaţi peste 15 persoane care se ocupă cu 

primirea vizitatorilor şi dezvoltarea şi promovarea oenoturismului în cadrul 

cramei. În jur de 10 angajaţi sunt pregătiţi în fiecare zi să primească 

vizitatorii Vinăriei Purcari din satul Purcari. Celelalte crame angajează 

personal în dependenţă de sezonul mai atractiv pentru turişti.  

În al doilea rand, proiectele oenoturistice au convins numeroşi turişti 

să vină să viziteze aceste comune. Anual peste 22 000 de turişti vin la 

Mileştii Mici pentru a degusta vinurile cramei şi a descoperi imensa colecţie 

de vinuri situată într-o imensă cramă labirintică, care face parte din 

patrimoniul cultural naţional. Situată într-o zonă periferică a Moldovei, 

Vinăria Purcari poate atrage peste 4000 de turişti anual, fiind una dintre 

brandurile de vinuri moldoveneşti recunoscute pe plan internaţional şi 

patrimoniu cultural naţional. Pivniţele Brăneşti este întreprinderea care 

aduce peste 2000 de turişti în localitate, majoritatea turiştilor fiind în trecere 

spre destinaţia turistică Orheiul Vechi. Crama de la Crocmaz este abia la 

început de drum oenoturistic, dar a reuşit să convingă deja peste 500 de 

vizitatori să vină să descopere ofertele vitivinicole în fiecare an. 

Organizarea de vizite la crame, beciuri, podgorii, descoperirea 

meşteşugului vinului sau participarea la evenimente legate de vin sunt 

prinicpalele oferte propuse de crame. Toate cramele propun turiştilor un tur 

al cramei, în timp ce un ghid le prezintă istoria, cultura şi tehnologia de 

producere a vinului. Însă, puţine din aceste structuri în Moldova valorifică 

potenţialul podgoriilor. Cramele mai dezvoltate din punct de vedere 

oenoturistic şi situate în apropierea capitalei nu sunt interesate să prezinte 

turiştilor podgoriile: Mileştii Mici, Brăneşti. Cei de la Purcari şi Crocmaz în 

schimb, încearcă să diversifice oferta pentru a părea mai atractivi şi să ofere 
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preţuri mai accesibile pentru a compensa distanţa mare faţă de Chişinău, 

astfel ei propun turiştilor plimbări în podgorii. Vinăria Purcari pune la 

dispoziţia turiştilor biciclete pentru a descoperi podgoriile, iar cei de la 

Crocmaz pot servi turiştii cu bucate şi vin amenajând un spaţiu în mijlocul 

podgoriilor pentru a crea o atmosferă specială. 

Dezvoltarea turismului nu este un proces natural, dimpotrivă, el 

suportă diverse acţiuni din partea actorilor. În primul rând, atribuirea valorii 

de patrimoniu unei activităţi şi unui peisaj conduce la adoptarea unor 

practici de protejare (înteţinere şi reabilitare). Astfel, practicarea 

oenoturismului în Republica Moldova a motivat conducerea statului să 

adopte anumite legi şi hotărâri de protejare a anumitor podgoriilor printre 

care şi cele de la Mileştii Mici, Purcari, Romaneşti şi Brăneşti [7]. Aceste 

legi şi hotărâri se află doar la nivel de intenţie, nu sunt încă puse în practică, 

având în vedere că s-au întreprins acţiuni aproape neînsemnate de amenajare 

şi protejare a podgoriilor de către stat. 

Vizita la muzeu este, de asemenea, o parte integrantă a 

oenoturismului, precum și descoperirea arhitecturală a clădirilor și satelor 

specializate de zeci de ani în vinificaţie şi viticultură: la Brăneşti turiştii ce 

vin să viziteze crama sunt direcţionaţi către Complexul de Arhitectură 

Populară,  Biserica „Naşterea Maicii Domnului” sau centrul de prelucrare 

artistică a pietrei; la Romaneşti turiştii au ocazia să viziteze Conacelel 

familiei Cristi şi Romanov; La Mileştii Mici se poate admira Biserica Sfântul 

Nicolae sau Moara de Vânt de la începutul sec. XX. 

Pe de altă parte, este nevoie de multă muncă în jurul recepţiei 

turiştilor şi accesibilităţii către destinaţiile rurale: actorii locali trebuie sa 

echipeze spaţiile viticole cu panouri de semnalizare şi cu structuri de 

recepţie (agenţii de turism), cazare, restauraţie şi să asigure întreţinerea 

infrastructurii de transport. Cel mai bun exemplu în acest sens este satul 

Purcari. Datorită proiectului oenoturistic dezvoltat la Vinăria Purcari, 

localitatea a atras investiţii în infrastructura de transport. Drumurile locale 

au suportat acţiuni de reabilitare, au fost instalate numeroase panouri de 

semnalizare ceea ce a dus la creşterea numărului de turişti. În cele din urmă 

s-au creat condiţii de construire a infrastructurii de cazare şi restauraţie în 

cadrul cramei. Aici se pot caza 16 persoane într-un hotel de lux şi pot fi 

serviţi 180 de persoane într-un restaurant marca Purcari. De asemenea 

crama a deschis un magazin pentru expoziţie şi vânzare a produselor 

vinicole. Însă, acest proiect oenoturistic nu a influienţat dezvoltarea 
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infrastructurii turistice în cadrul localităţii. Întreaga activitate pentru servirea 

turiştilor este controlată de întreprinderea vinicolă din sat. 

Crama de la Mileştii Mici are avantajul situării în proximitatea 

oraşului Chişinău, motiv pentru care drumurile de acces spre cramă sunt 

într-o stare parţial bună. Infrastructura de cazare şi restauraţie care a rezultat 

datorită proiectului oenoturistic este compusă din 3 săli de degustare (cu o 

capacitate de cca 70 locuri în cadrul cramei, unde turiştii, pe lângă 

degustarea de vinuri, pot servi bucate tradiţionale moldoveneşti) şi câteva 

locuri de cazare la 3 familii din sat. În general, crama depinde de 

infrastructura turistică din capitală, situată la 20 km distanţă. De asemenea, 

crama a amenajat un spaţiu pentru expoziţie şi vânzare care poate fi asociat 

unui minimuzeu. Aici sunt expuse nu doar vinurile produse de cramă, dar şi 

unelte vechi cu care se realiza procesul de vinificaţie. 

Proiecte oenoturistice importante care au dus la dezvoltarea 

infrastructurii de restauraţie în cadrul cramei sunt şi cele din satele Crocmaz, 

Brăneşti şi Romaneşti. În crama Et Cetera sunt amenajate locuri speciale de 

degustare a vinurilor şi servirea bucatelor tradiţionale în cadrul podgoriilor 

sau în interiorul fabricii. De asemenea, Pivniţele Brăneşti are amenajat 3 săli 

de degustare pentru servirea a 30 de persoane cu vinuri de Brăneşti şi bucate 

tradiţionale moldoveneşti. Vinăria Romaneşti, în condiţiile oenoturismului, 

a amenajat o sală de degustare pentru a servi cca 10 persoane, atât cu vinuri 

de Romaneşti, cât şi cu bucate tradiţionale. 

La Crocmaz, Brăneşti, Romaneşti structurile de cazare necesită 

investiţii foarte mari şi un flux continuu de turişti pentru a fi construite, iar 

aceste comune nu dispune de asemenea avantaje. Proiectele oenoturistice ale 

acestor crame au influienţat reabilitarea drumurilor locale, dar nu au jucat un 

rol important pentru dezvoltarea altor facilităţi în interiorul localităţii. 

Cramele oenoturistice, în general, deţin tot controlul pentru desfăşurarea 

activităţii turistice în comună. Din acest motiv nici populaţia locală nu este 

motivată să participe la promovarea şi dezvoltarea oenoturismului în 

localitate. Cei mai mulţi locuitori ai spaţiilor rurale nu percep rolul 

turismului pentru dezvoltarea comunei deoarece nu sunt informaţi în această 

direcţie. 

După Hall (2000) nivelul de dezvoltare turistică a unui spaţiu 

depinde de legăturile dintre actorii turistici [3, pp. 196-225]. Drumul Vinului 

este un instrument de amenajare şi animare a teritoriului, iar într-o localitate 

rurală asigură colaborarea dintre actorii locali organizaţiile turistice 
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(restaurante, hoteluri, agenţii de turism) şi producători. În Moldova datorită 

proiectelor oenoturistice, autoritatea naţională de stat pentru dezvoltarea 

turismului (Agenţia Turismului) a creat Drumul Vinului în Moldova, un 

instrument de valorificare a cramelor care sunt deschise pentru turişti şi a 

altor obiective turistice ce se găsesc în regiune. Legăturile dintre 

organizaţiile turistice şi producători sunt foarte slab dezvoltate în Moldova. 

Vinăria Purcari menţine mai multe relaţii cu astfel de organizaţii, de 

asemenea, are legături cu alţi producători, având în vedere că activează ca 

parte a unui holding de producători - Holding Bostavan. 

 

5. Concluzii 

Oenoturismul a influienţat mult dezvoltarea acestor localităţi rurale, 

dar şi a turismului rural. Totuşi sunt necesare încă multe investiţii în 

infrastructură, promovare, informare a populaţiei şi producătorilor şi relaţii 

de colaborare între actori pentru ca o localitate rurală din Moldova să devină 

o destinaţie oenoturistică. Pentru a evidenţia care sunt avantajele şi 

problemele de dezvoltare pentru oenoturismul din localităţile rurale viticole 

din Moldova s-a realizat o analiză SWOT: 
Puncte tari Puncte slabe 

Prezenţa unui peisaj viticol în localităţile 
rurale; 
Vinuri de calitate; 
Gastronomie tradiţională; 
Întreprinderi vinicole deschise pentru turişti; 
Noi locuri de muncă; 
Colecţii vinicole încadrate în Cartea 

Recordurilor Guiness (Mileştii Mici); 
Pivniţe dintre cele mai lungi din lume (Cricova, 
Mileştii Mici); 
Existenţa traseelor vinicole încadrate în Drumul 
Vinului din Moldova; 
Încadrarea unor crame şi podgorii în 
patrimoniu turistic al Republicii Moldova: 
Cricova, Mileştii Mici, Vinuri de Purcari etc.; 
Existenţa unor complexe oenoturistice: Vinuri 

de Purcari la Purcari şi Chateau Vartely la 
Orhei; 
Prezenţa unor obiceiuri şi tradiţii vitivinicole 
locale: producerea vinului este cunoscută de 
aproximativ fiecare locuitor din zonele rurale; 

Lipsa vinurilor cu denumire de origine; 
Lipsa unor relaţii între actorii turistici şi 
vitivinicoli; 
Slaba dezvoltare a infrastructurii de cazare în 
localităţile rurale; 
Calitatea proasta a infrastructurii de transport 
din spaţiile rurale; 

Lipsa structurilor de restauraţie din cadrul 
localităţii rurale; 
Lipsa organizaţiilor locale şi naţionale de 
informare şi promovare; 
Lipsa panourilor de semnalizare din multe 
localităţi rurale; 
Suprafeţele viticole nu sunt amenajate 
corespunzător; 
Mulţi producători vinicoli nu consideră 

oenoturismul o metodă de dezvoltare; 
Autorităţile locale nu se implică în dezvoltarea 
turismului; 
Podgoriile nu sunt percepute ca patrimoniu 
viticol în Republica Moldova; 

Oportunităţi Ameninţări 

Prezenţa organizaţiei naţionale Agenţia de 

Turism a Moldovei; 
Prezenţa unor evenimente de importanţa 

Situaţia social-politică din cadrul statului; 

Populaţia rurală nu conştientizează necesitatea 
dezvoltării turismului; 
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naţională care promovează oenoturismul şi 
cramele oenoturistice din localităţile rurale: 
Ziua Vinului în Moldova, ExpoVin Moldova. 
Accesul la anumite proiecte de dezvoltare a 
turismului rural a Uniunii Europene, datorită 
acordului de asociere. 

Degradarea suprafeţelor viticole; 
Embargoul impus de Federaţia Rusă creează o 
imagine proastă a calităţii vinurilor din 
Moldova; 
Concurenţa statelor vecine în domeniu 
vitivinicol: România şi Ucraine, dar şi a altor 
state vitivinicole europene. 
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Abstract 

This subject raises many research issues which deserve debating. Fishing tourism 

is an interesting field with a continuous development both globally and nationally. It is 

obvious that an increasing number of persons choose this activity for recreation, far away 

from the crowdedness of the cities. In this paper we analyse the present situation of what 

fishing tourism means in Romania, by the creation of an overview of the degree of 

development of the area, and of the projects developed here. 
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1. Turismul determinat de pescuitul recreativ-sportiv 

Turismul studiază totalitatea interacţiunilor între turişti şi locurile 

turistice. Intensitatea acestor interacţiuni depinde în general de o sumă de 

factori legaţi fie de turist (motivaţie, buget, comportament, nevoi, cadru 

social etc.), fie de locul turistic (resurse turistice, infrastructuri turistice, 

activităţi disponibile, accesibilitate, imagine etc.). Factorii ce determină 

capacitatea turistului de a interacţiona au mai degrabă un caracter 

psihosocial, greu de perceput. În schimb, factorii ce definesc locul turistic 

sunt în esenţă geo – economici, manifestându-se la nivelul spaţiului 

geografic cu o intensitate ce depinde de volum, capacitate, densitate, 

proximitate, întindere spaţială, etc. Aceste caracteristici econometrice, 

alături de alte trăsături calitative ale locurilor turistice definesc în raporturile 

lor cu turiştii (potenţiali sau efectivi), forţa lor de atracţie sau atractivitatea. 

[8] 
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Pescuitul este activitatea de a prinde cu ajutorul unor instrumente 

speciale diverse varietăţi de peşte sau alte vietăţi acvatice. Anual se 

pescuiesc circa 100 de milioane de tone metrice de peşte iar peste 75% din 

stocurile de peşte sunt exploatate sau au fost deja distruse. [1] 

Departe de pescuitul „tradiţional", pe care mulţi îl percep ca pe o 

formă de procurare a hranei sau ca pe un bătrân plictisit ce fixează o plută 

nemişcată, aşteptând ore în şir să tragă peştele, pescuitul sportiv este un mod 

de viaţă, un mod extrem de eficient de relaxare. 

Împărţit în mai multe categorii, pescuitul sportiv este la un pas de a 

ajunge sport olimpic. Putem determina clar două mari stiluri de pescuit: 

pescuitul staţionar şi pescuitul cu năluci. 

Pescuitul staţionar se adresează în special peştilor paşnici şi poate fi 

împărţit la rândul său în: pescuit la plută: este un stil care poate fi practicat 

atât cu varga (undiţă) cât şi cu lansetă (sheffield). Este, probabil, stilul în 

care încep cei mai mulţi să pescuiască;  pescuit cu lanseta poate fi împărţit 

şi acesta în două categori: pescuitul la crap - pentru că este cel mai vizat 

peşte din acest tip de pescuit (în ultimii ani acest pescuit a luat o mare 

amploare şi este în continuă dezvoltare) şi pescuitul la alţi peşti - desigur şi 

alţi peşti sunt pescuiţi cu lanseta, în România, carasul este favoritul 

pescarilor amatori dar şi somnul, mreana, scobarul şi alţii pot fi vizaţi.  

Pescuitul cu năluci sau pescuitul la răpitori, căci numai aceşti peşti 

pot fi pescuiţi cu năluci, se împarte şi el, la rândul lui, în două categori: 

spinning (rotire) şi pescuit la muscă. 

Posibilităţile şi locurile de pescuit de pe mapamond sunt enorme, 

numai că legislaţia naţională a fiecărei ţări precum şi cea internaţională, le 

restricţionează. Un turism axat pe pescuit recreativ-sportiv are loc atunci 

când în mod deliberat se face deplasarea în afara mediului rezidenţial cu 

scopul de a practica pescuitul sub formă sportiv-recreativă sau când dorinţa 

se naşte la faţa locului, chiar dacă scopul deplasării a fost altul, urmată de 

posibilitatea intrării în posesia uneltelor de pescuit ori a altor condiţii fără de 

care pescuitul nu ar fi posibil. [7] 

 

1.1. Pescuitul recreativ - sportiv la nivel mondial 

Conform lucrării “Hunting and fishing tourism” scrisă de Johannes 

Bauer şi Alexander Herr [5], odată cu extinderea reţelelor de comunicaţie şi 

a industriei agricole, oamenii au devenit şi ei mult mai afluenţi, astfel încât 

resursele naturale s-au diminuat, obligând iubitorii de pescuit în cazul 
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nostru, să călătoarească pe distanţe mai mari pentru a-şi practica hobby-ul, 

fie către zone din vecinătate, fie către alte colţuri ale lumii. Prin creşterea 

gradului de urbanizare din cadrul societăţii, în raport cu potenţialul ridicat 

pe care natura îl oferă, a rezultat conturarea unei legături de tip cerere şi 

ofertă, în care se urmăreşte aplicarea diverselor strategii [2] pentru a oferi 

turiştilor experienţa dorită şi a obţine profit din industria pescuitului. 

Aceasta înglobează o gamă largă de peşti marini, moluşte, crustacee, 

precum şi o varietate de specii de peşti de apă dulce din râuri şi lacuri. Nu 

toate formele de pescuit au valenţe turistice, însă o mare parte se încadrează 

în următoarele elemente definitorii turismului: 

▪ călătoria spre / dinspre o destinaţie anume; 

▪ existenţa unei reţele de servicii turistice (comercianţi, ghizi 

turistici, ferme piscicole); 

▪ oferirea unor sume de bani în schimbul serviciilor; 

▪ şederea peste noapte în diferite perioade ale anului, sejururi, la o 

anumită destinaţie; 

▪ existenţa unei industrii a serviciilor turistice; 

▪ aspecte ale timpului liber şi recreerii. 

Încă din anul 2003 există o gamă largă de destinaţii cu potenţial 

ridicat pentru pescuit, aflată în curs de dezvoltare, adaptându-se în funcţie 

de interesele turiştilor legate de specii şi costuri. 

Piscicultura reprezintă o modalitate eficientă de utilizare a 

potenţialului natural şi consitutie totodată o latură esenţială a patrimoniului 

cultural pentru multe societăţi. În Europa, pescuitul rămâne o activitate cu o 

semnificaţie culturală aparte, aşa cum este şi în multe alte părţi ale lumii 

(Africa şi America de Nord), fiind asociată popoarelor indigene care îşi 

asigurau modul de trai prin pescuit. 

Deşi nu este un factor esenţial de subzistenţă, pescuitul în scop 

recreativ joacă un rol important în economia statelor vestice şi chiar aduce 

beneficii comerciale semnificative. Pescuitul recreativ dezvoltă o industrie 

de miliarde de dolari în Statele Unite precum şi în Europa. În Australia, 

conform statisticilor, o persoană din trei practică pescuitul, iar în oraşul New 

South Wales, 27% din apele estuarelor sunt acum libere pentru pescuitul în 

scop comercial. [8] 

Dezvoltarea unui sector specific turismului piscicol a avut ca efect o 

sporire a mobilităţii ce a dus la creşterea numărului de pescari amatori şi la 

apariţia furnizorilor de servicii în acest sens (ghizi, proprietari de 
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ambarcaţiuni, de terenuri şi de staţiuni). Aceştia din urmă pot profita astfel 

de creşterea numărului doritorilor practicării acestui tip de turism, prin 

crearea unor pachete turistice menite să ofere experienţe deosebite în diverse 

locaţii, cu specii variate de peşti, în urma stabilirii preţurilor aferente. 

În ceea ce priveşte frecvenţa pescuitului pe an, Germania deţine cel 

mai mare număr de zile pe an (31) urmată de: Finlanda (19), Suedia (16) şi 

Statele Unite (16). De asemenea, în ceea ce priveşte costurile anuale pe 

călătorii legate de pescuit, Germania conduce cu 379 euro, Statele Unite 326 

euro, Australia 161 euro, Finlanda 176 euro, iar Suedia 111 euro. 

În altă ordine de idei, se suspectează că dezvoltarea acestei industrii 

are ca efect declinul faunei acvatice. Cel mai costisitor de pe piaţă este 

pescuitul speciilor mari, care vizează specii precum rechinul, merlinul şi 

tonul, aceasta fiind considerată o industrie de elită în SUA, de aici 

răspândindu-se şi în multe alte ţări. 

Din punct de vedere ecologic, durabilitatea şi buna calitate a 

pescuitului se bazează pe principiile prin care trebuie să se desfăşoare 

această activitate. Pescuitul în scop recreativ - sportiv dispune de o industrie 

vastă în ţările dezvoltate şi poate reprezenta o sursă importantă de venit 

pentru ţările mai sărace, ca şi turism de consum, chiar dacă aceasta implică 

epuizarea resurselor acvatice. Chiar dacă pentru ţările vestice această 

industrie încă mai ridică multe probleme în vederea conservării, ţările în 

curs de dezvoltare văd acest fapt ca pe o oportunitate de creştere a 

veniturilor prin utilizarea faunei acvatice de consum. 

În Australia un număr impresionant de 4,5 milioane de persoane 

(24%) pretind a fi pescari amatori. Situaţia este asemănătoare şi în Europa 

sau America de Nord unde, în mod individual sau în cadrul unor asociaţii de 

pescari, iubitorii acestui sport îşi alocă timpul şi banii în vederea practicării 

acestei activităţi ce dispune de o serie de sectoare specializate. Dintr-o 

perspectivă evoluţionistă, pescuitul a constituit o necesitate primordială 

pentru asigurarea hranei, şi a fost totodată un motiv de a oferi un sentiment 

de satisfacţie şi de autorealizare. [5] 

Prima condiţie ce trebuie îndeplinită la plecarea într-o excursie 

pentru pescuit este deţinerea unui echipament adecvat. Acesta necesită 

îngrijire, înlocuire din când în când şi chiar adaptarea la ultimele modele şi 

inovaţii tehnice. Echipamentul poate fi o undiţă, o plasă, momeli, un coş 

etc.; deşi acestea au un rol pur funcţional, de multe ori capătă statutul 

posesorului, reflectându-i personalitatea. 
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În societăţile occidentale aceste unelte de comerţ, constituie o 

imensă industrie pe piaţă. În Australia de exemplu, în majoritatea oraşelor 

chiar şi de mici dimensiuni se găseşte câte un magazin sau o staţie de petrol 

care comercializează lansete, mulinete, momeli, coşuri pentru raci sau alte 

unelte specifice. Majoritatea afacerilor cu aceste magazine au luat naştere 

datorită turiştilor care vin din oraşele aglomerate pentru a petrece câteva zile 

de relaxare în compania familiei şi a prietenilor, având totodată dorinţa de a 

se aventura prin exersarea abilităţilor de pescari. 

Principalii factori care motivează practicarea pescuitului recreativ 

sunt: pentru relaxare (37%), sport (18%), petrecerea timpului cu familia şi 

prietenii (15%) şi pentru a se bucura de natură. Doar 8% dintre pescari 

consideră prinderea peştelui pentru hrană ca factor primar de motivare. S-a 

constatat o creştere destul de dramatică a vânătorii de trofee în America de 

Nord şi o uşoară creştere în Europa. Vânătoarea de trofee este o formă de 

turism piscicol care vizează speciile de peşti în funcţie de mărimea lor şi de 

caracteristicile corpului. 

În majoritatea ţărilor dezvoltate, cu excepţia Canadei, Australiei şi 

Noii Zeelande, cererea pentru pescuit depăşeşte oferta. În unele părţi ale 

Europei, această tendinţă a dus la înfiinţarea unor cluburi pentru pescari cu 

circuit închis şi cu criterii stricte de aderare. [3] 

Subiectele ce privesc pescuitul au o mare frecvenţă pe internet, 

existând un număr semnificativ de website-uri ce abordează această temă. 

[9] Astfel se observă importanţa acestei industrii pentru fiecare ţară în parte. 

Cota cea mai ridicată a cererii şi a ofertei se înregistrează în SUA, ţara cu 

cea mai mare rată de consum al acestui tip de turism. Suprafeţele întinse ale 

Canadei, Australiei şi Noii Zeelande, deşi au o densitate redusă a 

locuitorilor, joacă un rol important în realizarea pachetelor turistice pentru 

pescuit recreativ, precum excursiile cu barca.  

În urma unui studiu realitzat de Lovelock B. în cartea sa “Tourism 

and the Consumption of Wildlife: Hunting, Shooting and Sport Fishing”ce a 

avut ca obiect de referinţă 14 agenţii de turism cu una - două oferte diferite 

de charter, s-a constatat: destinaţiile australiene oferă cel mai mare număr de 

pachete turistice, iar Alaska cel mai scăzut număr. Pescuitul de coastă sau 

cel maritim se bucură de cea mai mare popularitate, în schimb cel cu suliţa 

şi cel practicat în timpul excursiilor cu barca este optat în cea mai mică 

măsură. 
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Impactul pescuitului recreativ - sportiv asupra diminuării 

populaţiilor de peşti este evident în habitatele de apă dulce precum lacuri, 

râuri, pârâuri sau iazuri. Dat fiind faptul că aceste consecinţe au loc într-un 

context mai larg al pescuitului recreativ, factorii de natură turistică nu se 

disting cu exactitate. Aşa cum epuizarea resurselor de peşte ca urmare a 

pescuitului (inclusiv cel turistic) este un fapt firesc, acţiunile de repopulare a 

barajelor, lacurilor şi râurilor sunt de asemenea des frecventate. Această 

practică eficientă numită piscicultură, devine o activitate recunoscută, având 

în vedere echivalentul său terestru - fermele, care sunt foarte răspândite în 

America de Nord, de exemplu. Decizii precum interzicerea pescuitului pe o 

suprafaţă semnificativă din zona Marii Bariere de Corali din Australia, 

ilustrează impactul pe care pescuitul îl are asupra faunei acvatice, fapt 

exemplificat prin existenţa numărului mare de peşti din ariile protejate în 

comparaţie cu cel din ariile neprotejate din partea de vest a Barierei de 

Corali. Aşadar, pescuitul rămâne o activitate comercială în ţările 

industrializate atât în mediile de apă dulce, cât şi în cele marine. În regiunile 

mai puţin dezvoltate, această activitate este practic nereglementată, în 

special în locurile unde (din cauza colonizării) regulile de bază ale 

comunităţii au fost distruse, iar legislaţia, chiar dacă există, nu este 

respectată. Cu toate acestea, cele mai multe state occidentale, au adoptat un 

sistem de licenţe, în încercarea de a face pescuitul o activitate durabilă din 

punct de vedere ecologic. [4] 

Piaţa vastă şi diversificată a turismului care s-a dezvoltat în jurul 

activităţii de pescuit, justifică procesul de abordare al acestuia ca un 

fenomen social. Problemele incluse sunt: volumul pescuitului la nivel 

global, utilizarea de consum, vânătoarea de trofee, iniţiativa de conservare şi 

regulile acesteia. Pescuitul recreativ-sportiv a început să înlocuiască în mod 

semnificativ pescuitul în scop comercial, în ţări precum Australia, indicând 

astfel impactul pe care societatea modernă îl are asupra acestor activităţi. 

Toate aceste schimbări construiesc drumul spre dezvoltarea unei industrii de 

amploare, bazate pe utilizarea de consum a faunei acvatice. Nu este doar o 

provocare, ci şi o oportunitate în acelaşi timp, ca industria turismului să se 

angajeze în elaborarea de trasee şi să contribuie la conturarea propriului 

destin, prin realizarea unui dialog cu autorităţile de reglementare, cu părţile 

interesate, precum şi cu comunitatea locală. [6] 

Pe lângă utilizarea conceptului de “pescuit recreativ” ca o expresie 

pentru toate formele non-comerciale de pescuit, e dificil să generalizăm mai 
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mult despre pescuitul recreativ din cauza diferenţelor sociale şi culturale. 

Procesul de socializare se poate generaliza probabil între ţări, culturi şi 

subculturi, dar este evident faptul că ceea ce se înţelege prin pescuit 

recreativ pentru populaţiile din diferite ţări şi culturi, şi chiar modul cum 

este practicată această activitate, diferă frecvent. Pentru a explora gradul şi 

caracterul pescuitului recreativ, autori din cinci ţări dezvoltate au ilustrat o 

imagine de ansamblu a pescuitului recreativ din ţările lor, axându-se pe 

următoarele teme: numărul pescarilor, rata participării, frecvenţa pescuitului 

şi cheltuielile anuale pentru această activitate. [5] 

 

1.2. Turismul piscicol în România 

Obiectul de drept al activităţii turistice este pescuitul în scop 

recreativ - sportiv (efectuat cu undiţa şi lanseta) şi resursele acvatice vii; 

însă dreptul de pescuit în bazinele piscicole naturale aparţine statului şi se 

atribuie de către Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură, în calitate de 

administrator al resurselor acvatice vii, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 113/5 mai 2005 (privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind 

resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura). 

Se atribuie dreptul de pescuit conform legislaţiei în vigoare (Legea 

113/2005) în scop recreativ - sportiv şi/sau în scop comercial unei persoane 

fizice, fie ea turist în cazul de faţă, pe baza autorizaţiei de pescuit, un 

document care conţine date referitoare la identificarea navei/ ambarcaţiunii, 

perioada de valabilitate, zona de pescuit, efortul de pescuit şi cota alocată 

speciei.[7] 

Bazinele piscicole 

Pescuitul, inclusiv pescuitul recreativ - sportiv, se practică în 

bazinele piscicole. Sunt considerate în sensul Legii nr. 298/28 iunie 2004 

(pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/2001 privind fondul 

piscicol, pescuitul şi acvacultura): 

Bazine piscicole naturale: 

▪ Dunărea teritorială, Delta Dunării şi lunca inundabilă a Dunării; 

▪ complexul lagunar Razim-Sinoe şi lacurile litorale; 

▪ pâraiele şi râurile de munte, colinare, de şes şi zonele lor 

inundabile; 

▪ bălţile şi lacurile lor naturale; 
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▪ lacurile de acumulare, cu zonele lor inundabile la viituri, în care se 

practică pescuitul; 

▪ reţeua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de 

navigaţie şi hidroenergetice; 

▪ limita apelor teritoriale şi zona economică exclusivă a Mării Negre. 

Bazinele piscicole amenajate: 

▪ heleşteiele; 

▪ iazurile cu zonele lor inundabile; 

▪ păstrăvăriile; 

▪ rivierele flotabile; 

▪ staţiile de reproducere artificială; 

▪ instalaţiile pentru creşterea superintensivă; 

▪ lacurile de acumulare în care se practică acvacultura [1] 

Repartiţia şi extinderea teritorială a bazinelor piscicole naturale 

reflectă acţiunea mai mult sau mai puţin conştientă a omului asupra 

mediului natural de-a lungul timpului. Peisajul piscicol s-a restrâns neîncetat 

prin înaintarea terenurilor arabile în regiunile inundabile din lungul Dunării 

şi râurilor importante. Cu circa 100 de ani în urmă, Grigore Antipa se 

remarcă ca militant împotriva politicii de îndiguire în zonele care erau în 

regim liber de inundaţie, precizând cât de dezastruoasă din punct de vedere 

ecologic şi economic ar fi această decizie. Declară în 1912: "... adevăratele 

locuri cărora li se datorează producţia cea mare de peşte din Dunăre sunt 

bălţile, căci peştele aici se naşte, se hrăneşte şi creşte, iar Dunărea este 

numai rezervor unde se întorc ei când încetează de a se mai hrăni pentru a 

ierna în apa adâncă şi a se feri astfel de pericolele îngheţului din baltă". 

Când pescuim? Unde pescuim? Ce pescuim? Cât pescuim? 

Sunt întrebări care ne sunt adresate indiferent de forma de pescuit 

care se practică. 

Când pescuim? 

În vederea protejării fondului piscicol, pescuitul recreativ - sportiv 

este permis atât în cursul zilei, cât şi în timpul nopţii, dar înafara perioadelor 

din an interzise prin lege (duratele de prohibiţie variind în funcţie de specie, 

din martie până în iulie pentru cele mai multe specii); în timpul pescuitului 

recreativ - sportiv de noapte, pescarii trebuie să folosească o sursă de lumină 

care să semnalizeze prezenţa acestora la locul de pescuit. 
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Ce pescuim? Unde pescuim? 

Frecvent, în funcţie de specia de peşte (sau altă resursă acvatică vie) 

dorită, se alege locul. 

În cazul râurilor, poziţia geografică, suprafaţa bazinului, altitudinea, 

substratul geologic şi vegetaţia reprezintă factorii principali care 

influenţează compoziţia şi structura zoocenozelor acvatice. Deplasarea 

turistului într-o anumită treaptă de relief impune cunoaşterea etajării 

ihtiofaunei: păstrăv în etajul alpin, lipan şi moiagă în etajul montan, scobar 

şi clean în etajul de deal şi podiş, mreană în porţiunile nisipoase şi crap în 

zona de câmpie. [3] 

Din punct de vedere piscicol, Dunărea românească se 

individualizează printr-o mare bogăţie de specii (în număr de 83), unele 

strict locale, altele migrând în bălţile şi lacurile interioare, în râuri şi în 

Marea Neagră. Pe întreg şenalul Dunării, populaţia cea mai bogată este 

reprezentată de crap care, sub aspect spaţial, formează zona crapului. 

Sturionii şi scrumbia de Dunăre sunt speciile extrem de căutate de către 

turişti. [7] 

Speciile lacurilor sunt determinate de natura substratului cuvetei 

lacustre, compoziţia chimică a apei, altitudine, condiţii climatice şi vegetaţia 

înconjurătoare. 

Lacurile din Lunca Dunării şi din Delta Dunării deţin cele mai tipice 

zoocenoce lacustre, dar şi cele mai bogate şi variate; dintre vertebrate, 

crapul este specia dominantă, urmată de plătică. 

Pescuitul în scop recreativ - sportiv în bazinele piscicole naturale se 

practică de pe mal şi/sau din barcă, iar în timpul iernii de pe gheaţă, cu 

excepţia zonelor de protecţie specială a iernării peştelui. 

Atunci când are loc pescuitul sportiv - recreativ de noapte pe 

cursurile de apă sau lacuri, acesta se va desfăşura în sectoarele clar 

delimitate de gestionarul resursei piscicole, împreună cu asociaţiile judeţene 

de pescuit sportiv. 

Pescuitul recreativ - sportiv în apele de suprafaţă din România, 

inclusiv în Marea Neagră, presupune şi respectarea dimensiunilor minime 

ale peştilor şi ale altor vieţuitoare acvatice reglementate de legislaţie. [3] 

Cât pescuim? 

Plăcerea de a pescui cât mai mult se naşte când turistul constată că a 

acumulat ceva în coş (sau în alt recipient) de la sosire, ceea ce-1 face să uite, 

de cele mai multe ori de rigorile legislaţiei cu privire la gestionarea durabilă, 
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care impune ca exploatarea resurselor acvatice vii, prin metode şi procedee 

adecvate de pescuit, să se facă la un nivel care să nu aibă consecinţe 

negative pe termen lung asupra biodiversităţii ecosistemelor marine şi 

continentale. De exemplu, se constituie contravenţie următoarele fapte şi se 

sancţionează cu amendă pescuitul recreativ - sportiv de către o singură 

persoană în timpul unei zile:  mai mult de zece bucăţi, în total, din speciile 

de păstrăv, lipan şi coregon, în apele de munte cu salmonide; mai mult de 5 

kg de peşte, cu excepţia cazului în care s-a pescuit un singur exemplar, a 

cărui greutate depăşeşte 5 kg. 

Gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii care aparţin 

domeniului public al statului intră în competenţa Companiei Naţionale de 

Administrare a Fondului Piscicol, cu sediul în Bucureşti. Agenţia Naţională 

pentru Pescuit şi Acvacultură, instituţie publică de interes naţional care 

răspunde în numele statului de elaborarea şi implementarea strategiei 

naţionale şi politicilor în domeniul pescuitului şi acvaculturii, delegă 

gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii Administraţiei Rezervaţiei 

Biosferei "Delta Dunării" şi Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, 

pentru apele de pe teritoriul rezervaţiei, respectiv apele de munte. 

Pescuitul sportiv din ţara noastră a cunoscut în ultimii 10 ani o 

revigorare vizibilă, proprietarii unor lacuri private având un rol determinant 

prin investiţiile făcute de aceştia an de an în dezvoltarea fondului piscicol al 

lacurilor, în dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii din zonă precum şi 

prin amenajările turistice realizate în jurul lacurilor. Astfel, tot mai des 

întâlnim lacuri şi bălţi care oferă pescarilor partide de pescuit memorabile 

dar şi servicii de campare sau de cazare în căsuţe de lemn şi vile, astfel încât 

partidele de pescuit se transformă încet - încet în mici concedii de odihnă şi 

agrement pentru pescarii şi familiile acestora. Putem spune că, prin aceste 

proiecte individuale, în ultimii ani asistăm la dezvoltarea unei noi ramuri a 

turismului românesc, pe care noi am denumit-o în mod sugestiv turismul 

piscicol. [7] 

 

2. Aspecte cu privire la iniţiative / proiecte realizate în domeniul 

turismului piscicol la nivelul României 

În continuare prezentăm câteva proiecte şi iniţiative importante care 

au ca scop dezvoltarea şi îmbunătăţirea sectorului pescuitului recreativ-

sportiv. Aceste proiecte se desfăşoară atât la nivel naţional (Strategia 

Naţională a sectorului pescăresc 2014-2020), cât şi local (Strategia de 
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dezvoltare durabilă a zonei pescăreşti Prut-Dunăre Galaţi, Seminar Fraţa – 

România). 

a) Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galaţi a 

propus Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescăreşti “Prut-Dunăre” 

Galaţi, cu sprijinul Programului Operaţional pentru Pescuit, Uniunii 

Europene şi al Guvernului României. Printre măsurile ce au în vedere 

dezvoltarea sectorului pescuitului recreativ, se numără Măsura 1, Măsura 3 

şi Măsura 6. [10] 

Măsura 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru ecoturism şi 

agrement cu profil piscicol 

Lipsa infrastructurii necesare pentru valorificarea potenţialului 

ecoturistic şi de agrement cu profil piscicol al Zonei Pescăreşti este unul 

dintre obstacolele de dezvoltare identificate în cadrul analizei teritoriului. 

Activităţile de turism şi agrement sunt cu atât mai importante cu cât au un 

potenţial ridicat de dinamizare a altor activităţi economice conexe (în 

special din sectorul pescăresc) şi pot contribui la conservarea patrimoniului 

local material şi chiar imaterial. 

Prin intervenţiile propuse de această măsură se urmăreşte: 

▪ amenajarea de baze pentru ecoturism şi/sau agreement, prin acţiuni 

precum: 

» lucrări de amenajare a infrastructurii specifice destinate 

agrementului şi activităţilor turistice cu profil pescăresc din cadrul bazelor; 

» amplasarea de foişoare de observaţie şi fotografiere în cadrul 

bazelor amenajate; 

» amplasarea de refugii şi adăposturi amenajate în stil tradiţional 

pescăresc pentru turişti în zone de belvedere sau în alte zone de interes 

pentru activităţile de agrement (ex: în apropierea punctelor de îmbarcare, a 

pontoanelor etc.); 

» achiziţionarea de ambarcaţiuni pentru agrement; 

» amenajarea infrastructurii de acces din incintele bazelor; 

» amenajarea zonelor de popas şi camping; 

» amenajarea de pontoane de agrement; 

▪ amenajarea de trasee turistice tematice, prin acţiuni precum: 

» montarea de marcaje turistice; 

» panouri informative şi de promovare; 

» puncte de informare turistică; 

» realizarea de materiale de promovare; 
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▪ amenajarea în scop turistic a unităţilor de acvacultură şi/sau 

procesare, prin acţiuni precum: 

» delimitarea şi amenajarea zonelor pentru activitate turistică; 

» achiziţionarea de echipamente şi instalaţii pentru activităţi 

pescăreşti demonstrative, cu scop turistic; 

» amenajări pentru gestionarea peisajului şi a elementelor 

tradiţionale legate de activitatea de pescuit din interiorul unităţilor; 

» amenajarea de puncte de vânzare directă în interiorul unităţilor; 

» instruirea personalului pentru primirea şi ghidarea turiştilor; 

▪ amenajarea unităţilor turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie 

publică cu profil pescăresc (reabilitarea unor clădiri existente), prin acţiuni 

precum: 

» amenajarea în scop turistic a caselor tradiţionale pescăreşti; 

» amenajarea unităţilor turistice existente pentru practicarea 

turismului piscicol, în zona pescărească; 

» reabilitarea unor clădiri existente şi includerea în activitatea 

turistică cu profil piscicol. 

Măsura 3. Dezvoltarea activităţilor tradiţionale de pescuit şi 

procesare a peştelui  

Comunităţile pescăreşti au un rol foarte important pentru dezvoltarea 

economică şi socială a zonei. Activitatea specifică a pescarilor autorizaţi 

pentru pescuit comercial este îngreunată de o serie de obstacole legislative şi 

fiscale care, coroborate cu lipsa unei infrastructuri corespunzătoare pentru 

practicarea activităţilor specifice, duc de multe ori la renunţarea la această 

activitate. Mulţi pescari preferă să utilizeze metode ilegale de capturare şi 

valorificare a peştelui, situaţie în care pescarii autorizaţi devin, în mod 

evident, dezavantajaţi. 

Astfel, se impune sprijinirea activităţilor tradiţionale de pescuit prin 

amenajarea accesibilităţii zonelor de pescuit şi dezvoltarea infrastructurii de 

depozitare şi valorificare directă a peştelui.  

În plus, pentru a aduce un plus de valoare sectorului şi pentru a oferi 

posibilitatea şi altor membri ai comunităţilor de pescari să contribuie la 

dezvoltarea economică, trebuie susţinută activitatea de procesare tradiţională 

a peştelui. În acest fel se pot crea oportunităţi ocupaţionale pentru membrii 

familiilor de pescari care nu sunt implicaţi direct în activitatea de pescuit, 

fiind vizaţi în mod direct tinerii şi femeile. 

În acest sens, s-au alcătuit două tipuri de proiecte: 
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▪ îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii pescarilor 

profesionişti, ce vizează următoarele acţiuni: 

» amplasarea de pontoane (inclusiv pontoane-dormitor) pentru 

acostarea bărcilor în zonele de colectare şi/sau acostare; 

» amenajarea unor adăposturi pentru pescari, în zonele de colectare; 

» amenajarea unor puncte de primă vânzare a peştelui, în apropierea 

zonelor de colectare; 

» amenajarea infrastructurii pentru colectarea, condiţionarea şi 

depozitarea temporară a peştelui; 

» amenajarea de ateliere de confecţionare şi reparaţii pentru 

ambarcaţiuni, unelte pescărești etc. 

▪ dezvoltarea unităţilor de procesare tradiţională a peştelui (inclusiv 

artizanat alimentar) 

Măsura 6. Protecţia şi conservarea patrimoniului local cultural, 

etnografic şi de mediu  

În cadrul acestei măsuri, printre alte proiecte, se remarcă iniţierea 

unui proiect strategic ce are ca scop crearea unui muzeu al zonei pescăreşti 

care să expună elemente esenţiale ale patrimoniului natural şi antropic al 

zonei şi care să promoveze cu prioritate caracterul pescăresc al 

comunităţilor locale. Proiect strategic: Muzeul zonei pescăreşti din judeţul 

Galaţi. 

Principalii beneficiari ai acestui proiect sunt comunităţile locale 

tradiţionale, turiştii zonei şi generaţiile locale viitoare. Pentru aceştia din 

urmă, muzeul va asigura transmiterea elementelor definitorii ale 

patrimoniului local tradiţional şi păstrarea identităţii locale a zonei. Valoarea 

estimată a proiectului este de 400.000 euro, procentul de finanţare solicitat 

fiind de 100%. 

b) Seminar Fraţa – România privind dezvoltarea durabilă a 

zonelor de pescuit şi de acvacultură. [11] 

În cadrul parteneriatului strategic care leagă Franţa de România, a 

fost înscris un obiectiv de cooperare consolidat în favoarea unei absorbţii 

optime a fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi a 

fondului european pentru pescuit (FEP). 

În acest sens, a fost prevăzut un sprijin deosebit pentru punerea în 

practică a strategiilor locale de dezvoltare integrată, finaţate prin intermediul 

Axei prioritare 4 a Fondului European pentru Pescuit, îndeosebi prin 

organizarea unui seminar ce cuprinde schimburi de experienţă între 
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Grupurile de acţiune locală pentru pescuit (FLAG) franceze şi române, în 

vederea favorizării cooperărilor bilaterale între teritoriile organizate ale 

celor două ţări. Acest seminar a fost organizat la Giurgiu în data de 11 

martie 2014. 

Primul obiectiv al acestui seminar a fost acela de a permite 

schimburile de experienţă între grupurile franceze selecţionate de aproape 

doi ani şi viitoarele grupuri româneşti, în faza de elaborare a strategiilor, 

pentru a putea beneficia de experienţa franceză.  

Al doilea obiectiv a fost acela de a favoriza, prin contactele stabilite 

cu această ocazie, dezvoltarea pe termen mediu şi lung a acţiunilor comune 

de cooperare între grupurile celor două ţări. Participanţii au avut ocazia de 

a lucra în două ateliere având următoarele teme: 

▪ turismul piscicol, o nouă formă de activitate turistică în serviciul 

dezvoltării durabile locale maritime; 

▪ Valorificarea produselor de acvacultură şi a resurselor naturale 

pentru dezvoltarea locală. 

c) Strategia Naţională a sectorului pescăresc 2014-2020, susţinută 

de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Departamentul pentru 

Ape, Păduri şi Piscicultură. [11] 

În perioada 24-28 februarie 2014 a avut loc întâlnirea Comitetului 

Consultativ pentru sectorul pescăresc cu privire la dezbaterea propunerii 

Strategiei Naţionale a Sectorului Pescăresc 2014-2020. 

Direcţiile de acţiune prevăzute de Strategie sunt: 

▪ dezvoltarea acvaculturii sustenabile şi eficiente din punctul de 

vedere al utilizării resurselor, inclusiv a prelucrării conexe; 

▪ promovarea şi încurajarea pescăriilor şi a acvaculturii inovatoare, 

competitive şi bazate pe cunoaştere; 

▪ consolidarea sistemului de inspecţie şi control; 

▪ îmbunătăţirea activităţii de colectare a datelor; 

▪ creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă. 

Prin conţinutul măsurilor prevăzute, strategia va avea impact 

asupra tuturor domeniilor de dezvoltare: 

▪ economic, prin dezvoltarea competitivităţii sectorului pescăresc; 

▪ de mediu, prin amplificarea serviciilor de mediu, aduse în special 

de acvacultura extensivă şi limitarea impactului activităţilor sectorului 

pescăresc, în special printr-o exploatare  durabilă a resurselor; 
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▪ social, prin crearea de locuri de muncă şi creşterea gradului de 

coeziune socială şi teritorială. 

 

3. Promovarea turismului piscicol 

Târgul Expo Aventuri la pescuit şi vânătoare / Expo Pescuit pur şi 

simplu, ediţia a XIII-a [11] 

Acest eveniment este cel mai mare din ţară în categoria sa şi are loc 

în Piaţa Constituţiei, Bucureşti, chiar în faţa Casei Poporului, în perioada 

13-16 martie. Programul de vizitare este între orele 10 şi 18, iar preţul 

biletului este de 10 lei, printre puţinele lucruri care şi-au păstrat preţul şi 

valoarea din 2009. Copiii sub 12 ani au acces gratuit. Ediţia de primavară a 

celui mai mare târg de pescuit şi vânătoare din ţară reuneşte într-un singur 

loc cei mai mari importatori şi producători, dar şi cele mai mari magazine cu 

echipament de profil. La fel ca ediţiile anterioare, evenimentul aduce mii de 

modele de scule şi accesorii pentru împătimiţii de pescuit şi vânătoare, sute 

de mărci şi produse prezentate în premieră. Nu vor lipsi, desigur, ofertele 

promoţionale. Printre expozanţii prezenţi la „Expo Aventuri la pescuit şi 

vânătoare / Expo pescuit pur şi simplu” se numără firme importante, 

recunoscute de iubitorii pescuitului şi vânătorii. La fel ca la fiecare ediţie, 

vizitiatorii au ocazia să participe la tombola târgului, unde pot câştiga scule, 

accesorii de pescuit şi momeli. Evenimentul este organizat de revista 

“Pescuit pur şi simplu”. 

 

4. Concluzii 

Aşadar, abundenţa piscicolă face din pescuit principala atracţie, însă 

această activitate se poate desfăşura doar pe cont propriu, neexistând 

deocamdată oferte de excursii special organizate pentru pescuit. 

Firmele turistice ar putea constitui oferte de excursii/sejururi care să 

includă şi o zi la pescuit, fapt ce ar putea duce la promovarea şi încurajarea 

acestei activităţi. Zonele piscicole amenajate corespunzător, cum ar fi 

Izvorul Muntelui din judeţul Neamţ, constituie un loc ideal în practicarea 

acestui sport şi posibilitatea de a petrece timpul cu familia şi prietenii, 

întrucât din portul amenajat în vecinătatea barajului se pot face croaziere cu 

vaporul pe lac sau se pot închiria bărci, hidro-biciclete. Pentru turişti există 

de asemenea posibilitatea cazării fie la motel, fie la căsuţe. 
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În concluzie, turismul piscicol reprezintă o oportunitate de a obţine 

profit, fiind un sector în curs de dezoltare ce oferă un potenţial ridicat în 

realizarea unei afaceri de viitor.  
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TOURISM POTENTIAL OF ROMANIAN RURAL CAMPS 
 

POTENŢIALUL TURISTIC AL TABERELOR DIN SPAŢIUL 

RURAL ROMÂNESC 
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Abstract 
Rural tourism focuses on actively participating in a rural lifestyle. In traditional 

rural tourism there are many methods and models to attract different types of tourists, 

except for children and youth. This paper aims to be the first that bring attention about the 

significant role in the development of traditional rural tourism by the organization and 

development of children and youth camps in and near the Romanian village. Romanian 

rural camps are an extremely important segment of tourism industry able to generate long 

term profit. 

Key words: traditional rural tourism, rural camps, rural development, non-

formal education, Romanian village 

JEL: I28, I38, O18, O20 

 

1. Introducere 

Țara noastră dispune de o sursă inepuizabilă de a face turism datorită 

formelor de relief, în special mediul rural fiind bogat în peisaje ale naturii 

care suprind plăcut turistul, precum și în tradiții și meșteșuguri care mai 

rezistă în timp datorită țăranilor. Pe lângă alte forme de turism rural prezente 

și dezvoltate o dată cu dezvoltarea economiei și a tehnologiei, întâlnim un 

sector care are impact asupra generației tinere, de la copii preșcolari până la 

studenți și nu numai, sectorul taberelor școlare și extra-școlare, care își au 

desfășurarea în satul românesc sau în apropierea lui. Menirea lor fiind de a 

asigura petrecerea timpului liber într-o zonă pitorească, dezvoltarea unor 

abilități prin educația nonformală și informarea asupra tradițiilor strămoșești 

ale zonei, dar și promovarea acestor centre de agrement din mediul rural. 

Consider că se impune identificarea și promovarea potențialului 

turistic rural al taberelor prin o mai bună informare atât la nivelul agențiilor 

turistice, cât mai ales asupra părinților care doresc să-și trimită copiii în 

vacanță într-o locație de petrecere a timpului liber frumoasă și armonioasă 

cu mediul înconjurător, dar care oferă și informații despre tradițiile 

strămoșești. Tabăra este un segment foarte important al industriei turismului 

                                                
1 Masterand, Ministerul Tineretului şi Sportului, manumuresan@gmail.com 
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care este capabil să genereze profit pe termen lung. Prezentul studiu este 

bazat ca metodologie de lucru pe metoda observației și a analizei de studiu, 

care îmi permite de asemenea să folosesc și experiența personală din 

organizarea și promovarea taberelor Ministerului Tineretului și Sportului. 

Astfel din analiza ofertelor centrelor de agrement subordonate 

Ministerului Tineretului și Sportului, observăm amplasarea, modalitatea de 

cazare, dotarea, numărul și tipurile de tabără care se organizează, perioada, 

programe și activitați/trasee turistice desfășurate, numărul participanților, 

vârsta, de unde provin ca regiune, feedback-ul post tabără al participanților, 

dezvoltarea mediului rural unde are loc tabăra. [1, pp. 164 – 201] 

 

2. Tipuri de tabere organizate în mediul rural 

Ministerul Tineretului și Sportului este instituția care finanțează și 

organizează acest tip de programe extra-școlare pentru elevi, studenți și 

tineri prin intermediul instituțiilor subordonate, Direcțiilor Județene pentru 

Sport și Tineret din întreaga țară. Este de menționat faptul că înainte de 

fiecare vacanță de vară, Ministerul Tineretului şi Sportului anunţă pe site-ul 

propriu, Calendarul Taberelor Tematice și Naționale(Direcţii Judeţene 

pentru Sport şi Tineret/Centru de agrement/perioadă/tematică). Astfel 

clasificarea taberelor în funcție de scopul și grupul țintă este următoarea: 

 

2.1. Taberele de odihnă, sunt definite ca ”... minivacanţe(7 zile, 6 

pensiuni complete) care se desfăşoară în centrele de agrement aflate în 

administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţii Judeţene 

pentru Sport şi Tineret, care au ca scop recreerea, socializarea şi 

relaţionarea, prin îmbinarea activităţilor artistice, cu cele practice şi cu 

aventura. Elevii vor învăţa să se bucure de călătorii şi de ceea ce pot învăţa 

şi construi împreună.”[9] 

2.1.1. Grup țintă și valoarea serviciilor: vizează elevi din 

învăţământul primar, gimnazial şi preuniversitar. Acest tip de tabere nu este 

finanțat din bugetul ministerului, fiecare participant fiind nevoit să achite 

contravaloare cazării, mesei și a transportului până la locația taberei. 

2.1.2. Înscrierea participanților: presupune două modalități, în 

funcție de localitatea de unde provin, participanții, elevii sau 

profesorii/însoțitori, se adresează Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret 

sau se adresează DJST-ului care are în subordine centrul de agrement unde 

se va desfășura tabăra. 
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2.2. Taberele tematice, sunt definite ca ”... minivacanţe (7 zile, 6 

pensiuni complete) care se desfăşoară în centrele de agrement aflate în 

administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţii Judeţene 

pentru Sport şi Tineret, în care elevii beneficiază de programe de educaţie 

nonformală, pe o anumită temă, în vederea dezvoltării unor abilităţi şi 

competenţe complementare celor oferite în cadrul sistemului de învăţământ. 

Activităţile recreative se întrepătrund cu cele educaţionale urmărind 

socializarea şi relaţionarea grupului.”[8] 

2.2.1. Grup țintă și valoarea serviciilor: vizează elevi din 

învăţământul primar, gimnazial şi preuniversitar. Acest tip de tabere nu este 

finanțat din bugetul ministerului, fiecare participant fiind nevoit să achite 

contravaloare cazării, mesei și transportului până la locația taberei. 

Ministerul finanțând materialele necesare activităților specifice tematicii din 

tabără, precum și serviciile educative puse la dispoziția participanților. 

2.2.2. Înscrierea participanților: se realizează în primul rând în 

funcție de abilitățile și preferințele fiecărui elev, el se adresează adresează 

Direcției Județene pentru Sport și Tineret din județul din care face parte sau 

DJST-ului care are în subordine centrul de agrement unde se va desfășura 

tabăra. 

 

2.3. Taberele naționale sunt definite ca ”... minivacanţe(7 zile, 6 

pensiuni complete) care se desfăşoară în centrele de agrement aflate în 

administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţii Judeţene 

pentru Sport şi Tineret, în care elevii beneficiază de programe de educaţie 

nonformală, facilitând accesul acestora la programe şi proiecte specializate 

pentru dezvoltarea unor abilităţi şi competenţe complementare celor oferite 

în cadrul sistemului de învăţământ. Temele sunt de real interes pentru 

beneficiari, fiind în concordanţă cu studiile, activităţile, abilităţile şi 

aptitudinile lor.”[6] 

2.3.1. Grup țintă și valoarea serviciilor: vizează elevi din 

învăţământul primar, gimnazial şi preuniversitar, însă spre deosebire de cele 

enumerate mai sus, sunt selecționați doar acei participanți care au rezultate 

deosebite într-un anumit domeniu sau sunt implicaţi în activităţi 

extraşcolare, educative sau de voluntariat, selecție care se realizează pe baza 

unei metodologii de organizare a taberelor, găsită pe site-ul ministerului. 

Participantul selectat, va fi nevoit să-și achite contravaloare transportului 

până la locația desfășurării taberei, contravaloarea serviciilor de masă, 
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cazare și a materialelor şi serviciilor educativ-recreative, va fi suportată din 

bugetul ministerului. 

2.3.2. Înscrierea participanților: se face în funcție de abilitățile și 

preferințele fiecărui elev, el se adresează adresează Direcției Județene pentru 

Sport și Tineret din județul din care face parte sau DJST-ului care are în 

subordine centrul de agrement unde se va desfășura tabăra în care doresc să 

participe şi îşi vor depune dosarul de înscriere (conform metodologiei), în 

vederea selecţiei participanţilor. 

 

2.4. Taberele sociale: sunt definite ca: ”... minivacanţe(6 zile, 5 

pensiuni complete) care se pot desfăşura atât în centrele de agrement din 

subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cât şi în locaţiile agenţilor 

economici privaţi acreditaţi de Ministerul Tineretului şi Sportului, care au ca 

scop integrarea în societate a elevilor care beneficiază de o măsură de 

protecţie specială, urmărind socializarea şi relaţionarea grupului.” [7] 

2.4.1. Grup țintă și valoarea serviciilor: acest tip de tabără vizează 

un al tip de copii/tineri, fiind suportat integral(cazare, masă și transport) de 

către minister, pentru elevi/studenți cu burse sociale sau acei elevi/studenți 

care beneficiază de o măsură de protecţie specială, instituită conform Legii 

nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor omului: copii 

plasaţi la familii/persoane, asistenţi maternali sau servicii de tip rezidenţial 

din fiecare judeţ, respectiv fiecare sector al municipiului Bucureşti. 

2.4.2. Înscrierea participanților: este diferită față de tipurile de 

tabere expuse mai sus, există o metodologie de organizare a taberei sociale, 

care se poate accesa de pe site-ul MTS-ului prin care fiecare Direcție 

Județeană de Tineret și Sport are un număr de locuri finanțate/acordate de 

către minister. În funcție de numărul de locuri pe care îl are un județ, elevul, 

sau după caz, cadrul însoţitor/asistentul maternal se adresează direcției care 

prin consilierul de tabără îi prezintă oferta cu centrele de agrement din 

subordinea MTS sau oferta agenților economici acreditați, de unde poate 

opta pentru un loc în tabără. 

 

2.5. Taberele pentru preşcolari, elevi şi studenţi cu handicap: sunt 

definite ca ”... minivacanţe (6 zile, 5 pensiuni complete) care se pot 

desfăşura atât în centrele de agrement din subordinea Ministerului 

Tineretului şi Sportului, cât şi în locaţiile agenţilor economici privaţi 

acreditaţi de Ministerul Tineretului şi Sportului, care au ca scop socializarea 
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şi relaţionarea şi integrarea în societate a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor 

care necesită măsuri de protecţie în sprijinul recuperării şi incluziunii 

sociale.” 

2.5.1. Grup țintă și valoarea serviciilor: este clar că grupul țintă este 

reprezentat de copii/studenți care urmează o formă de învățământ și care pot 

atesta confirm legii 488/2006 că suferă de o formă de handicap. 

Contravaloarea serviciilor de masa, cazare este asigurată integral de către 

Ministerul Tineretului și Sportului, participanții urmând să achite doar 

transportul până la locul desfășurarii taberei. Alături de participanți le este 

asigurată contravaloarea serviciilor expuse și însoțitorului sau părintelui, 

după caz. 

2.5.2. Înscrierea participanților: la fel ca și la taberele sociale, 

doritorii vor citi metodologia de pe site-ul ministerului și în funcție de 

locurile atribuite DJST-urilor, părinţii, sau, după caz, asistenţii personali şi 

asistenţii personali profesionişti vor alege un loc în tabără. 

 

3. Tabere organizate direct de către Ministerul Tineretului și Sportului, 

prin Direcția Tabere și Agrement 

Prin acest tip de tabere se dorește dezvoltarea unor abilități specifice 

ale tinerilor, recompensarea unor merite deosebite la învățătură, creearea 

unor relații între mediul academic și cel nonformal, precum și promovarea 

turistică a zonelor de agrement ale României. 

 

3.1. Tabăra Olimpicilor: are ca scop recompensarea celor mai 

merituoși elevi din România; se realizează pe litoralul românesc, în fiecare 

vacanță de vară pentru un număr de 400 de elevi cu vârste cuprinse între 14 

– 19 ani, care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și 

internaționale la diferite discipline. Selecția participanților se face cu 

ajutorul Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratele Școlare 

Județene din subordinea sa. Locația se alege în urma unei proceduri de 

licitație publică la care pot participa doar agenții economici acreditați de 

către minister. Perioada este luna august, început de septembrie. 

 

3.2. Tabăra Tinerelor Talente: are ca tematică artele plastice și 

dansul, dorindu-se prin realizarea ei, dezvoltarea acestor abilități și creearea 

unei comunități de tineri artiști. Ca și loc de desfășurare are loc tot pe 

litoralul românesc, se realizează tot pe parcursul vacanței de vară, pentru un 
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număr de 100 elevi cu vârste cuprinse între 14-19 ani. Selecția lor se face 

prin depunerea unui dosar conținând diplome/certificate care să ateste 

abilitățile tematice taberei. Perioada de desfășurare este luna iulie. 

 

3.3. Tabăra 1 Decembrie 1918: se defășoară în fiecare an cu ocazia 

Zilei Naționale a României și se desfăşoară concomitent în următoarele 

centre de agreement din subordinea ministerului: Bistriţa-Năsăud – 

Sȃngeorz Băi, Vȃlcea – Cozia, Covasna – Pădureni, Bihor – Baza Turistică 

Oradea. Participanții sunt în număr de 300 de tineri din toată țara. Scopul 

taberei fiind unul de conștientizare a importanței acestei date pentru poporul 

român, precum și dezvoltarea interesului către istorie a tinerei generații.  

Responsabilitatea asigurării unui cadru organizatoric eficient, 

material și educativ pentru atingerea reușitei fiecărei tabere îi revine: 

directorului de tabără, profesorilor însoțitori, animatorilor de vacanță și 

administratorului taberei. [1, pp. 13 – 16] 

 

4. Numărul și dotarea centrelor de agrement din mediul rural 

În acest moment România dispune de un număr de 57 de centre de 

agrement funcționale, din care un număr de 30 sunt amplasate în mediul 

rural, iar un număr de 14 amplasate în stațiuni turistice montane sau de pe 

litoral, restul de 13 sunt amplasate în orașe. 
Tabelul 1. Dotarea minimă a centrelor de agrement din mediul rural 
Interior  Televizor, acces internet wifi, sală de calculatoare 

 Grupuri sanitare proprii, centrală termică, sală de mese 

 Sală de dans și divertisment dotată cu sistem acustic de 
discotecă și de karaoke 

 Sală destinată organizării de seminarii, cursuri, dotată cu 

videoproiector, ecran proiecție, flipchart, internet wireless 

 Cabinet medical și infirmerie 

Exterior  Monitorizare și pază 

 Teren de sport sintetic multifuncțional cu nocturnă 

 Dușuri exterioare cu apă caldă permanent, asigurată de 

panouri solare 

 Teren de tenis, echipament de paintball, masă de ping-pong, 

masă de biliard 

 Spațiu de joacă dotat cu aparate 

 Biciclete pentru trasee montane 

 Terasă, discotecă în aer liber 

 Teren de golf 

 Foc de tabără 



Tourism potential of Romanian rural camps 

129 

 

 Amfiteatru în aer liber cu scenă pentru spectacole sau alte 
activități nonformale 

          Sursa: cercetarea personală a autorului, 2010-2015 

Județele care dispun de centre de agrement funcționale și dotate la 

standarde calitative de primire a turiștilor din generația tânără sunt 

următoarele: Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, 

Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Galați, Gorj, Harghita, 

Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, 

Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui și 

Vrancea. S-a observat faptul că în toate zonele există un mediu natural curat 

și primitor pentru valorificarea potențialul turistic al locațiilor din mediul 

rural, fiind deosebit de atractive și putând fi gazde pentru activități de 

agrement, sportive, drumeții, ciclism montan, pescuit, călărie, canyoning, 

schi, însă există o lipsă a furnizorilor profesioniști care să poată oferi aceste 

servicii. De aceea colaborarea consilierilor de tabere cu agenții economici 

care pun la dispoziție aceste servicii trebuie să fie actuală și de bun augur. 

De asemenea aceste zone din mediul rural sunt în mare parte înzestrate cu 

un bogat patrimoniu cultural: peisaj rural autentic, clădiri cu valoare 

arhitecturală, muzee, situri istorice și sărbători tradiționale sau festivaluri cu 

renume național și internațional. 

Centrele de agrement dispun de un minim de 30 de locuri și de un 

maxim de 450 de locuri per centru, fiecare dispunând de camere cu 2, 3, 4 

locuri/pat cu grup sanitar propriu, camere de 8 locuri cu 4 paturi suprapuse 

și grup sanitar pe hol. Restaurantul din incinta centrului poate asigura 

servirea mesei pentru un număr de până la 450 de persoane, uneori grupați 

pe serie, acesasta depinzând de centrul unde sunt cazați elevii. 

 

5. Servicii/activități, contravaloare unei tabere și numărul 

participanților pe sezon estival 

Pentru siguranța copiilor și liniștea părinților care îi trimit în tabără, 

față de alte locații turistice prezente în mediul rural, centrele de agrement 

unde se desfășoară taberele sunt situate departe de pericole, precum drumuri 

județene, de asemenea majoritatea au personal de pază, pus la dispoziția 

cadrelor didactice însoțitoare, astfel încât persoane străine nu pot avea acces 

în incinta taberei. 

Serviciile de masă sunt servite după un meniu stabilit zilnic și adus 

la cunoștința copiilor și a însoțitorilor, incluzând fructe, carne, lactate, 

desert, toate fiind proaspete și servite la ore fixe, având valoare nutritivă 
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corespunzătoare vârstei participanților, stabilite de comun acord. Pentru 

protecția preșcolarilor, în unele centre de agrement vesela este de metal sau 

de unică folosință, în acest caz nu se pot tăia dacă le scapă pe jos din 

neatenție. Pentru responsabilizarea generației tinere în tabere, copiii își 

debarasează singuri masa după ce au terminat de mâncat. 

Datorită unei dotări corespunzătoare a centrelor de agrement, copiii 

care participă în tabere au parte de activități de recreere, educație 

nonformală, competiții sportive, jocuri interactive, concursuri de dans, 

karaoke, miss, drumeții montane, vizite la case memoriale sau ateliere de 

meşteşug tradiţional, interpretarea de roluri în piese de teatru, ciclism, 

pescuit, călărie, canyoning, schi etc. Toate aceste activități se realizează sub 

supravegherea consilierilor de tabere, cadrelor didactice însoțitoare, 

animatorilor de tineret, dar și a profesioniștilor, antrenori de sport sau 

traineri. Programul unei tabere este alcătuit și din workshop-uri de 

dezvoltare personală a unor noi abilități, precum pictura pe sticla sau icoane 

pe sticlă, creearea de măști din gips, olărit, sculptura în lemn, punerea în 

scenă a unei piese de teatru, învățarea sau aprofundarea unei limbi străine. 

De la an la an, datorită îmbunătăţirii infrastructurii şi creearea de noi 

activităţi în aer liber, taberele sunt căutate de către copii şi părinţi, dar şi de 

către cadrele didactice, astfel avem aproximativ un număr de 11.544 de 

elevi şi studenţi care au participat în tabere, din care un procent de 10% se 

reîntorc în aceeaşi locaţie, alţii fac rocadă, pentru a reuşi să acopere toate 

zonele ţării. Mediul rural se bucură de o prezenţă de 70 % dintre aceştia şi 

de promovarea tradiţiei locale unde au fost. Luat pe tipul de tabără 

organizată avem: tabere tematice şi naţionale, 3059 de persoane, tabere 

sociale, 4675 de persoane şi tabere pentru pentru preşcolari, elevi şi studenţi 

cu handicap, 1280 de persoane cu vârste cuprinse între 7 – 35 de ani. 

Având în vedere condiţiile bune de cazare, activităţile desfăşurate în 

tabăra, o zi de cazare cu trei mese, costă de la suma de 64 lei, până la 75 de 

lei, per persoană pentru sezonul vară 2015. În această sumă intră şi 

activităţile de dezvoltare şi entertainment. Fiecare participant în tabără la 

finalul sejurului primeşte un chestionar de feedback, prin care consilierul de 

tabără împreună cu animatorul de tineret observă ce anume poate fi 

îmbunătăţit pentru următoare ediţie şi ce anume aduce succes şi merită 

menţinut în program. 

 



Tourism potential of Romanian rural camps 

131 

 

6. Tabăra un potențial de dezvoltare turistică a zonei rurale unde se 

desfășoară 

Călătoriile făcute încă din antichitate au dus la dezvoltarea 

conceptului de turism, datorită dorinței de a împărtăși experiențele 

călătorilor; astfel Europa secolului XVI-XVII este prima unde se 

consemnează termenul de turism rural, datorită artiștilor vremii care prin 

operele lor descriu viața satului. [3, pag.2, cap. 8] 

Locul primordial în ceea ce privește turismul tradițional rural, îl 

ocupă satul românesc văzut în societatea modernă ca un produs turistic 

descris prin marea diversitate de folclor, tradiții/obiceiuri, peisaj, 

monumente istorice, cultură/religie, ospitalitate/mentalitate și preparate 

culinare, etc .[ 2, pp. 73-78] 

Astfel mediul rural trebuie să se așeze în linie dreaptă cu dezvoltarea 

activităților de tineret și ale infrastructurii turistice, astfel evoluția 

tehnologică a dus la oportunitatea de a accesa destinații ce păreau 

”interzise” sau mai greu accesibile populației, în urma cu 25 de ani, precum 

și dorința de a evada din cotidian ( marile metropole ale țării ) și de a petrece 

timp într-un mediu natural sănătos, care să ofere activități noi, dar în același 

timp acces și la tradiții de mult uitate de mediul urban. 

Tabăra reprezintă un potenţial uriaş pentru România, dar în mod 

reprezentativ pentru mediul rural, tradiţionalismul, obiceiurile şi tradiţiile 

care sunt încă prezente în multe zone ale ţării sunt apreciate de către 

generaţia tânără care este dornică de a-şi cunoaşte rădăcinile strămoşeşti şi 

de a interacţiona cu ele. Cadrele profesorale sunt cele care aduc elevii în 

tabără şi tot ele sunt cele care le dezvoltă interesul lor spre viaţa la ţară, spre 

a dobândi abilităţi noi de cunoaştere şi de orientare în viaţă, de accea 

consider că colaborarea dintre cadru didactic, consilier de tabără, animator 

de tineret şi reprezentantul asociaţiilor comunităţii rurale va duce la succesul 

garantat cu minin de efort al turismului rural în ţara noastră. [10] 

 

7. Concluzii 

Călătoria, destinaţia, cazarea, activităţile, natura fac parte dintr-un 

turism de succes, cu atât mai mult cu cât mediul rural este propice pentru a 

fi de succes. Ascultând necesităţile ambelor părţi, turistul şi agentul 

economic sau chiar meşteşugarul care prin talentul său obţine produsul final 

prin care lasă o amintire turistului, care va reveni cu drag în mediul rural şi 
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cu siguranţă îl va recomanda rudelor, prietenilor şi cunoscuţilor, trebuie să 

colaboreze împreună pentru un viitor armonios al mediului rural. 

Beneficiarii ale acestor programe de turism, tinerii şi ”spațiul rural 

românesc care beneficiază de un potențial etnografic și folcloric de mare 

originalite și autenticitate”[4] prin suportul oferit de educația nonformală 

câştigă timp productiv petrecut între tineri de vârste apropiate, dar şi 

construirea de relații sănătoase între participanți şi organizatori, prin 

comunicarea şi colaborarea între actorii implicaţi în promovarea taberelor 

din mediul rural. 

Taberele pentru elevi şi studenţi încearcă să găsească soluţii pentru 

problemele multiple şi dificile cu care se confruntă activitatea turistică din 

mediul rural şi să ofere soluţii optime de revigorare a mediului rural şi a 

fenomenului turistic din acest spaţiu. 
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Abstract 

Rural tourism serves to perpetuate specific rural values concomitantly with satisfy 

interests of both those who offer tourist services and their beneficiaries. The complexity 

agro fails to meet a wide range of requirements, offering guests the most diverse 

possibilities of leisure. 

The study points out that rural tourism market demand for agrotturism occurs in 

three situations: 

▪ tourists turn to agrotourism for originality rustic and archaic elements; 

▪ tourists who use rural tourism product due to financial constraints; 

▪ tourists who accidentally accept this kind of product, due to congestion tourism 
resorts and classical structures. 

As regards the agrotouristic service providers it is noted that they are practiced 

mainly by owners of small farms. 

Reasons for engaging farmers in tourist activities are mainly to supplement 

income, capitalising the surplus of accommodation and the excess agricultural products, 

increasing employment of female labor force, meet the needs of communication and 

establish social relationships. 

In our country the imitation of successful agrotourism business was one of the 

predisposing factors for the development of this tourism. 

Agritourism offers the chance to both solve village problems by providing a non-

agricultural source of income and a viable alternative for townspeople to maintain 
connection with traditional cultural values. 

Key words: rural tourism; agrotourism; technical and economic performance 

JEL: Z100; Q590; L830 
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1. Introducere 

Intensivizarea activitățiilor de turism reprezintă rezultatul unui 

cumul de factori care se află într-o continuă dezvoltare. Principalii factori se 

referă la: nivelul de dezvoltare socio economică a regiunii (produsul intern 

brut) tarifele practicate pentru serviciile directe cât și cele indirecte, oferta 

turistică, creșterea gradului de urbanizare etc. 

Turismul rural are rolul de perpetuare a valorilor specifice spațiului 

rural concomitent cu satisfacerea intereselor atât celor care oferă servicii 

turistice cât și beneficiarilor acestora. În accepțiunea generală, turismul rural 

se diferențiază de celelalte forme de turism prin oferirea posibilității 

relaționării turiștilor cu comunitatea rurală. Turistul este privit ca un 

adevărat oaspete, punându-se accentul pe comunicare și schimbul de 

impresii. 

În ceea ce privește agroturismul el reprezintă o formă particulară de 

turism care își propune să îmbine activitatea turistică cu cea economică 

practicată în gospodăriile gazdă. Prin agroturism se valorifică astfel, în mod 

superior, resursele naturale și antropice ale zonei, contribuind la ridicarea 

nivelului de trai a populației rurale. Spre deosebire de turismul rural, 

agroturismul presupune: cazarea în gospodăria țărănească, consumarea de 

produse agricole din gospodăria respectivă și participarea într-o măsură mai 

mare sau mai mică la activitățile agricole specifice. (Stănciulescu, Gabriela; 

Lupu N. și colaboratorii 2002) 

 

2. Agroturismul în România 

Practicată inițial de către țăranii care dețineau un excedent de spații 

de cazare, această formă de turism se află într-o continuă formă de 

expansiune. Astfel, agroturismul a început să devină o nouă direcție de 

acțiune în scopul obținerii unei dezvoltări durabile a spațiului rural. 

Acest trend înregistrat în turismul românesc urmărește modelele de 

succes dezvoltate în vestul Europei, unde agroturismul ocupă un loc fruntaș 

în preferințele turiștilor. Cu toate că turismul rural diferă de la o zonă 

geografică la alta și cu atât mai mult de la o țară la alta, toate formele sale au 

la bază trei elemente cheie: spațiul, oamenii și produsele. 

Sprijinirea activităților de agroturism în ţara noastră s-a făcut o dată 

cu Legea nr. 145/1994 moment în care s-au definit prin lege conceptele de 

pensiune turistică şi fermă agroturistică. A urmat o perioadă de măsuri 
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legislative stimulative pentru dezvoltarea turismului rural precum şi o serie 

de Programe interministeriale de dezvoltare socio-economică.  

În prezent, OMDRT nr. 899/2011 este cel care are rolul de a 

reglementa desfășurarea activității agroturistice și clasificarea structurilor de 

primire turistice rurale cu funcţiuni de cazare. Certificarea se acordă în urma 

unei inspecții a viitoarei unitatii turistice și în cazul în care aceasta 

corespunde, acordându-se un numar de flori de la 1 la 5, în funcție de 

condițiile de cazare și masă asigurate. Referitor la ordinul de mărime se 

sesizează o diferență notabilă între pensiunea turistică și cea agroturistică, 

prima fiind limitată la maximum 15 camere și 60 de locuri de cazare în timp 

ce a doua este limitată la doar 8 camere. O data din trei in trei ani se va 

realiza procesul de reclasificare, solicitantul fiind obligat să notifice corpul 

de control cu cel puțin 60 de zile înainte de la expirarea ultimei vize. 

La nivelul țării noastre s-a constatat că agroturismul nu reușește să 

producă efectele socio economice scontate. Această stare de fapt se 

datorează problemelor create de slaba infrastructură, proasta organizare a 

serviciilor de transport, de popularea anumitor zone rurale, deteriorarea 

patrimoniului cultural și a sistemului ecologic, etc. În aceste condiții, piața 

turistică înregistrează oscilații semnificative, neexistând garanția recuperării 

în termenul planificat a investițiilor. Pentru a încuraja acest sector, Uniunea 

Europeană a dezvoltat diverse programe de finațare cu rolul de a acoperi o 

parte a investiției. Acest sprijin financiar urmărește diminuarea riscului 

asumat de fermierii care vor să dezvolte acest segment. 

Este cunoscut faptul că teritoriul României beneficiază de 

proporționalitate în ceea ce privește formele de relief: munte, deal, câmpie și 

deltă. Acest lucru poate fi considerat un avantaj suplimentar în scopul 

atragerii turiștilor, oferind posibilitatea dezvoltării unor produse complexe. 

Agroturismul trebuie privit ca o afacere care aduce profit prin 

valorificarea superioară a resurselor naturale oferind posibilitatea 

comunității locale de a se integra în cadrul economiei de piață. Această 

abordare cu rațiune strict economică dezvoltă două categorii de factori 

motivaționali: pozitivi și negativi. 

În sfera factorilor motivaționali negativi putem să includem factorii 

care forțează unii fermieri la practicarea agroturismului, acțiunile lor fiind 

dictate doar de dorința de a rămâne competitivi cu ceilalți actori de pe piață. 

Motivațiile considerate pozitive se referă la avantajele vizate de către 

întreprinzător, riscul de eșec putând fi evitat prin implementarea unui plan 
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de afaceri și adinistrarea resurselor financiare într-un mod chibzuit. 

Sintetizând motivația de înființare a unei agropensiuni este legată de 

valorificarea superioară a capacității agricole de producție existente în 

spațiul rural alături de ospitalitatea specifică poporului român. 

 

3. Implicațiile agroturismului în dezvoltarea comunității 

În ceea ce privește prestatorii de servicii agroturistice se remarcă 

faptul că acestea sunt practicate cu precădere de proprietarii micilor 

exploatații agricole. În mod obișnuit activitatea de turism are caracter 

secundar, activitatea principală rămânând producția agricolă. Practicarea de 

către săteni a turismului are ca rezultat o dezvoltare armonioasă a satelor, 

atât prin aportul financiar direct adus, cât mai ales printr-o valorificare 

superioară a produselor agricole obținute în exploatațiile agricole proprii. 

De asemeni, implicațiile pozitive evidente care afectează în mod 

direct mediul rural, prin dezvoltarea comunității, sunt următoarele: 

▪ valorificarea superioară a potențialului rural, evitând constrângerile 

impuse de piața agricolă și putând păstra în continuare a valorilor lumii 

rurale. Din acest punct de vedere, activitățiile agroturistice, pot oferi o 

alternativă în scopul mențineriii statutului socio-economic al fermierilor 

afectați de modificările apărute pe piața produselor agro-alimentare; 

▪ crearea de noi locuri de muncă și stabilizarea populației prin 

asigurarea perspectivelor de dezvoltare, asigură viabilitatea comunităților 

rurale izolate, care resimt o lipsă acută de forță de muncă; 

▪ antrenarea în activitatea turistică a forței de muncă feminine are ca 

efect acordarea unei șanse reale femeilor, de a pune în valoare energia și 

talentul lor, prin acapararea noilor activități; 

▪ diversificarea utrilizării forței de muncă și pluriactivitatea au rolul 

de a aduce o stabilitate financiară prin diminuarea impactului declinului 

unui tip de activitate și cel al constrângerilor generate de ritmicitatea 

sezonieră a activitățiilor agricole; 

▪ promovarea și dezvoltarea serviciilor reprezintă un aspect esențial, 

în deosebi datorită faptului că numeroase comunități rurale sunt grevate de 

prezența unor facilități de servicii corspunzătoare. Creșterea cererii prin 

majorarea numerică a clientelei, poate permite expansiunea unor servicii, 

susținerea unor lucrări de amenajare a teritoriului și nu în ultimul rând a 

serviciilor de sănătate publică; 
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▪ revigorarea și susținerea artei populare survine în urma valorificării 

superioare a produselor de artizanat și manufacturiere specifice zonei. Prin 

organizarea unor festivaluri de artă populară și de producție artizanală se 

obține concomitent cu promovarea patrimoniului cultural local și facilitarea 

în mediul respectiv a altor colectivități artistice, ceea ce contribuie la 

îmbogățirea vieții culturale; 

▪ reabilitarea patrimoniului imobiliar, în scopul punerii în valoare a 

acestuia prin introducerea lor în domeniul turistic. Prin investițiile aduse în 

scopul atragerii turiștilor, comunitarea, beneficiază ea însăți de o creștere a 

nivelului de confort. 

Toți acești factori au ca rezultat diminuarea dorinței de strămutare a 

tinerilor și pot reprezenta premisele pentru instalarea unor noi locuitori. 

Spațiul rural constituie o alternativă la turismul tradițional, clasic, 

desfășurat în stațiuni și centre turistice, precum și la oferta turistică 

„standard” de tip industrial. Dacă în ofertele clasice de turism regăsim: 

vacanțele educaționale, tururile de oraș, conferințe, simpozioane, sporturi 

care pretind diverse tipuri de infrastructură sau competiții artistice cu largă 

participare, ofertele turismului rural sunt canalizate în scopul integrării 

turistului în mediul natural (Nistoreanu 1999). 

 

4. Atractivitatea turismului rural 

România beneficiază de un cadru prielnic turismului rural, 

activitățile arhaice și tradițiile folclorice fiind bine conservate,  oferind un 

caracter inedit celor proveniți din mediul urban. Gospodăria țărănească 

reprezintă în continuare un factor de reper pentru valorile poporului român. 

Astfel, lumea satului devine obiectul principal al atracției turistice oferind o 

altă dimensiune, misticizând viața locuitorilor acestuia. 

În primul rând, când un turist face o alegere în scopul programării 

viitoarei vacanțe are în vedere înlăturarea monotoniei prin schimbarea 

mediului și eliberarea de stresul cotidian, realizând comparații între diferite 

medii socio economice: 

▪ pe de o parte societatea rurală, unde fundamentul relațiilor sociale 

este reprezentat de prietenie, rudenie, vecinătate. Localnici efectuează 

numeroase activități în comun fiind puternic legați de arealul în care își 

desfășoară activitatea, manifestând o grijă crescută față de protejarea 

mediului; 
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▪ pe de altă parte se află societatea urbană care are la baza relațiilor 

sociale: interesul, schimbul și calculele raționale. Ea are o structură 

organizatorică bine definită, remarcându-se o diviziune accentuată între 

locuitori și o indiferență față de mediul natural. 

În urma analizei acestor diferențe între cele două medii putem 

concluziona că turismul rural, prin cadrul în care se desfășoară și prin 

structura personalului care prestează activitățiile, oferă o atmosferă inedită, 

relaxantă și primitoare. În contrast cu această metodă de abordare, turismul 

clasic, are o puternică tendință de industrializare care imprimă o notă de 

încordare și distanță interpersonală specifică stresului cotidian. 

Factorii motivaționali care au rolul de a convinge turistul să aleagă o 

vacanță în mediul rural în detrimentul uneia „clasice” sunt următorii: 

▪ reîntoarcerea la natură, reprezintă un factor cu caracter general, 

omul având nevoie sa-și regăsească echilibrul functional; 

▪ cunoașterea și integrarea în diverse colectivități sătești, oferă o 

stare de bine, eliberând stresul cauzat de anonimatul și uniformitatea 

caracteristică aglomerărilor urbane; 

▪ cunoașterea patrimoniului cultural facilitează contactul cu tradițiile 

și tezaurul folcloric al arealului respectiv, creând o punte de legătură între 

prezent și trecut; 

cunoașterea artei tradiționale, are rolul de a satisface nevoia de 

frumos, de armonie prin inițierea în diverse activități tradiționale; 

▪ curiozitatea față de modul de viață al strămoșilor, se concretizează 

prin dorința turiștilor de a vedea modul în care organizate activitățiile în 

cadrul gospodăriei; 

▪ liniștea oferită de spațiul rural poate rivaliza cu terapiile din cele 

mai renumite stațiuni balneoclimaterice, oferind un remediu pentru 

condițiile de viață din ce în ce mai degradate din mediul urban (poluare, 

stres, insecuritate socială); 

▪ consumul de alimente preparate după metode tradiționale stârnește 

curiozitatea turiștilor asupra obiceiurilor gastronomice cât și oferă o 

alternativă la modul de alimentație obișnuit; 

▪ practicarea îndeletnicirilor tradiționale dă posibilitatea turiștilor să 

evadeze din monotonia urbană prin schimbarea modului de viață pentru o 

scurtă perioadă de timp. 

Observând consumatorii de servicii agroturistice se remarcă o 

neomogenitate în ceea ce privește factorii motivasționali, putându-se face o 
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diferență clară între tipologia turistului rural român și cel străin. În ceea ce 

privește turistul român el poate fi încadrat în trei categorii principale, după 

bugetul alocat vacanțelor, pentru ca mai apoi să luăm în calcul o clasificare 

de ordin socio-cultural. Despre turistul străin care preferă turismul rural nu 

se cunosc foarte multe informaţii, dar pe aceștia putem să îi împărțim în 

două categorii: turiști „occidentali” și turiști din „sud-estul Europei”. 

Diferența definitorie face referire la modul de organizare a excurisiei, primii 

apreciind vacanțele în grupuri restrânse și nu foarte zgomotoase, în timp ce 

a doua categorie preferă preferă excursiile în grup care permit vizitarea mai 

multor obiective turistice în cadrul unui sejur. 

Spațiul rural, prin componentele sale, satisface o paletă largă de 

motivații: odihnă și recreere, cunoaștere, cultură, practicarea sportului, cură 

de aer sau balneară, vânătoare și pescuit, oferind turiștilor o arie mare de 

cuprindere a posibilitățiilor de petrecere a timpului liber (Matei 2005). 

În esență, în momentul definirii motivației turistice trebuie să 

includem: intențiile, trebuințele, valențele și tendințele specifice fiecărui 

grup de persoane. Cu referire la motivația turistică, în ultima perioadă, în 

literatura de specialitate este utilizat conceptul modern de turist nou (Alecu, 

Ioan Niculaie; Constantin, Marian, 2006). 

Acest termen identifică tipul ideal de turist: 

▪ dorința de a fi cât mai independent în locuința aleasă pentru a-și 

petrece vacanța; 

▪ o experiență bogată în domeniul călătoriei; 

▪ mai multe cunoștiințe despre mediul înconjurător și problemele lui; 

▪ o mare flexibilitate în aranjamentele turistice; 

▪ mai multă grijă pentru sănătate; 

▪ mai multă sensibilitate pentru calitatea serviciilor. 

 

5. Concluzii 

Referitor la spațiul rural nu se poate vorbi de un model general de 

dezvoltare, deoarece este obligatoriu să se aibă în vedere atât caracterul 

agricol al zonei cât și specificul activității non-agricole. Totuși, se pot 

impune un set de reguli generale în practicarea agroturismului, acestea 

nereferindu-se cu precădere la spațiul de cazare sau alimentație cât mai ales 

la gradul de educare a celor care își propun să desfășoare acest gen de 

activitate. 
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Agroturismul oferă șansa de a rezolva atât problemele satului, prin 

asigurarea unei surse de venit non-agricole, precum și o alternativă viabilă 

pentru orășeni în scopul menținerii legăturilor cu valorile culturale 

tradiționale. 
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Abstract 

Our life is formed from a whole of past (simulated), present and future (projected) 

emotions. We focused on the way the psychosocial identity of the individual influences the 

decision of going back home. And because “home” has such a broad signification, we 

chose to represent it, this time, through the rural zone, considering the fact that it occupies 

an important part of our country, whose value is still well cherished.  

Key words: emotions, psychosocial identity, going back home, rural zone 

JEL: O15 

 

1. Introducere 

Capacitatea de control a emoțiilor este foarte importantă pentru 

adaptarea umană, uneori oamenii controlându-și emoțiile astfel încât să nu 

fie percepute de către ceilalți, iar această supresie poate duce la o perturbare 

a comunicării și la o creștere a nivelului de stres. Studiul de față își propune 

să vadă dacă maniera în care oamenii își reglează emoțional anumite situații 
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influențează deciziile pe care urmează să le ia, mai ales atunci când vine 

vorba de întoarcerea acasă. 

 

2. Autoreglarea emoțională 

Probabil că statul la coadă într-un supermarket nu reprezintă idea 

nimănui de distracție. Dar, atunci când ritmul lent de a se desfășura lucrurile 

mai este încetinit și de o casieriță care nu își face treaba cum trebuie, 

enervarea se transformă în furie și observăm schimbări în gândurile, 

sentimentele, comportamentul nostru și, de asemenea, la nivelul corpului. 

Tensiunea tinde să crească, degetele noastre încep să strângă bara 

căruciorului din ce în ce mai tare și ne pregătim pentru o remarcă tăioasă pe 

care să o spunem casieriței, însă în ultimul moment, gândul că un 

comentariu inadecvat ar înrăutăți lucrurile și mai tare ne face să ne oprim 

brusc. Așa că alegem să ne mușcăm buza și să ignorăm comentariile, 

axându-ne pe cum urmează să plătim sau ce tip de sacoșă vom cumpăra. 

Emoțiile apar în momentul în care ceva important pentru noi se află 

la mijloc, iar apariția acestora presupune o coordonare între un set de 

comportamente, experiențe și anumite răspunsuri fiziologice ce împreună 

influențează modul în care răspundem la anumite dispute sau la anumite 

oportunități. Reglarea emoțională în situațiile cotidiene, cum e cea din 

exemplul de mai sus, constituie un fir important în dezvoltarea civilizației 

pentru că, la urma urmei, constructul de civilizație este definit ca niște 

coordornări sociale ale auto-modificărilor ce necesită o auto-reglare a 

modului în care ne exprimăm și experiențiem emoțiile. 

Emoțiile reprezintă „înțelepciunea vârstei” ce asigură răspunsurile la 

probleme adaptative recurente. Important este faptul că, emoțiile nu ne 

obligă să răspundem la o situație într-o anumită manieră, ci doar fac acest 

lucru mult mai probabil. Această maleabilitate ne permite să ne reglăm 

emoțiile. Spre exemplu, atunci când ne este teamă fugim, dar acest lucru 

este posibil să nu fie valabil întotdeauna ca și atunci când suntem amuzați, 

putem râde, sau putem avea cu totul și cu totul un alt comportament. Modul 

în care ne reglăm emoțiile contează deoarece starea noastră de bine este 

inseparabilă de emoțiile noastre. 

Procesul de reglare emoțională se referă la modul în care influențăm 

ce emoții avem, când le avem și modul în care le experiențiem și ni le 

exprimăm. Acest proces poate fi automat sau controlat, conștient sau 

inconștient și poate avea efecte asupra unuia sau mai multor aspecte ale 
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procesului de generare a emoțiilor. Reglarea emoțională se poate ameliora, 

intensifica sau poate fi menținută în funcție de scopurile individului. Astfel, 

se pot regla atât emoții pozitive, cât și negative, fie prin intensificarea 

acestora, fie prin amelioararea lor. Un studiu publicat în 2006, de către 

Gross, Richards și John, a concluzionat faptul că adulții tineri au raportat o 

încercare mai mare de a-și ameliora emoțiile negative, axându-se în 

principal pe aspecte legate de experiențe și de comportament, însă au existat 

și momente în care au încercat ameliorarea emoțiilor pozitive, dar doar cu 

scopul de a fi acceptați social. 

O abordare importantă atunci când vine vorba de reglarea 

emoțională este selecția situației. Acest tip de reglare emoțională se referă la 

anumite acțiuni pe care le realizăm, care fac mai mult sau mai puțin 

probabilă ajungerea noastră în acea situație selectată în care ne așteptăm să 

avem fie emoții dezirabile, fie indezirabile. Un exemplu concret poate fi 

momentul în care evităm un coleg agresiv la muncă, pentru a nu avea parte 

de nicio emoție indezibarbilă, sau atunci când ne uităm la un film amuzant 

după o zi obositoare. 

Selecția situației necesită o înțelegere a trăsăturilor de preferat a unor 

situații fără legătură între ele și a unor răspunsuri emoționale pe care te 

aștepți să le ai atunci când te confrunți cu acele trăsături, lucru care se 

dovedește a fi foarte dificil. Un motiv pentru care dificultatea acestui lucru 

este ridicată se bazează pe distanța mare dintre sinele actual, cel care 

experiențiază situația, și sinele trecut, cel care își reamintește cele 

întâmplate. Amănunțit, evaluările emoționale ale experiențelor actuale (ex: 

cum mă simt în fiecare moment de-a lungul unui film emoționant) diferă de 

raportările retrospective (ex: cum m-am simțit pe durata filmului), în sensul 

că acestea din urmă, sunt prezise de media dintre apogeul și finalul emoției 

dintr-un moment anume și, surprinzător, sunt insensibile la trecerea 

timpului. Dacă privim spre viitor, oamenii estimează greșit răspunsurile lor 

emoționale la situații viitoare. Mai exact, oamenii supraestimează perioada 

în care se vor simți negativ, indiferent de situație. Aceste biasuri legate de 

modul în care retrăim anumite răspunsuri emoționale sau în care prognozăm 

anumite răspunsuri emoționale, fac dificilă reprezentarea unei situații țintă 

în timp. 
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2.1. Bias-urile emoționale 

Bias-urile sunt tendințele umane care ne-au condus în a urma o 

direcție cvasi-logică, sau care formează o anumită perspectivă bazată pe 

noțiuni sau credințe predeterminate mental. Când investitorii acționează pe o 

prejudecată, nu exploreză problema în întregime și pot fi ignoranți când vine 

vorba despre opiniile lor inițiale. Evitând biasurile cognitive, le permite 

investitorilor să ia decizii imparțiale bazate exclusiv pe informațiile 

disponibile. 

Este imposibil să nu fi influențat de biasuri atunci când iei o decizie. 

Cu toate acestea, putem diminua aceste biasuri prin identificare și creând 

reguli ce țin de profesie și de investiție - doar dacă știm ceea ce să căutăm. 

Din fericire, biasurile din investiție se încadrează în două categorii: 

cognitive și emoționale. 

Un bias cognitiv este un tipar de deviație în judecată, prin care 

interferențele despre alte persoane sau situații pot fi atrase într-un mod 

ilogic. Indivizii își crează propria realitate subiectivă din perspectiva lor 

asupra sutuației. Construcția unui individ a realității sociale, nu obiectiv, îi 

poate dicta comportamentul în lumea socială. Astfel, biasurile cognitive 

poate câteodată să conducă la distorsie perceptuală, judecată inexactă, sau 

interpretare ilogică (iraționalitate). 

Anumite biasuri afectează luarea deciziilor, unde dezirabilitatea 

opțiunilor trebuie să fie luată în considerare. Altele, precum corelația 

iluzorie, afecteză judecata despre cât de plăcut este un lucru, sau dacă un 

lucru cauzează un altul. O clasă distinctivă de biasuri afectează memoria, 

cum ar fi consistența (amintindu-și atitudinea din trecut a cuiva și 

comportamentul ca fiind similar ca a unuia din prezent). Unele biasuri 

reflectă motivația unui subiect, spre exemplu, dorința de o imagine pozitivă 

a sinelui duce la un bias egocentric și la evitarea unei neplăcute disonanțe 

cognitive. Alte biasuri există datorită modului particular de percepere a 

creierului care formează memorii și judecăți. 

 

2.2. Influența emoțiilor în luarea deciziilor 

Emoțiile pot avea de la un impact mic la unul mare asupra deciziilor 

pe care le luăm în funcție de tipul acestora. Cele mai influente emoții în 

luare deciziilor sunt tristețea, dezgustul, și sentimentul de vinovăție. Furia 

diferă cel mai mult de frică și tristețe atât în contextul de judecată cât și în 

cel de luarea deciziilor. Frica este asociată cu nesiguranța, în timp ce 
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tristețea este asociată cu percepția că rezultatele sunt datorită situației. Cei 

care iau decizii când sunt nervoși tind să facă acest lucru rapid și sunt este 

puțin probabil să-și analizeze deciziile. Stresul poate juca un rol în luarea 

deciziilor. Stresul acut poate altera răspunsul la dilemele morale, însă, pe de 

altă parte nu face acest lucru în fiecare zi. 

Un studiu a urmărit rolul emoțiilor în viața adolescenților în luarea 

deciziilor. Într-un context ipotetic, comportamental prosocial, emoțiile auto-

evaluavative încărcate pozitiv prezic cel mai mult alegerile morale. In 

comportamentele antisociale, încărcate negative, emoțiile critice prezic într-

un procent mare alegerile morale. Regretul și dezamăgirea sunt emoții 

experimentate după o decizie. In unele cazuri, regretul a creat o dorință mai 

mare de a schimba alegerile făcute decât dezamăgirea. 

Urmărindu-i pe Solomon și Stone (2002), suntem de acord cu 

punctul de vedere că pentru multe emoții o clasificare a acestora ca fiind 

positive sau negative este imposibilă. Sunt multiple sensuri care stau la baza 

acestei dimensiuni, iar Solomon și Stone (2002) puntează că bun/rău, 

plăcut/dureros, folositor/nefolositor, și contraste similare au origini și 

înțelesuri diferite, și reprezintă calitativ dimensiuni diferite. Ce este bun și 

benefic nu trebuie sa fie neapărat și plăcut, iar ce este dăunător poate, cu 

toate acestea, să fie satisfăcător. În plus, multe emoții constituie aprecieri 

complexe, consistând în mixturi de aspecte plăcute sau neplăcute. Luând 

furia ca exemplu, obiectul emoției (o altă persoană) poate fi judecată ca 

fiind ostilă, contextul situațional ca fiind indezirabil, dar senzația (ex. a se 

simți puternic) poate fi experimentată ca fiind plăcută, iar consecințele 

experimării furiei cuiva (a pune o persoană la locul ei) poate fi destul de 

agreabilă. Plăcerea și durerea, pozitivul și negativul nu sunt exclusive în 

experiențele emoționale; ambivalența poate fi norma, nu excepția. 

Pentru anumite emoții, această evaluare poate fi redusă la o simplă 

dimensiune de plăcere sau durere. Pentru alții, totuși, este imposibil să 

reduci evaluările calitativ complexe și multidimensionale la o simplă 

dimensiune. 

Suntem de acord cu acel punct de vedere și credem că problema 

raționalității ar trebui să fie bazată pe validitatea evaluărilor emoționale mai 

mult decât pe coerența formală. Dacă evaluarea noastră emoțională este 

adecvată, asta însemnând că ne este frică de lucrurile de lucrurile de care ar 

trebui să ne fie frică în mod obiectiv, și dacă anticipăm ceea ce ne va face 

fericiți, atunci aceste emoții ar putea fi numite raționale. Dovezile ample 



Alina UNGUREANU, Cristina SPĂLĂŢELU, Ioana BUDĂU, Lavinia OBADĂ, Dănuţ UNGUREANU 

147 

 

demonstrează, din păcate, că oamenii nu sunt foarte buni în a judeca ceea ce 

îi face fericiți (Gilbert, 2006; Hsee și Hastie, 2006). Emoțiile, astefel, pot fi 

adecvate, adică raționale, sau inadecvate, adică iraționale. Nu vedem 

emoțiile ca pe o amenințare a raționalității. Raționalitatea deciziilor poate 

depinde chiar de capacitatea oamenilor de a-și forma emoții adecvate (de 

Sousa, 1987). 

Singurul mod prin care ne putem minimiza biasurile este de a ne crea 

obiective care sunt bazate pe reguli și niciodată încălcate. Anularea 

propriilor emoții este o sarcină dificilă și durează până se dezvoltă. 

 

3. Teoria dezvoltării psihosociale 

E. Erikson, psihologul american de origine germană, este considerat 

ca fiind astăzi cel mai citit psihanalist din Statele Unite. Cariera sa care 

întrunește mai multe laturi (artist plastic, educator, psihiatru, psihoterapeut, 

profesor universitar) şi interesul pentru unele dintre aspectele speciale ale 

existenţei (patologia psihiatrică infantilă, traumele de război, viaţa indienilor 

din rezervaţii, carierele excepţionale – Luther, Gandhi) l-au făcut să aleagă 

problematica identităţii drept cheie explicativă a dezvoltării individuale. 

Teza centrală a teoriei sale pornește de la ideea că potențialul de 

valoare al individului se modelează pe parcusul existenței. Fiecare etapă a 

vieții este deschisă unei noi achiziții psihosociale, ca urmare a unei crize de 

dezvoltare. Aşteptările comune, existente în interiorul unei culturi, cu privire 

la ceea ce trebuie să facă un copil la o anumită vârstă, au o semnificație 

foarte mare: un copil trebuie trebuie să meargă la şcoală spre 6 -7 ani sau să 

caute intimitatea unei relaţii de dragoste ca tânăr adult. Fiecărui stadiu îi 

corespunde o dilemă, o atribuție socială specifică. 

Erikson prezintă opt stadii care înglobează perioada întregii vieţi, 

această împărțire pe perioade fiind una dintre primele teorii psihodinamice 

ale dezvoltării. 

Fiecare stadiu face referire la o nouă criză de dezvoltare. Crizele de 

dezvoltare sunt perioade cu fonduri formative deosebite. Acestea au la baza 

potenţialităţile individuale care se confruntă cu solicitările graduale, tot mai 

complexe, ale mediului socio-cultural. În forma lor concretă, ele se prezintă 

ca veritabile dileme: „pot să fiu independent?”, „ştiu cine sunt?”, „sunt 

capabil sa iau decizii privind diversele aspecte ale vieţii?” etc. În funcţie de 

însușirile suportului social, dar şi de capacităţile adaptative individuale, 
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dezvoltarea psihosocială se orientează, în fiecare stadiu, în direcția cea mai 

bună sau spre o posibilitate mai puţin fericită. 

Pentru că oricare dintre aceste achiziţii oferă individului un nou 

adevăr despre sine, o nouă dimensiune psihosocială, cele opt stadii ale lui 

Erikson sunt considerate tot atâtea etape identitare distincte. 

În acest caz, pe măsură ce o persoană înaintează în vârstă, ea se 

întâlnește cu noi sarcini, indiferent dacă le-a rezolvat cu succes sau nu pe 

cele anterioare. Aspectele şi întamplările nereușite vor cântări greu, făcând 

mai dificilă soluționarea completă a dilemelor ce urmează. Sarcinile iniţiale 

sunt, prin urmare, cele mai importante în acest proces. 
Tabelul 1. Stadiile psihosociale 

Vârsta 

(aprox.) 

Calităţi ale 

eului ce se 

dezvoltă 

(miza) 

Factorii sociali 

determinanţi 

Dilema 

identitară 

Unele sarcini sau activităţi în acest 

stadiu 

0-1 încredere  
versus 

neîncredere 

ingrijirea       

maternă 

Sunt în siguranţă? 

 

Încrederea în mamă sau în persoana care 

se ocupă de noul născut şi încrederea în 

propria sa capacitate de a acţiona asupra 

lucrurilor este elementul esenţial pentru 

dezvoltarea timpurie a unui sentiment 

de ataşament securizant. 

2-3 autonomie 
versus 

ruşine 

părinţii 

 

Pot să fac şi 

singur? 

 

Noi abilităţi fizice duc la posibilitatea 

alegerilor; în practica  educaţiei 

sfincteriene copilul învaţă autocontrolul, 

dar poate resimţi ruşine dacă nu este 

supravegheat şi ajutat în mod 

corespunzător. 

4-6 iniţiativă 
versus 

culpabilitate 

cadrul familial 

lărgit 

 

Pot să aleg? 

 

Organizarea activităţilor sale în jurul 

unui scop; începerea afirmării şi a 

exprimării agresivităţii; nerezolvarea 

complexului Oedip poate duce la 

culpabilitate. 

7-11 competenţă 

versus 

inferioritate 

şcoala şi familia 

 

Fac la fel de bine 

ca ceilalţi? 

 

Asimilarea tuturor normelor culturale 

elementare, inclusiv a abilităţilor şcolare 

sau de utilizare a uneltelor. În caz de 

nereuşită, compararea cu covârstnicii 

poate duce la sentimentul inferiorităţii. 

12-18 identitate 
versus 

confuzie 

modelele şi 

grupul celor de 

aceeaşi vârstă 

Cine sunt? 

 

Adaptarea percepţiei de sine la 

modificările legate de pubertate, 

alegerea orientării profesionale, 

dobândirea unei identităţi sexuale de 

adult şi aderarea la noi valori pot 

clarifica miza identitară.   

Există şi riscul confuziei în a şti cine 

eşti. 

Tinereţe intimitate   

versus 

izolare 

prietenii şi 

relaţia de cuplu 

Pot realiza 

mutualitatea 

investirii? 

 

Construirea cel puţin a unei legături 

intime autentice care să permită 

regăsirea de sine în altul; fondarea unui 

cămin. 
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vârsta 

adultă 
generativitate 
versus 

stagnare 

familia şi 

profesia 

 

Am forţa şi 

responsabilitatea 

grijii faţă de altul 

şi a exprimării 

creatoare? 

“Generarea” copiilor şi educarea lor; 

concentrarea asupra reuşitei 

profesionale în cheie creativă sau 

rutinarea 

vârsta a 

III-a 

integritate 

personală 

versus 

disperare 

apropierea 

pensionării şi a 

sfârşitului vieţii 

Ceea ce am 

realizat mă 

reprezintă? 

Integrarea stadiilor precedente, 

atingerea unui sentiment de identitate 

fundamental şi acceptarea de sine pe 

baza retrospectivei asupra trecutului. 

 

4. Teoria afectivităţii 

Se face distincția între două dimensiuni pe baza cărora pot fi 

reprezentate toate evaluările afective: neplăcere - plăcere (valență) și 

dezactivare - activare (activare sau excitare). Pot exista, într-adevăr, şi alţi 

factori precum dominanţa, afilierea sau locul controlului. Astfel de factori 

au fost interpretaţi ca fiind legaţi mai degrabă de eveniment decât de nucleul 

afectului (Russell & Barrett, 1999), de aceea nu vor fi luaţi în considerare în 

acest studiu.  

Rezultatele acestor două dimensiuni sunt atât de omniprezente, 

modelele descriptive actuale atât de asemănătoare, încât Russell (2003) 

ajunge la concluzia că există un consens în rândul cercetătorilor interesaţi de 

studiul emoţiilor pe acest subiect. Dimensiunea neplăcere- plăcere (valență) 

reflect gradul în care o persoană se simte fericită și mulțumită. Dimensiunea 

dezactivare – activare (activare) reprezintă o combinație de activitate 

(nerăbdător versus calm) și vigilență (treaz versus somnoros). 

În 1980, Russell sugera faptul că cele două dimensiuni afective sau 

axe reflectă grade de plăcere-neplăcere și excitare. În sprijinul acestei 

sugestii, participanții au avut tendința de a asigura opt categorii ale emoției: 

încântare, plăcere, mulțumire, somnolență, depresie, mizerie/nefericire, 

suferință și excitare, într-un model circular, cu axe ce corespund 

dimensiunilor plăcere - mizerie / nefericire, excitare-somnolență, plasate în 

unghi drept una față de cealaltă, având axe secundare la patruzeci și cinci de 

grade, care corespund dimensiunilor excitare - depresie și mulțumire - 

primejdie. Mai mult, analizele de auto - raportare ale stării de spirit pe scale 

ale adjectivelor au dus la formarea a două dimensiuni, una de plăcere-

neplăcere și una de excitare. 

După cum aminteam mai sus, în cea mai recentă versiune a 

modelului circumplex al afectului (Russell & Feldman Barrett, 1999), 

dimensiunile sunt numite „valență” și „activare”. Într-un model circuplex 

alternativ, Watson și Tellegen au etichetat cele două dimensiuni „emoții 



Emotional autoregulation in the development of psychosocial identity 

150 

 

pozitive” și „emoții negative”. Dimensiunea emoții pozitive reflectă 

angajamentul plăcut al persoanei cu mediul, oamenii fiind caracterizați drept 

euforici, plini de viață, entuziasmați, ceea ce implică un amestec de valență 

și activare. Dimensiunea emoții negative implică stări afective dureroase, 

neplăcute, precum anxietatea și furia, sugerând activare puternică și 

neplăcere intensă. 

O cercetare ce se focalizează pe o singură dimensiune, fie ea valență 

sau activare, nu întâmpină o singură dimensiune a emoției ci, mai degrabă, o 

combinație dintre cele două dimensiuni fundamentale de activare și valență 

(Yik și colab., 1999). 

Pe scurt, valența și activarea apar ca fiind necesare și suficiente 

pentru a descrie structura nucleului afectului. Dimensiunile menționate a fi 

relevante sunt următoarele: pentru activare, apar nivelurile “activare 

plăcută” și ”activare neplăcută”, iar pentru dezactivare apar nivelurile 

”dezactivare plăcută” și ”dezactivare neplăcută”. Dimensiunea valență este 

interpretată ca reflectând gradul de emoție care oferă informații cu privire la 

starea de bine actuală a persoanei (Russell & Feldman Barrett, 1999). 

Aceasta este, în mod clar, o dimensiune fundamentală a experienței umane. 

Mulți alții au folosit alte concepte pentru a se referi la același lucru: placere 

- neplăcere, stare de spirit bună - rea, placere - durere, abordare - evitare, 

pozitiv - negativ, sau un ton hedonic (Kahneman, Diener & Schwarz, 1999; 

Russell & Feldman Barrett, 1999). 

Astfel, se poate spune că scalele cu adjective ce măsoară starea de 

spirit realizare de Sjöberg și colaboratorii săi ating dimensiunea numită 

valență. Cu toate acestea, ele nu par să valorifice dimensiunea activare. S-au 

realizat trei studii în anul 2002 (Västfjäll, D., Friman, M., Gärling, T. & 

Kleiner, M., 2001) în care s-a arătat că ratingurile adjectivelor scalei 

respective pot fi reprezentate cu ajutorul modelului circumplex, pe baza 

dimensiunilor de valență și activare. În același timp, rezultatele studiului 

arată o validitate ecologică ridicată a scalei de adjective, pe baza 

descoperirilor anterioare obținute în alte țări (Feldman, 1995a, 1995b; 

Feldman Barrett, 1996, 1998; Russell, 1983, 1991; Russell & Feldman 

Barrett, 1999; Russell, Lewicka & NIIT, 1989).  
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5. Mediul rural – actualitate și perspective 

Spaţiul rural este un concept deosebit de complex, fapt ce a generat o 

mare diversitate de păreri privind definirea, sfera de cuprindere şi 

componentele sale. Pentru a înţelege complexitatea acestui concept este 

necesară definirea, chiar şi sumară a principalelor noţiuni specifice şi 

componentele sale. 

 Ruralul cuprinde toate activităţile care se desfăşoară în afara 

urbanului şi cuprinde trei componente esenţiale: comunităţile administrative 

constituite din membrii relativ puţin numeroşi şi care au relaţii mutuale; 

dispensarea pronunţată a populaţiei şi a serviciilor colective; rolul economic 

deosebit al agriculturii şi silviculturii. Cu toate că, din punct de vedere 

economic, agricultura şi silvicultura deţin un loc important, sensul 

cuvântului “rural” este mai larg decât al celui agricol sau silvic, aici fiind 

cuprinse şi alte activităţi cum sunt: industria specifică ruralului; artizanatul, 

serviciile productive privind producţia agricolă şi neproductive care privesc 

populaţia rurală. 

Spaţiul rural este o noţiune care, prin complexitatea sa a generat 

numeroase păreri, care diferă de la un autor la altul, dar în esenţă se ajunge 

aproape la aceleaşi concluzii. După anumite păreri, se consideră că “spaţiul 

rural” poate fi definit în funcţie de noţiunile care îl caracterizează, el 

cuprinzând tot ceea ce nu este urban. Această definire generală creează, 

adesea, confuzii între noţiunea de rural şi noţiunea de agricol, ceea ce nu 

corespunde realităţii.
6
 

Zona rurală a atras un interes crescut datorită potențialului său de 

dezvoltare și a posibilităților pe care turismul le oferă. Mediul rural este 

văzut ca un spațiu de agrement care oferă posibilitatea de recreere în aer 

liber, contactul cu natura si cultura zonei și oportunități de socializare într-

un mediu distinct, care este apreciat pentru lipsa factorilor de stres tipic 

urban, pentru zonele verzi, în care poluarea, congestia și zgomotul se găsesc 

în cantități mici. Un alt beneficiu al acestor zone este posibilitatea de 

întoarcere la origini, "autenticitatea" fiind asociată de multe ori cu o anumită 

nostalgie pentru "vremurile bune"  

Crearea de experiențe turistice este o provocare pentru comunitate, 

pentru furnizorii de servicii locale și pentru turiști. Experiențele care încântă 

turiștii, trezesc emoții puternice, fac apel la simțurile oamenilor, îi pot 

determina pe aceștia să se atașeze de zona rurală. Înțelegerea turismului 

                                                
6 Ion Dona, Carina Dobre, Silvia Gergely, Dezvoltarea rurală 
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rural și, mai mult decât atât, a vieții oamenilor din această zonă, poate duce 

la furnizarea și gestionarea unor experiențe turistice de calitate ridicată.  

Tinerii din zonele rurale au fost de multe ori marginalizați. Ei sunt 

afectați mai profund decat cei din zona urbană atunci când au loc tranziții în 

societatea contemporană. Câteva dintre problemele cu care aceștia se 

confruntă sunt: șomajul relativ ridicat, marginalizarea, lipsa resurselor 

adecvate unui trai decent, nivelul scăzut de educație și perspectivele slabe în 

carieră. Având în vedere aceste dificultăți mai mult sau mai puțin reale, 

întrebarea cu care se confruntă tinerii este dacă să rămână sau să se întoarcă 

în mediul rural. 

Populația rurală este în curs de îmbătrânire și tinerii se deplasează 

adesea la oraș, în speranța de a se putea dezvolta rapid. Tinerii din zonele 

rurale consideră se confruntă cu un viitor incert. În general, există mai 

puține oportunități de locuri de muncă în sectorul primar (agricultură, 

acvacultură, pescuit și silvicultură).  

Problema este deosebit de acută în Europa Centrală și de Est în cazul 

în care există rate ridicate ale șomajului și marginalizării sociale, în special 

în rândul tinerilor. Oportunitățile sunt limitate, ca urmare a declinului în 

industriile de prelucrare tradiționale, închiderea magazinelor mici și 

reducerea serviciilor de educație și sănătate. Tinerii șomeri decid astfel să se 

mute în zonele urbane pentru a crește șansele lor de a găsi de lucru. 

Există însă exemple ale unui nou tip de locuitor din zona rurală care 

are o a doua (sau uneori principala), casă într-un cadru rural. Aceștia sunt 

oamenii care s-au mutat la țara în căutarea unui mediu relaxant, atractiv și 

sănătos, în timp ce continuă să lucreze în oraș. Tendința este numită "contra-

urbanizare" și oferă o alternativă mai fericită persoanelor care nu își doresc 

să se rupă complet de viața la țară. Această tendință, deși ar putea fi limitată 

la zonele apropiate de marile aglomerații urbane, poate fi benefică pentru a 

oferi un anumit stimul pentru sectorul terțiar din zona respectivă. Noii sosiți 

vor avea nevoi ce vor trebui să fie îndeplinite, ceea ce conduce, de exemplu, 

la deschiderea de magazine locale. Pe masura ce companiile din sectorul de 

servicii înființate vor avea nevoie de personal și atât timp cât acesta există în 

zona rurală, vor exista mai multe locuri de muncă și oportunități pentru 

tineri. 
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6. Concluzii 

Ne propunem ca într-un studiu viitor să testăm empiric teoria 

afectivității pentru a vedea care este măsura în care sunt resimțite anumite 

emoții atunci când este vorba despre fenomenul de întoarcere acasă. 

Utilizând instrumentul de reglare emoțională, ne dorim să vedem care sunt 

diferențele dintre cei care își suprimă emoțiile și cei care fac restructurări 

cognitive și cum acestea le influențează deciziile în ceea ce privește 

reîntoarcerea acasă. Având în vedere posibilitățile de dezvoltare existente în 

spațiul rural, ne dorim să aflăm cât de mult își doresc tinerii să revină în 

locurile natale. 
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Abstract 

In practice we found that managers of tourism companies despite having a high IQ 

and training at the university level, not all companies led them to reach the desired 

performance. The research identified a type of manager with a strong emotional quotient, 

which were gathered - is the IQ, make these managers to achieve superior results to other 

managers. They introduce into their practice and sentimental side that resonate with the 
emotional side of human resources and beneficiaries, leading to superior results in activity 

tourism company. 
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1. Introducere 

Turismul în România dar şi în alte ţări a devenit o componentă 

importantă a economiei cu o pondere mereu în creştere în formarea PIB-

ului. Fiind o ramură economică, turismul se confruntă cu aceleaşi provocări 

ale economiei de piaţă şi putem afirma chiar cu o concurenţă mai agresivă, 

decât în celelalte ramuri ale economiei. Aş vrea să-mi susţin afirmaţia cu o 

ofertă făcută la Târgul Internaţional de Turism de la Sala Expoziţiei din 

Bucureşti, din luna noiembrie 2014, unde o agenţie de turism din Grecia, 

oferea un sejur de şapte zile la preţul de un euro pus cheltuielile de 

transport. În aceste condiţii, firmelor româneşti de turism le este foarte greu 

să pătrundă pe piaţa externă, cunoscut fiind că în România preţurile ofertelor 

în domeniul turismului sunt mai ridicater comparativ cu cele din Bulgaria, 

Grecia sau Turcia. La acestea se mai daugă şi criza economică prelungită, o 

infrastructură slab dezvoltată, un personal slab calificat şi puţin motivat. 

În aceste condiţii economice complexe trebuie să-şi găsească locul  

în „peisajul turistic” şi firmele de turism româneşti, să fie 
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membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, corinavgherman@yahoo.com 
2 Dpl. ing., Inspectoratul de Stat în Construcţii, Iaşi 
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eficiente,performante şi unele chiar de top. Răspunsul la aceste provocări stă 

şi înstilul şi metodele de cpnducere ale managerului firmelor de turism, de 

modul inteligent în care acesta ştie să-şi conducă afacerea. 

 

2. Managerul emoţional şi firma de turism 

Fiind o fiinţă umană, managerul pe lângă alte atribute, are şi 

sentimente, acea componentă care nu o putem identifica cu văzul sau alte 

simţuri ci doar cu sufletul. 

Ne punem întrebarea: Are această coponentă emoţională o relevanţă 

în performanţa managerială ? Să vedem cum putem demonstra acest lucru. 

Răspunsul la această întrebare poate fi formulat în diferite moduri şi 

să prezint comparativ cu ceea ce poate realiza un manager care îşi foloseşte 

pentru conducerea firmei de turism şi componenta emoţională în comparaţie 

cu aşa zişii managerii „toxici”. Vreau să accentuez faptul că încă de la 

început diferenţa cea mai mare între un manager „emoţional” şi un  manager 

care face un management turistic „de bun simţ”, nu ţine de valoarea 

cantitativă a rezultatelor obţinute de firma de turism ci de calitatea actului de 

conducere şi a celui decizional, unde componenta afectivă joacă un rol 

principal. 

Ambii pot obţine rezultate bune în diferite situaţii conjuncturale de 

piaţă. Diferenţa însă constă în modul în care aceste rezultate sunt obţinute în 

condiţiile consumului de reurse al climatului socialde muncă, în realizarea 

unor obiective strategice în contexte diferite de situaţia prezentă. 

Se cunoaşte faptul că de exemplu frica este o moştenire emoţională 

în evoluţia omului care ne îndeamnă să ne apărăm de eventualele primejdii, 

riscuri, eşecuri,etc. De exemplu, un manager al unei firme de turism 

studiate, în una din zile, când a venit dimineaţa la firmă, întâlnind camerista 

i-a spus sec: „dacă găsesc un fir de praf prin camere, te dau afară” şi a 

plecat. Camerista era una dintre cele mai bune, conştiincioasă, perseverentă, 

dar frica a pus stăpoânire pe ea, a început să plângă şi a avut ca „reacţie de 

răspuns” doar pentru sine. 

Un mesaj de ameninţare din partea managerului transmis direct unui 

subordonat chiar de la începutul zilei de lucru, are un efect psihic devastator. 

Acest aspect este foarte bine ilustrat în poezia lui Georghe Coşbuc din care 

citez: „Şi pentru o vorbă rea ce-i spui/ El toată ziulica lui/ Munceşte 

supărat...”. 
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Asemenea reacţii sunt cuprinse în sistemul nostru nervos, deoarece o 

lungă perioadă din preistoria umană, frica şi reacţia la frică au asigurat 

speciei umane supravieţuirea şi este o componentă esenţială a evoluţiei 

umane. Dar emoţiile umane, îndeosebi cele ale unui manager trebuie folosite 

şi canalizate în actul decizional, cel raţional şi cel etic. 

Cunoaştem din literatura de specialitate că primele legi cum ar fi de 

exemplu Codul lui Hummurabi, Decalogul evreilor, Edictele împăratului 

Ashka, sunt primele încercări din istoriografia care sugerează cum omul 

poate stăpâni, supune şi domestici viaţa emoţională. În prezent sunt multe 

studii referitoare la acest subiect. 

Dicţionarul Oxford defineşte emoţia ca fiind „orice agitaţie sau 

tulburare mintală, sentimentală sau pasională, orice stare mintală acută sau 

tensionată”. Emoţia tenuează gândirea, determină apariţia sttărilor 

psihologice care provoacă reacţii de răspuns. Emoţiile ţin de subiectivitate, 

cu greu pot fi exprimate prin cuvinte. Reacţia de răspuns a cameristei a fost: 

„Am să-mi caut alt servici şi am să plec de aici”. Loialitatea ei faţă de firmă 

a fost compromisă. 

Cel mai grav pentru un manager din turism care relaţionează pe 

orizontală şi verticală cu diferite persoane este să-şi manifeste emoţiile 

primare. 
Tabelul 1. Emoţiile primare ale unui manager în firma de turism 

Mânia furie, resentimente,indignare,ostilitate,etc. 

Tristeţea supărare,mâhnire, melancolie,plânsul,depresie, singurătate 

Frica nervozitate, teamă, spaimă, panică 

Bucuria fericire, mulţumire, mândrie, satisfacţie, extaz 

Iubirea acceptare, prietenie, dragoste, adoraţie 

Surpriza şocul, mirarea 

Dezgustul dipreţ, aversiune, repulsie 

Ruşinea jenă, vinovăţie, umilinţă, regretul 

Cel mai „nociv” pentru un manager din turism este să aibă un 

comportamentament relaţional cu subordonaţii sau clienţii care folosesc 

emoţiile primare şi pot declanşa reacţii de răspuns diferite cum ar fi: mânia, 

tristeţea, dezgustul. 

Managerul performant şi instruit are un comportament care 

declanşează doar reacţii de bucurie, satisfacţie, încredere, ataşament, etc. În 

acest fel, subordonaţii consideră că obiectivele firmei de turism coincid cu 

aşteptările lor, că viitorul firmei este şi viitorul lor şi luptă pentru realizarea 

acestor obiective. 
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Am studiat şi care este rata de apreciere în rândul angajaţilor în 

firmele de turism analizate iar rezultatele au fost următoarele: 

51%

23%

14%

12%

MI

MCER

MT

MRM

Graficul nr.1. Rezultatele  studiului

 Sursa: Date prelucrate de autori 
▪ managerii instruiţi – MI                                                      51%; 

▪ manageri cu o componentă emoţională ridicată – MCER    23%; 

▪ managerii toxici – MT                                                         14%; 

▪ managerii cu rezultate medii – MRM                                  12%. 

Rata de apreciere (Ra) se poate exprima printr-o relaţie matematică 

de tipul: 

100x
N

Na
Ra

 
în care: N – numărul total de salariaţi din firma de turism; 

             Na- numărul total de subordonaţi care nu au încredere în manageru 

din aceeaşi firmă. 

Rata de apreciere în rândul angajaţilor poate lua următoarele valori: 

▪ când N = Na,  Ra = 100% 

Avem aproape cazul perfect, mai rar întâlnit în firma de turism din 

România. Totuşi în anul 2014 în SUA a existat o singură persoană pe 

numele Jeff Weiner, directorul general al reţelei de socializare Linkedin care 

este persoana cu cea mai ridicată rată de apreciere în rândul angajaţilor de 

100%. 

În cazul nostru, gradul de încredere a fost stabilit printr-un 

chestionar, difuzat tuturor angajaţilor unei firme de turism, unde sunt rugaţi 

să-şi exprime în mod anonim, felul în care managerul conduce firma. 

▪ dacă Na = 50% din numărul angajaţilor care manifestă o apreciere 

negativă, atunci Ra = 50%. 
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În acest caz, salariaţii sunt divizaţi în aprecierea calităţii manageriale  

iar situaţia se reflectă în rezultatele firmei. 

▪ dacă Na ˂ 50%, avem un grad de apreciere în zona negativă, 

managerul nu are calităţile de conducere iar rezultatele firmei  de turism 

sunt slabe, opiniile salariaţilor în majoritatea lor sunt: că firma este condusă 

necorespunzător şi strategia sa se îndreaptă spre o direcţie greşită. 

Din studiul efectuat rezultă: 

20%

60%

35%

15%

Ra 100%

Ra 50%

Ra 20%

 Ra 10%

Graficul nr.2. Rezultatele studiului

 
 Sursa: Date prelucrate de autor 

▪ 20% dintre managerii aveau o rată de apreciere în rândul 

salariaţilor de 100%; 

▪ 50%  cu rată de apreciere de 60%; 

▪ 20%  prezintă un grad de încredere de   35%; 

10  aveau  un grad de încredere de 15%. 

Rata mică de apreciere a salariaţilor în managerul firmei, este 

caracteristică firmelor de turism cu puţini angajaţi, ele de obicei au rezultate 

slabe iar managerul este tipul de mmanager „toxic”. 

Managerul „toxic” este opusul managerului inteligent, emoţional şi 

el se caracterizează prin: 

▪ viciază permanent relaţiile cu subalternii şi beneficiarii firmei; 

▪ mai totdeauna este nemulţumit şi supărat; 

▪ manifestă nervozitate permanentă; 

▪ instabilitate emoţională şi psihică; 

▪ iritabilitate crescută; 

▪ rupt de realitate; 

▪ tendinţa de a demoraliza, 

▪ emană energie negativă. 

Tipul de manager „toxic” l-am identificat la firmele mici de turism, 

conduse excesiv de autoritar şi rezultatele economice conduc firma spre 

faliment. 
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Am menţionat termenul de inteligenţă emoţională, notat frecvent în 

literatura de specialitate cu EQ. De la familiile principale de emoţii 

prezentate la începutul studiului derivă un număr mare de nuanţări ale vieţii 

noastre emoţionale, din ele se nasc dispoziţiile noastre care de regulă 

durează mai mult decât mânia, irascibilitatea, etc, caracteristice tipului de 

manager „toxic”. În afară de dispoziţie apar şi temperamentele managerilor 

care în esenţă constă în înclinaţia de a-ţi aminti experienţe trecute 

nefavorabile, care îi determină managerul stări de timiditate, melancolic sau  

sentimente de bucurie.Din dispoziţiile emoţionale, apar totdeauna şi 

problemele de natură emoţională cum ar fi depresia,etc. 

În general, emoţiile umane, au o „minte” proprie şi care susţin 

puncte de vedere independente de mintea noastră emoţională. 

Când se declanşează o emoţie, în cazul nostru la un manager al unei 

firme de turism, o parte a creierului uman procesează proporţia riscuri-

avantaj şi din milioanele de soluţii posibile este aleasă soluţia cea mai 

bună.Aceasta se poate exemplifica în cazul animalelor, când să atace şi când 

să fugă, iar la oameni la fel când să „atace” şi când să „fugă” sau când să fie 

înţelegători, împăciuitori, când să convingă sau să se retragă. Insuccesele 

provin şi din faptul că managerii nu prea ştiu cum să-şi gestioneze viaţa 

emoţională. 

Fiecare persoană are două minţi şi două feluri diferite de inteligenţă: 

cea raţională IQ şi cea emoţională EQ. Putem defini inteligenţa unui 

manager: I= IQmax + Eqmax. După părerea mea managerii emoţionali 

trebuie să fie conştienţi de emoţiile pe care le au, să le identifice şi să le 

cunoască perfect.Nu toţi managerii firmelor de turism luaţi în studiu, 

realizau conştientizarea emoţională de sine, rezultatele sunt următoarele: 

59%

31%

7%

3%

CE

FRSE

NED

NCE

Graficul nr.3. Rezultatele studiului

 Sursa: Date prelucrate de autor 

▪ 59%  erau conştienţi de emoţiile pe care le au – (CE); 
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▪ 31% consideră că foarte rar au stări emotive în relaţiile cu 

subordonaţii – (FRSE); 

▪ 7% nu folosesc emoţiile în luarea deciziilor – (NED); 

▪ 3% nu conştientizează că au emoţii în relaţiile cu subordonaţii – 

(NCE). 

De aici reiese că managerii trebuie să-şi cunoască şi să-şi definească 

corect propriile emoţii, spre a le folosi în scop creator, să analizeze care din 

emoţii au generat diferite stări în activitatea sa şi să-şi recunoască cât mai 

precis diferenţa pe care o are între sentimente, emoţie şi acţiunile sale. În 

acest sens, recomand câteva metode pentru stăpânirea emoţiilor în actul 

relaţional: 

▪ toleranţă la frustrări şi stăpânirea mâniei; 

▪ evitarea jignirilor, a tonului ridicat, a ameninţărilor; 

▪ excluderea agresivităţii din comportamentul verbal, autodistructiv 

şi nociv; 

▪ cultivarea sentimentelor şi emoţiilor pozitive; 

▪ stăpânirea maximă a stresului personal. 

Emoţiile pot fi folosite în scop creativ prin: 

▪ maximalizarea răspunderii; 

▪ concentrarea pentru realizarea misiunii principale a firmei; 

▪ mai mult control, eliminarea impulsivităţii. 

Managerul trebuie să citească şi să modeleze emoţiile personale pe 

care le conduce şi să analizeze lucrurile apărute şi din perspectiva 

colaboratorilor, ascultarea mai atentă a problemelor şi să manifeste o mai 

mare empatie, deschidere şi receptivitate faţă de emoţiile celorlalţi. 

Manageriii firmelor de turism trebuie să fie foarte instruiţi 

profesional şi din acest punct de vedere deoarece ei au menirea să ofere 

buna dispoziţie, relaxare, energie pozitivă unor clienţi foarte educaţi şi cu 

multe aşteptări. 

Diferenţa dintre un manager instruit şi unul „de bun simţ” constă în 

modul prin care aceştia obţin rezultatele, în probabilitatea obţinerii acestora 

şi într-un mediu concurenţial schimbat într-un viitor previzibil. 

Managerii emoţionali pot obţine rezultate prin expertiză, relaţia 

umană bazată pe încredere şi respect reciproc, prin abilităţile deosebite 

dobândite din experienţe anterioare, abordând probleme cu situaţii similare. 
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Schimbarea mediului turistic îl determină pe manager să rezolve 

probleme cu care nu s-a mai confruntat în trecut din experienţele sale proprii 

şi cărora trebuie să le dea un răspuns rapid, eficient şi profitabil. 

Managerul din firma de turism instruit, emoţional şi creativ are unele 

avantaje faţă de ceilalţi manageri: 

▪ limbaj de specialitate care îi oferă posibilitatea unei comunicării la 

un nivel de expertiză superioară. Acest atribut îi oferă următorul avantaj: 

acces la un volum mai mare de informaţii, de un nivel ştiinţific superior şi 

de actualitate care depăşelşte experienţa proprie, îi pot oferi modele şi soluţii 

pentru problemele ce pot apărea în timp în activitatea firmei; 

▪ o predictibilitate mai mare a rezultatelor prin capacitatea de a putea 

explica în avans metodologia şi principiile care au stat la baza fundamentării 

unei decizii strategice; 

▪ obţinerea pe termen lung a unor rezultate bune în activitatea firmei; 

▪ un risc mai scăzut al afacerii; 

▪ asigură conducerea firmei după metode, principii, concepţii, 

mecanism bazat pe ştiinţă; 

▪ aleg cu grijă obiectul de activitate al firmei de turism care trebuie 

să aibă corespondenţă în Codul CAEN şi prin alegere fiind activitatea 

principală; 

▪ aleg să desfăşoare pe lângă activitatea principală şi activităţi 

secundare. 

Doctorul Jan Eichharn, într-un studiu efectuat cu cercetătorii de la 

Universitatea din Edinburgh,Marea Britanie,în 28 de ţări din Uniunea 

Europeană susţine că trebuie avut în vedere şi relaţia cu personalul, ce 

trebuie motivat şi permanentizat deoarece valorile financiare şi creşterea 

ajutorului de şomaj au condus la o demotivare în căutarea şi menţinerea unui 

loc de muncă. 

Referitor la efectul emoţional Horace Walpole scria: „Viaţa este o 

comedie pentru cei ce gândesc şi o tragedie pentru cei ce au sentimente”. 

Managerii care au aşa zisa „explozie emoţională” în anumite situaţii limită 

sunt o formă de blocaj neural. Blocajul emoţional apare într-o clipă, 

declanşând uneori reacţii dramatice, după care managerii respectivi regretă 

că au avut o asemenea „ieşire”, dar răul s-a produs şi este extrem de greu de 

„reparat”. 

Locul unde se produce combinaţia emoţională este nucleul 

amigdalian (provine de la cuvântul grecesc amygdale, care înseamnă 
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migdale) care la om este aproximativ mare în comparaţie cu rudele noastre 

mai apropiate pe scara evoluţiei. 

În schimb, lipsa oricărei componente emoţională, conduce la 

dispariţia sentimentelor. 

Acest tip de manager al unei firme de turim conduce în mod 

discreţionar fără să ţină seama de nimic. În turism această componentă este 

catastrofală pentru prosperitatea firmei. 

Lacrimile, de exemplu, sunt o cvaracteristică exclusivă a oamenilor, 

exprimă sentimente de bucurie sau regret, însă acest lucru se întâmplă doar 

în mod excepţional la manageri, ei fiind consideraţi oameni „tari”. Emoţiile 

umane au o minte proprie legată de creier şi care susţin puncte de vedere 

independente de mintea raţională. Din acest motiv managerii emoţionali 

sunt mai performanţi, ei îşi orientează activitatea spre client îndeplinindu-i 

toate aşteptările. 

Managerul cu un coeficient emoţional ridicat, crează o imagine bună 

firmei de turism, deoarece în contextul recesiunii economice prelungită a 

economiei mondiale, preocuparea pentru imagine devine un atribut 

dominant. Imaginea are şi o dimensiune practică în activitatea firmei de 

turism, ea mai depinde de relaţiile afective pe care managerul reuşeşşte să le 

creeze cu colaboratorii pe orizontală şi verticală, cu clienţii, în practică 

existând şi profesia de creatori de imagine. Imaginea unei firme de turism, a 

unui manager sau a unei destinaţii turistice poate fi creată. Crearea imaginii 

a devenit astăzi un obiect de studiu. Crearea unei imagini bune conduce 

firma turistică către succes iar o imagine „rea” poate conduce la eşec. În 

practică dezinteresul pentru imaginea publică a unui manager poate fi 

creată, ameliorată, apărată,promovată, deoarece concurenţa va căuta să 

găsească punctele slabe ale unui manager, a unei firme, pentru a le folosi în 

avantajul lor concurenţial. Despre formarea imaginii a scris şi Reynolds şi 

alţi cercetători, care descriu imaginea ca o construcţie mentală, modalitate 

pentru managerul emoţional de a o transpune în practică. 

Componenta emoţională este puternic influenţată de feedback-ul 

turiştilor care dispun de lichidităţi şi vor să-i cheltuiască cât mai plăcut iar 

firma de turism trebuie să le ofere această oportunitate. 

 

3. Concluzii 

Performanţa în activitatea unei firme de turism nu se poate obţine 

fără un management performant. Managerul firmei de turism trebuie să fie o 
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persoană înalt calificată profesional, să aibă un coeficient de inteligenţă IQ 

ridicat care-i permite luarea unor decizii strategice în condiţii de certitudine 

şi cu un coeficient redus de risc. 

Pe lângă coeficientul de inteligenţă ridicat managerul firmei de 

turism trebuie să aibă şi un coeficient emoţional EQ mai mare, care să-i 

valorifice mai bine partea afectivă, atât de necesară în relaţiile umane. 

Managerii de top, managerii emoţionali şi deştepţi din firma de 

turism trebuie să aibă inteligenţă multiplă (inteligenţă multiplă – termen 

introdus de Haward Gardner, profesor univ.dr. la Graduate School of 

Education,Universitatea Harvard,SUA). În accepţiunea tradiţională sunt 

consideraţi inteligenţi oamenii iscusiţi în domeniul lor de activitate, cei cu 

realizări deosebite în domeniul logicii, al limbajului, al relaţionării cu cei 

din jur, evaluaţi pe baza unor teste standardizate, de pe urma cărora obţin un 

coeficient de inteligenţă cât mai mare şi sunt considerate ca persoane 

deştepte. 

Printre caracteristicile tipului de inteligenţă a unui manager din firma 

de turism se regăsesc: 

▪ caracteristica verbală se referă la utilizarea corectă şi cu uşurinţă de 

va comunica oral şi în scris, abilitatea de a vorbi în public făcându-se uşor 

înţeles; 

▪ inteligenţa logică se referă la uşurinţa de a trage concluzii corecte, 

de a evalua corect gradul de risc şi cel de probabilitate, de a face sinteze, 

raţionament logic; 

▪ inteligenţa spaţial-vizuală, adică uşurinţa de a vedea în spaţiu 

zonele turistice favorabile afacerilor din domeniul turismului; 

▪ inteligenţa interpersonală, constând în uşurinţa de a-i înţelege pe 

alţii, conştient de propriile convingeri, sentimente, motivaţii; 

▪ inteligenţa existenţială constă în capacitatea de a înţelege corect 

semnificaţia vieţii şi modalităţile prin care acestea poate fi mai frumoasă, 

mai bună. 

Diversele probleme complicate cu care se confruntă un manager 

emoţional şi inteligent în  activitatea turistică, pot fi cel mai bine exprimate 

în poezia lui Tudor Arghezii, intitulată Cuiul: „Năzdrăvanca altul nu-i/ Un 

băiat al nimănui/ Născoci, atunci un cui/ Şi l-a scos şi arătat/ Cuiul nou o 

săptămână/ A umblat din mână-n mână/ A fost strâns şi pipăit/ Pus pe limbă, 

mirosit/ Nici un om nu înţelege/ Cuiul ţeapăn cum să-l lege/ Fără funii şi 

curele/ Scândurile între ele/ Năzdrăvanul şi golanul./ Îl înfipse cu ciocanul/ 
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Zise unul: Dragul meu/ Aşa cui făceam şi eu/ Poate chiar mai dichisit/ Însă, 

vezi, nu m-am gândit.” Această poezie exprimă foarte bine factorul 

emoţional, psihologic la găsirea unei soluţii corecte la diversele probleme 

ale lanţului decizional, atribute pe care ceilalţi colaboratori nu le au. În cazul 

nostru, managerul este cel care trebuie să găsească soluţia cum să „înfingă 

cuiul”. 

Valorificând la maximum coeficientul de inteligenţă IQ şi cel 

emoţional EQ, managerul din firma de turism dispune de componentele 

necesare de a lua decizii raţionale cu un puternic caracter emoţional capabil 

să strângă în jurul obiectivelor sale resursa umană, întreaga firmă 

funcţionând ca o echipă. 
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Abstract 

Young people composing the so-called “Generation Y” have a very different 

profile from previous generations, which offers great research opportunities for specialists 

in various fields, tourism being included. Generation Y is the one providing a significant 

part of the present and future tourists and tourism employees. Therefore, profiling the 

Generation Y tourists should be an important goal for both destination management 

organizations (DMOs) and tourism enterprises. The present paper examines several special 
traits of Generation Y tourists within the context of rural tourism. Its major purpose is to 

identify strategies that rural tourist destinations can implement in order to meet the main 

specific needs of young people composing Generation Y, such as: their need for 

(information) technology, their need to stay connected and communicate or their demand to 

be directly involved in all kind of activities, as team players.  

Key words: Generation Y tourist, profiling, rural tourism destination, DMOs, 

strategy  

JEL: J11, J13, L83, O29 

 

1. Introducere 

Teoria generațiilor elaborată de William Strauss şi Neil Howe 

descrie persoanele pe baza apartenenței la o anumită generație, în funcție de 

anul nașterii. După cum s-a subliniat în literatura de specialitate, există 

puține studii și date privind diferențele care există între generații și impactul 

acestora în turism [1]. Cu toate acestea, cunoașterea caracteristicilor, a 

comportamentului, a valorilor și implicit a nevoilor specifice ale nativilor 

fiecărei generații are o importanță strategică în turism, atât din perspectiva 

marketingului și managementului turistic, cât și în ceea ce privește 

managementul resurselor umane din acest sector. 
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În prezent, coexistă mai multe generații active, atât ca turiști, cât și 

ca lucrători în turism. Între generațiile active de turiști, o importanță 

deosebită o are Generația Y, a tinerilor cu vârsta cuprinsă între aproximativ 

13 și 33 de ani, din două considerente majore. Primul este legat de profilul 

nativului din Generația Y, care s-a dovedit a fi în mod semnificativ diferit 

față de profilul generațiilor anterioare [5]. Cel de-al doilea considerent 

privește numărul nativilor din Generația Y, aceștia fiind mult mai numeroși 

decât nativii Generației X [4]. 

Cel puțin din aceste două considerente, realizarea profilului turistului 

din Generația Y ar trebui să reprezinte un obiectiv important, atât pentru 

organizațiile de management al destinațiilor turistice (OMD-uri), cât și 

pentru întreprinderile din turism. În acest context, prezenta lucrare 

analizează mai multe trăsături specifice turiștilor din Generația Y, dintr-o 

perspectivă mai restrânsă, aceea a turismului rural. Principalul scop al 

lucrării este acela de a identifica strategii care pot fi implementate la nivelul 

destinațiilor turistice rurale, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor specifice 

ale tinerilor care compun Generația Y, cum ar fi, în principal, nevoia 

acestora de tehnologie (informatică), de a fi în permanență conectați și de a 

avea acces la informație.  

 

2. Turiștii din Generația Y 

Părinții teoriei generațiilor pot fi considerați istoricii americani 

William Strauss şi Neil Howe. Aceștia susțin că, în timp, se succed cicluri 

generaționale compuse din patru categorii de generații care repetă anumite 

trăsături esențiale. Un astfel de ciclu durează aproximativ 90 de ani, iar cele 

patru categorii generaționale sunt: (1) generația profetică/idealistă; (2) 

generația nomadă/reactivă; (3) generația eroică/civică; (4) generația 

artistică/adaptabilă. 

Ultimele generații aflate în activitate sunt cele prezentate în Tabelul 

1. În literatura de specialitate nu există consens în ceea ce privește anii de 

naștere care delimitează generațiile [1], de aceea, atât perioadele anilor de 

naștere, cât și vârsta actuală a membrilor fiecărei generații sunt prezentate 

cu aproximație în Tabelul 1. 

Întreaga teorie generațională a fost bazată pe cercetarea poporului 

american și principalele critici au privit tocmai acest aspect – faptul că 

descrierea generațiilor se potrivește americanilor. Cu toate acestea, în 
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România, cu unele mici diferențe și decalaje, s-a considerat că ultimele 

generații active de români corespund cu cele de americani  [11]. 
Tabelul 1. Generațiile aflate în activitate 

Anul de 

naștere 

aprox. 

Numele 

generației 

Vârsta 

aproximativă 

în anul 2015 

Categorie de 

generație 

Caracteristici 

de bază 

 

1940-1960 

Generația BB 

(„Baby Boomer” 

sau a boom-ului 

economic) 

 

55-75 

 

profetică/idealistă 

cerebrali, 

buni 

teoreticieni, 

idealiști 

1961-1981 Generația X 34-54 nomadă/reactivă realiști, 

reacționari 

1982-2002 Generația Y 13-33 eroică/civică energici, siguri 

de sine 

2003- Generația Z 0-12 artistică/adaptabilă toleranți, 

echilibrați 

Conform teoriei, fiecare nouă generație este caracterizată de un set 

propriu de trăsături, valori și credințe, care sunt, într-o oarecare măsură, 

predictibile, pe baza analizei trăsăturilor, valorilor și credințelor generației 

părinților, a celor care i-au crescut pe membrii noii generații. Dar anumite 

trăsături pot să nu fie predictibile, ci pur și simplu să se nască într-un anumit 

context economic, socio-cultural, politic și tehnologic. 

 

2.1. Teoria generațiilor din perspectiva turismului 

Din perspectiva turismului, teoria generațiilor devine foarte 

interesantă pentru specialistul de marketing, furnizându-i informații 

importante legate de profilul consumatorului, de comportamentul și de 

nevoile specifice ale acestuia, în funcție de generația căreia îi aparține, după 

anul de naștere. Astfel, se pot concepe strategii și politici diferențiate, pe 

fiecare categorie de turiști, respectând trăsăturile, valorile, credințele și, 

implicit, nevoile generației din care aceștia fac parte. Considerăm că o astfel 

de abordare este foarte utilă și în turismul românesc. 

După cum se observa recent în literatura de specialitate, în prezent 

asistăm la o schimbare majoră a generațiilor în domeniul turismului, 

marcată prin intrarea în forță a membrilor Generației Y, atât în categoria 

angajaților din turism, cât și în categoria turiștilor [1, p. 1]. Conform vârstei 

aproximative pe care aceștia o au în prezent, o parte dintre ei tocmai și-au 

terminat studiile, fiind pregătiți să intre în câmpul muncii, alții deja lucrează 

de maxim 10-12 ani, având deci un anumit grad de independență financiară 

și facând deja propriile alegeri de petrecere a vacanțelor, pe baza propriilor 
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venituri. În România, un element foarte important care a determinat o 

schimbare majoră și în ceea ce privește generațiile este legat de Revoluția 

din 1989. Analizând lucrurile din această perspectivă, se poate observa că 

membrii Generației Y sunt primii născuți și crescuți în libertate, într-un alt 

regim politic și social decât predecesorii lor. 

Un alt aspect de o importanță cheie privește și faptul că membrii 

Generației Y sunt mult mai numeroși decât componenții Generației X [4]. 

Ținând cont de elementele mai sus prezentate, nativii Generației Y 

sunt turiștii de azi și de mâine, necesitând o atenție deosebită din partea 

specialiștilor de marketing și management. Înțelegerea corectă a profilului 

acestora este de o importanță strategică pentru prestatorii de servicii 

turistice, dar și pentru destinațiile turistice. 

 

2.2. Profilul turistului din Generația Y 

În ultimul timp, s-a subliniat existența unei aşa-numite prăpastii între 

generații, aceasta marcând tocmai trecerea de la Generația X la Generația Y. 

Internetul și dezvoltarea tehnologică, în general, sunt principalii factori care 

au determinat apariția acestei prăpastii [1]. Prensky denumește noile 

generații (Y și Z) drept generații de „nativi” ai erei digitale, pe când cei din 

Generațiile BB și X sunt și vor rămâne „imigranți” ai erei digitale [7]. Din 

acest considerent, principalul element care definește profilul unui 

component al Generației Y este acela de a fi „nativ” al erei digitale. Pentru 

tinerii din Generația Y, tehnologia digitală este ceva natural, ei au crescut cu 

ea, le-a format modul de a gândi și de a procesa informația [8]. Prin urmare, 

consumatorul de Generație Y este cel conectat la Internet în permanență, 24 

de ore din 24. El se informează pe Internet, cumpără pe Internet, se 

împrietenește pe Internet, își trăiește mare parte din viață pe Internet. Tinerii 

din Generația Y au un „stil de viață digital” [1], cu tot ceea ce implică acest 

lucru. Astfel, nativii Generației Y sunt obișnuiți cu avalanșa de informații, 

sunt capabili să asimileze informații de natură diferită în mod aproape 

concomitent, spre exemplu să asculte muzică și să fredoneze versurile 

melodiei, în timp ce fac o rezervare pe Internet și raspund mesajelor pe 

telefon. Ei sunt, prin definiție, generația multitasking, adică pot să 

desfășoare mai multe acțiuni în același timp în mod corect și cu un 

randament crescut. Prin urmare, Generația Y este compusă din oameni 

activi, cărora nu le place să se plictisească. 
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O altă trăsătură care derivă din cele de mai sus privește comunicarea 

în rețele virtuale a celor din Generația Y. După cum se observa în literatura 

de specialitate, membrii Generației Y preferă să comunice „în rețele, în 

echipe care folosesc multimedia, deci prezența online este indispensabilă” 

[6, p. 223]. În acest context, părerea prietenilor contează foarte mult pentru 

nativii Generației Y, însă noțiunea de „prieten” este radical diferită raportat 

la generațiile precedente. Pentru cei din Generația Y, „prietenul” este cel 

care face parte din aceeași rețea virtuală [1]. 

S-a observat de asemenea că nativii Generației Y sunt persoane cu o 

mare încredere în sine, cu rezistență la stres și relaxați [1]. Aceste trăsături 

se datorează pe de o parte accesului atât de ușor la informație, aceștia știind 

că oricând pot afla orice doresc, precum și contextului social-politic și 

economic în care au crescut: criza securității mondiale (atentate teroriste, 

conflicte armate, schimbări de regim politic prin revoluții etc.), criza 

sănătății (epidemii, pandemii etc.), criza economică. Pentru cei din 

Generația Y, insecuritatea este ceva natural, viața este prin definiție 

imprevizibilă. Aceste trăsături îi transformă în niște consumatori cu totul 

aparte. Astfel, ei sunt dispuși să plătească doar pentru ceea ce contează cu 

adevărat pentru ei [6, p. 224] și nu sunt foarte receptivi la campaniile clasice 

de promovare a vânzărilor, care pun o oarecare presiune psihologică legată 

de timp asupra consumatorilor. 

Plecând de la trăsăturile mai sus prezentate, s-a constatat că 

Generația Y este o generație a vitezei și a comunicării, nativii Generației Y 

au nevoie ca totul să se întâmple imediat, nu au timp de pierdut: accesul la 

informație trebuie să fie imediat, iar informația să fie variată, feed-back-

urile să fie imediate, comunicarea să fie continuă [6, p. 223]. 

S-a observat, în contextul celor de mai sus, că membrii Generației Y 

nu au tipare de consum, aceștia iau decizii pe termen scurt și sunt 

imprevizibili [1], ceea ce face munca specialistului de marketing destul de 

dificilă. 

Toate caracteristicile de mai sus pot fi transpuse, din perspectiva 

turismului, într-un set de nevoi specifice ale turistului de Generație Y, spre 

exemplu: 

▪ turistul din Generația Y este cel care își va alege destinația pe 

Internet, ceea ce înseamnă că acesta are nevoie să aibă acces online la 

informația privind destinația și serviciul turistic, până la cel mai mic detaliu, 

iar întregul lanț de distribuție trebuie să fie pe Internet, adică să i se permită 
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turistului să își conceapă întregul pachet turistic și să își achiziționeze în 

siguranță toate componentele vacanței sale prin Internet; 

▪ de asemenea, promvarea trebuie să se realizeze pe Internet, ca 

principal mediu, și trebuie să fie axată în principal pe imagini (stimul 

vizual), deoarece s-a constatat, în urma cercetărilor, că nativii Generației Y 

preferă reprezentările grafice înaintea textului [7, p. 2]; 

▪ rețelele virtuale sunt cele prin care turistul de Generație Y își 

construiește încrederea într-o anumită întreprindere din domeniul turismului 

sau într-o destinație; 

▪ turiștii din Generația Y au nevoie de comunicare continuă pe toată 

durata sejurului într-o anumită destinație, trebuie să li se ofere acces direct 

la Internet, pentru a se putea informa oricând în legătură cu orice și pentru a 

putea comunica în continuare cu prietenii din rețelele sociale; 

▪ vacanța turiștilor din Generația Y trebuie să fie una activă, în 

principal ca informație; ei nu trebuie lăsați să se plictisească deoarece vor 

pleca foarte repede și vor schimba destinația, fidelitatea față de brand nu îi 

caracterizează pe nativii Generației Y; 

▪ sejururile oferite turiștilor din Generația Y nu trebuie să fie lungi și, 

în general, oferta adresată acestora trebuie să fie foarte flexibilă. 

 

3. Strategii de atragere a turiștilor din Generația Y pentru destinații 

turistice rurale 

Pe fondul identificării unui trend în ceea ce privește orientarea 

turiștilor dinspre destinațiile consacrate, mature, către destinațiile 

emergente, mai puțin aglomerate, mai ales din zonele rurale, s-a subliniat 

nevoia unei atente planificări a modului în care aceste destinații rurale se 

dezvoltă, pentru a le crește atractivitatea și pentru a evita distrugerea lor [9]. 

Modul în care este gestionată o destinație turistică rurală trebuie să fie bazat 

pe rezonarea cu turistul-țintă. Turismul rural semnifică atât petrecerea unui 

sejur în cadrul unui sat, cât și desfășurarea unor activități de către turiști într-

o zonă rurală [9]. Prin urmare, plecând de la profilul turistului de Generație 

Y, de la nevoile specifice ale acestuia, pot fi gândite mai multe strategii prin 

care zonele rurale să poată fi transformate în destinații atractive pentru 

turiștii tineri, al căror număr va fi din ce în ce mai mare. 

Chiar dacă, în mod aparent, profilul turistului din Generația Y, prin 

trăsătura sa fundamentală, aceea de a fi nativ al erei digitale, nu se potrivește 

cu oferta turismului rural, în principal bazată pe valorizarea tradiției, 
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considerăm că se impune găsirea unei punți de legătură între cele două, cel 

puțin dintr-o dublă motivație: pentru a ajuta zonele rurale să se dezvolte în 

continuare și pentru a ajuta tinerele generații să nu își uite originea, să nu se 

rupă de valorile fundamentale ale ființei umane. 

 

3.1. Managementul destinației turistice rurale 

După cum s-a precizat în literatura de specialitate, „în mod 

tradițional, managementul unei destinații turistice rurale ar trebui, înainte de 

toate, să reprezinte interesele comunității locale” [9, p. 132]. Însă, pentru a 

asigura succesul pe termen lung al unei destinații rurale, susținem teoria 

conform căreia politica oricărei destinații turistice, inclusiv a unei destinații 

rurale, ar trebui să urmărească patru obiective strategice [2, p. 100]: 

1) creșterea properității populației locale; 

2) încântarea turiștilor prin maximizarea gradului de satisfacție a 

acestora; 

3) maximizarea profitabilității întreprinderilor din turism din cadrul 

destinației, precum și maximizarea efectelor multiplicatoare; 

4) optimizarea impactului turismului asupra destinației prin 

asigurarea unui echilibru durabil între beneficiile economice și costurile 

socio-culturale și de mediu. 

Pentru a putea concepe, la nivelul unei destinații rurale, politici care 

să vizeze atingerea tuturor celor patru obiective mai sus expuse, este nevoie 

de efortul comun și implicarea activă a autorităților publice, a 

întreprinzătorilor din turism și a membrilor comunității locale. Este 

principiul pe baza căruia, în managementul destinațiilor turistice, au apărut 

structuri specializate, care asigură coordonarea a tot ceea ce înseamnă 

dezvoltare și promovare a destinațiilor – așa-numitele organizații de 

management al destinației (OMD-uri) [3]. Orice destinație turistică trebuie 

văzută ca un sistem format din mai multe părți care interrelaționează, 

existând atât interese concurente, cât și interese comune și responsabilități 

comune. În momentul identificării terenului comun, apare evidentă 

necesitatea organizării unei forme de colaborare între cei care împărtășesc 

aceleași interese și aceleași responsabilități generale. 

În prezent, în România, planificarea dezvoltării și gestionarea 

zonelor rurale reprezintă atribute ale autorităților publice locale, fie de la 

nivel județean, fie comunal. Chiar dacă există structuri de tip OMD, acestea 

sunt organizate la nivel de județ, în majoritatea cazurilor. În acest context, 
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pledăm pentru necesitatea organizării unor structuri de tip OMD și la nivelul 

destinațiilor rurale, avantajele fiind mult mai mari, atât pentru comunitatea 

locală, cât și pentru turiști. 

 

3.2. Corelarea strategiilor destinației turistice rurale cu profilul 

turistului din Generația Y 

Plecând de la profilul turistului din Generația Y, astfel cum a fost 

conturat schematic în cele de mai sus și pentru a putea atinge obiectivele 2) 

și 3), astfel cum au fost expuse anterior, organizațiile de management al 

destinațiilor rurale ar trebui să se concentreze și pe următoarele strategii: 

1) strategia de creare a personalității virtuale; 

2) strategia de inovare tehnologică; 

3) strategia team reverse mentoring. 

Strategia de creare a personalității virtuale 

Printr-o astfel de strategie, OMD-ul unei destinații rurale ar trebui să 

urmărească în principal ca destinația să existe pe Internet, să aibă o 

identitate proprie, o personalitate distinctă, să fie o structură vie în mediul 

virtual (pe Internet). Spre exemplu, turiștii din Generația Y ar trebui să aibă 

posibilitatea să devină prieteni pe Facebook cu destinația. 

Mai multe elemente ar trebui urmărite, cum ar fi: 

▪ promovarea destinației rurale să se facă în principal prin tehnici ce 

țin de Web 2.0, deoarece, așa cum s-a susținut în literatura de specialitate, 

pentru turiștii de Generație Y, marketingul trebuie să fie virtual, participativ, 

interactiv și în rețea [1]. Web 2.0 este un termen care desemnează o mulțime 

întreagă de aspecte interactive și colaborative ale Internetului, incluzând 

tehnici precum: bloguri, rețele de socializare, portaluri și burse pentru 

schimb de imagini, muzică, filme/video și software, site-uri pentru file-

sharing etc. 

▪ turiștii ar trebui să aibă posibilitatea de a achiziționa bunurile și 

serviciile oferite în cadrul destinației prin Internet, în condiții de siguranță 

crescută; 

▪ în cadrul destinației, în locurile de cazare și în principalele puncte 

de atracție, ar trebui să se asigure accesul turiștilor la Internet etc. 

Strategia de inovare tehnologică 

Plecând de la principala caracteristică a persoanelor din Generația Y, 

aceea de a fi nativi ai erei digitale, chiar dacă o destinație rurală este bazată 

pe tradiție, pe natură și pe întoarcerea la origini, considerăm că nevoia 



Rural tourist destinations and the tourists of Generation Y 

178 

 

tinerilor de Generație Y de a utiliza tehnologie de ultimă generație nu 

trebuie ignorată. Pentru cei din Generația Y este vorba despre o dependență 

care nu trebuie condamnată, ci trebuie văzută ca făcând parte din stilul 

natural de viață al tinerelor generații, deoarece și Generația Z prezintă, la un 

nivel și mai avansat, aceeași dependență. OMD-ul unei destinații turistice 

rurale ar trebui să se concentreze pe componente precum: 

▪ să asigure existența în cadrul destinației a dispozitivelor moderne, 

de ultimă generație, care să permită turiștilor din Generația Y să trăiască în 

modul lor natural și pe perioada șederii în zona rurală. Orice formă de 

inovare în această direcție este binevenită; 

să pună la dispoziția turiștilor diverse aplicații electronice de 

comunicare care să le permită să se informeze și să comunice ei înșiși într-o 

modalitate cât mai familiară. 

Strategia team reverse mentoring 

Tehnica “reverse mentoring” oferă posibilitatea tinerilor angajați să 

îi instruiască pe angajații cu experiență, ajutându-i să dobândească sau să își 

perfecționeze abilitățile care țin de era digitală [4, pp. 56-57]. În domeniul 

managementului resurselor umane s-a constatat că tehnica reverse 

mentoring dă rezultate foarte bune în ceea ce îi privește pe tinerii angajați 

din Generația Y, contribuind și la îmbunătățirea relațiilor de muncă între 

angajații mai tineri și cei maturi sau vârstnici. Practic, prin reverse 

mentoring se reduce prăpastia dintre diferitele generații de angajați. 

La nivelul unei destinații turistice rurale, strategia team reverse 

mentoring ar trebui să urmărească aducerea turiștilor din Generația Y și a 

actorilor din cadrul destinației într-un mediu comun și stimularea cooperării 

acestora, într-o muncă de echipă, prin care nativii Generației Y să își aducă 

propria contribuție la conturarea acelei personalități virtuale a destinației pe 

care o aminteam mai sus. Mediul comun poate fi și unul virtual. Importantă 

este implicarea activă a turiștilor din Generația Y, care vor da un sens mult 

mai profund sejurului petrecut în cadrul destinației, prin faptul că vor 

contribui în mod direct la aducerea destinației în era digitală. Turiștii vor 

cunoaște în acest mod destinația la un alt nivel, intrând în contact cu valorile 

sale într-un mod natural. Spre exemplu, o tehnică posibilă este aceea de a 

invita turiștii să contribuie la crearea web-site-ului destinației turistice, 

alături de reprezentanți ai comunității locale, tehnică ce poate fi repetată, 

dovedind astfel că destinația este vie și în mediul virtual.  
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4. Concluzii 

Adevărata provocare pentru destinațiile turistice rurale nu este în 

principal cea legată de a-și corela strategiile cu profilul turiștilor din 

Generația Y, ci, mai degrabă, aceea de a educa tinerii turiști în spiritul unui 

consum responsabil. După cum remarcau în anul 2003 specialiștii Comisiei 

Europene, comportamentul consumatorului de servicii turistice ar trebui 

modelat în sensul alegerii acelor produse de calitate și care respectă 

principiile dezvoltării durabile, iar tinerii reprezintă, în acest context, „un 

grup țintă de o importanță deosebită” [10, p. 6]. Acestora ar trebui să li se 

formeze un mod de gândire orientat înspre valorile dezvoltării durabile, iar 

destinațiile turistice, în special cele rurale, prin oferta lor, însoțită de 

mesajele potrivite și de campaniile de promovare adecvate, pot să contribuie 

într-o măsură importantă la această educare a tinerilor consumatori [10, p. 

15]. Profilul Generației Y este cel care indică și calea cea mai potrivită de 

educare a tinerilor din prezent. În acest sens, s-a considerat că termenul de 

“edutainment” [7, p. 5] este potrivit pentru membrii Generației Y, adică o 

educare prin intermediul divertismentului, al jocului, al distracției, care 

presupune implicarea activă a celor educați. 

După cum se observa în literatura de specialitate, nu există o listă 

definitivă cu trăsături ale celor din Generația Y, aceasta fiind încă în 

formare [1]. Noi trăsături pot să apară în timp și ca urmare a unor 

evenimente sau a cursului vieții înseși. De aceea, considerăm că educarea 

tinerilor în sensul însușirii valorilor dezvoltării durabile este posibilă, mai 

ales dacă este bazată pe o cunoaștere temeinică a profilului consumatorului 

de Generație Y. Conform teoriei generațiilor, Generația Y este una eroică, 

adică membrii săi vor fi în măsură să imprime societății o schimbare majoră. 

Plecând de la această premisă, educarea turiștilor din Generația Y în sensul 

însușirii valorilor dezvoltării durabile devine de o importanță covârşitoare. 
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Abstract 
Youth tourism has experienced, in recent years, a high growth rate, constituting 

itself into an important segment of the tourism market, mainly due to the extensive 

programs promoted by public authorities in different countries, NGOs, private companies 

etc, and to a faster flow of information in the virtual environment. Increased mobility of 

people, on the one hand,and increasing demands of tourists on the other hand generate 

continuous efforts of the tourism industry stakeholders to ensure consistency between the 

products offered and the consumer behavior of young people. This article presents the main 

coordinates of youth tourism in Romania in the context of mutations occurring in tourism 

demand in the international market. 

Key words: tourism demand, youth tourism, tourism consumption behavior  

JEL: L 83, O19 

 

1. Introducere 

Turismul pentru tineret se adresează pensoanelor cu vârste între 15-

25 ani şi este un fenomen ce a apărut în perioada de după al II-lea Război 

Mondial. La Conferinţa Internaţională a Turismului pentru Tineret din 1991, 

Organizaţia Mondială pentru Turism defineşte conceptul de turism pentru 

tineret ca fiind călătoriile realizate de către tineri cu vârsta cuprinsă între 15 

şi 29 de ani însă un studiu mai recent al aceleiaşi organizaţii foloseşte, ca 

punct limită pentru acest segment de piaţă, vârsta de 25 de ani. Turismul 

pentru tineret, prin prisma statutului tinerilor care presupune sprijin din 

partea statului mai ales în procesul de educaţie este considerat o latură 
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importantă a turismului social, acesta fiind definit de către Biroul 

Internaţional de Turism Social (BITS), ca „un ansamblu de raporturi şi 

fenomene ce rezultă din participarea la turism (călătorie) a unor categorii 

sociale cu venituri modeste, participare posibilă sau facilitată datorită unor 

măsuri având caracter social bine definit”. [1, pp. 25] 

Principalele motivaţii de călătorie ale tinerilor sunt legate de 

învăţarea unei limbi străine, studii în cadrul unor unităţi de învăţământ din 

alte ţări, job-uri de vară sau pur şi simplu pentru a vedea locuri noi şi a 

cunoaşte cultura şi civilizaţia altor spaţii geografice. Tinerii preferă cazările 

ieftine (budget), îşi organizează singuri călătoriile iar programul lor este 

flexibil, călătoresc cu prietenii şi leagă prietenii în timpul vacanţelor, vârsta 

lor este cuprinsă între 20 şi 26 de ani, preferă călătoriile mai lungi iar 

accentul este pus pe vacante active. [1, pp. 257]. 

Avantajele pe care le generează turiştii tineri în rândul comunităţilor 

locale pot fi justificate prin faptul că ei călătoresc tot timpul anului şi nu 

doar în zonele foarte cunoscute, utilizează transportul public iar durata 

călătoriei este mai mare comparativ cu alte segmente. [2, pp. 256]. 

În România, turismul pentru tineret este reglementat de o serie de 

organizaţii dintre care pot fi amintite: 

a) Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T) a fost înfiinţat în 1968 

şi deţinea în coproprietate sau doar în administrare o bază materială 

specifică alcătuită din agenţii de voiaj, spaţii de cazare şi alimentaţie, 

mijloace de transport, baze de agrement – prin care oferea servicii turistice 

unei clientele reprezentată, cu prioritate, de tineri, elevi, studenţi. [3, pp. 

127). Prin intermediul reţelei de agenţii de turism, organiza şi comercializa 

produse turistice (acţiuni tematice, instructiv-educative, de informare) şi, de 

asemenea, realiza schimburi internaţionale, prin relaţii de reciprocitate cu 

organisme similare din alte ţări. 

b) Asociaţia Naţionala a Cluburilor de Turism Pentru Tineret 

(A.N.C.T.T.) având drept obiective: promovarea turismului de şi pentru 

tineret, circulaţia internă şi internaţională a tinerilor, orientarea profesională 

în domeniul turismului, finanţarea unor investiţii destinate tinerilor. 

c) Asociaţia Youth Hostel Romania, creată în anul 1999, reprezintă 

o mişcare de tineret afiliată Federaţiei Hostelling International. Scopul 

acesteia este dezvoltarea şi promovarea turismului pentru tineret prin 

reţeaua youth hostel. 
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d) Agenţia Naţională a Taberelor şi Turismului Şcolar 

(A.N.T.T.S.) din România a fost înfiinţată în 1999 şi organizează la nivel 

naţional şi internaţional activităţi de turism şcolar, educaţional şi de tineret 

pentru preşcolari, şcolari precum şi pentru personalul didactic şi nedidactic 

din învăţământul preuniversitar. A.N.T.T.S. are în subordinea sa 41 de 

Agenţii Teritoriale , acestea dispunând în marea lor majoritate de o reţea 

turistică proprie, formată din tabere permanente şi sezoniere precum şi baze 

turistice. Agenţia dispune şi de mijloace de transport proprii. 

 

2. Piaţa turismului pentru tineret 

În ceea ce priveşte echipamentele de cazare, în România, potrivit 

INS (Institutul Naţional de Statistică) sunt prezente trei tipuri de unităţi de 

cazare dedicate tinerilor: tabere pentru elevi şi prescolari, hotelurile pentru 

tineret şi hostelurile. Ultimele două tipuri de unităţi au apărut în 2000 iar 

numărul lor a crescut, ajungând în 2006 la 34 (hoteluri pentru tineret) 

respective 41 pentru hosteluri. 

În anul 2008, Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi 

mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice 

abrogă Ordinele Ministrului turismului 510/2002, 911/2002 şi 188/2003 şi 

aduce modificări printre care şi eliminarea categoriei “hoteluri de tineret” 

care se suprapunea cu cea de hostel. 

Hostelurile sunt structuri de primire turistice cu o capacitate minimă 

de 3 camere, garsoniere, sau apartamente dispuse pe un nivel sau pe mai 

multe niveluri, în spaţii amenajate, de regulă, în clădiri cu altă destinaţie 

iniţială decât cea de cazare turistică. Aceste unităţi de cazare turistică sunt 

clasificate pe stele între 1 şi 3 stele. [4] 

Referitor la dimensiunea şi structura echipamentelor de cazare 

destinate tinerilor, situaţia se prezintă astfel: 
Tabelul 1. Evoluţia numărului de hosteluri şi tabere pentru elevi şi preşcolari 

în perioada 2005-2014 

  2005 2014 

Tipul 

unităţii 

Nr. 

Unităţi 

% Nr. Unităţi % 

Hosteluri 58 1.37 204 3,33 

Tabere 

pentru elevi 

şi preşcolari 

151 3.57 62 1,01 
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               Sursa: Prelucrare după INS Tempo - online  

Tabelul 2. Evoluţia capacităţii de cazare în funcţiune (număr de locuri – zile) în 

perioada 2005 – 2013 

  2005 2013 

Tipul 

unităţii 

Nr. Locuri - zile % Nr. Locuri - zile % 

Hosteluri 543446 0,99 2185296 2,84 

Tabere 

pentru elevi 

şi preşcolari 

3591947 6,53 1551293 2,01 

Total 

România 

54978838 100.00 77028488 100.00 

     Sursa:  Prelucrare după INS Tempo - online  
Putem observa o creştere a capacităţii de cazare în hoteluri pentru 

tineret şi hosteluri şi o scădere a numărului de locuri în tabere pentru elevi şi 

preşcolari. Din 2008, în Anuarul Statistic al României, pentru anul 2007 

apare numai categoria „Hosteluri”, categoria „Hoteluri pentru tineret”. fiind 

eliminată. 

În ceea ce priveşte dinamica şi structura circulaţiei turistice, situaţia 

se prezintă astfel: 
Tabelul 3. Evoluţia numărului de turişti români şi străini sosiţi în structurile de 

primire turistică în România în perioada 2005 – 2013 

Tipuri de 

structuri de 

primire turistică 

 

Hosteluri 

 

Tabere pentru elevi 

şi preşcolari 

 

Total 

România 

Nr. sosiri % Nr. sosiri % Nr. sosiri 

2005 

 

Români 66094 1.51 127,700 2.92 4375185 

Străini 13471 0.94 745 0.05 1429911 

2014 

 

Români 128159 2,06 47822 0,77 6225798 

Străini 19689 1,15 295 0,02 1717355 

     Sursa:  Prelucrare după INS Tempo - online  
Dat fiind specificul hostelurilor ca unităţi de cazare pentru tineret se 

poate afirma că numărul tinerilor sosiţi in astfel de unităţi de primire 

turistică a crescut mai repede decât restul sosirilor de turişti în alte unităţi de 

primire turistică 

 

 

 

Total 

România 

4226 100.00 6130 100.00 
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Tabelul 4. Durata sejurului mediu în România în structurile de primire turistică  

în perioada 2005-2014 
 

 

Hosteluri Tabere pentru elevi şi 

preşcolari 

Total 

2005 

 

Români 1.6 4.1 3.4 

Străini 2.0 4.5 2.4 

2014 

 

Români 2,44 4,06 2,55 

Străini 2,23 2,95 2,03 

         Sursa:  Prelucrare după INS Tempo - online  
Se observă că durata sejurului mediu în hosteluri este în medie de 3 

zile atât pentru străini cât şi pentru români. Sejurul în taberele pentru elevi şi 

preşcolari este în medie de 4 zile pentru tinerii români şi 3 zile pentru un 

tânăr din altă ţară. 
Tabelul 5. Structuri de primire turistică în România în funcţie de distribuţia 

geografică în 2014 

Sursa: Prelucrare după INS Tempo - online  
În Bucureşti şi restul oraşelor reşedinţă de judeţ, hostelurile deţin o 

pondere de 6,37% din totalul unităţilor de primire turistică din zona 

respectivă. Aceasta este cea mai mare pondere pe care o înregistrează 

 
 

Hosteluri Tabere Total 

Nr. unităţi % Nr. unităţi % Nr. unităţi % 

Statiuni balneare 8 1,77 7 1,55 451 100.00 

Statiuni din zona 
litorala, exclusiv 
orasul Constanta 

42 6,09 5 0,72 690 100.00 

Statiuni din zona 
montana 

20 1,24 15 0,93 1609 100.00 

Zona Delta Dunarii, 

inclusiv orasul 
Tulcea 

0 0 1 0,72 138 100.00 

Bucuresti si orasele 
resedinta de judet, 
exclusiv Tulcea 

84 6,37 14 1,06 1318 100.00 

Alte localitati si 
trasee turistice 

50 2,59 20 1,04 1924 100.00 
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hostelurile în România. După cum se observă în tabel, oferta de cazare 

pentru hosteluri din zona montană şi de pe litoral este modestă. În aceste 

condiţii, diversificarea ofertei turistice prin dezvoltarea serviciilor de 

agrement ar putea constitui un factor de creştere a atractivităţii destinaţiilor 

turistice vizitate de tineri.  

 

3. Tendinţe în obiceiurile de consum ale tinerilor 

Potrivit studiului New Horizons III, finalizat în 2012, una dintre 

principalele schimbări care au avut loc în comportamentul de consum al 

publicului tânăr în ceea ce priveşte călătoriile îl reprezintă utilizarea masivă 

a noilor tehnologii, în special a dispozitivelor mobile pentru a se informa, 

rezerva şi a-şi împărtăşi experienţele [5]. 

Aceasta presupune eforturi din partea agenţiilor de turism de a 

dezvolta aplicaţii mobile şi de a asigura accesul imediat la informaţii legate 

de starea vremii, cursul de schimb valutar, posibilităţi de petrecere a 

timpului liber etc. [6] 

Dacă în urmă cu 6-7 ani, motivaţia de călătorie a tinerilor era 

petrecerea timpului liber sau a vacanţei, în prezent, accentul se deplasează 

spre călătoriile pentru studierea unei limbi străine, câştigarea experienţei de 

muncă, voluntariat etc. În ultimii ani, cheltuielile turiştilor tineri au crescut 

cu 9% pe an, cei care se deplasează pentru a studia o limbă străină, 

aprocimativ 3.500 de euro pentru o vacanţă, cheltuiala medie fiind de €50 pe 

zi. [7] 

De asemenea, potrivit aceluiaşi studiu, principalul factor în decizia 

de cumpărare îl reprezintă preţul, urmat de rezervarea de pe telefonul mobil. 

Alţi factori care au ieşit în evidenţă într-o măsură mai mică sunt: 

recunoaşterea unui brand atunci când cumpără, calitatea şi diversitatea 

produsului sau reputaţia agenţiilor de turism. Tinerii apreciază, de 

asemenea, flexibilitatea de a schimba planurile de călătorie precum şi 

rapiditatea şi eficienţa serviciului. În acelaşi timp, tinerii doresc conectarea 

permanentă la Internet, începând din faza de planificare şi rezervare, şi mai 

apoi pe toată durata călătoriei pentru a împărtăşi propriile experienţe, 

tendinţă ce va cunoaşte o creştere continuă. Se observă, de asemenea, că 

intervalul de vârstă se extinde mai mult. Dacă la început, acest segment era 

format din grupul de vârstă cuprins între 18 şi 24 de ani, care coincidea cu 

perioada studiilor, ulterior au fost identificate şi persoane de peste 30 de ani 

cu preocupări şi exigenţe similare celor mai tineri. Dacă în trecut activitatea 
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preferată era cea de petrecere a timpului în cafenele, restaurante şi 

cumpărături, în prezent, sporturile de aventură sunt un element din ce în ce 

mai frecvent în călătoriile de leisure, fiind mai uşor de rezervat şi de 

împărtăşit online. 

Mijloacele de transport utilizate sunt low-cost cu o creştere a 

ponderii transporturilor aeriene datorită ofertelor avantajoase iar 

echipamentele de cazare preferate sunt pensiunile (pentru tineri de până la 

25 de ani) şi hostelurile pentru restul. [8] 

Impactul economic al călătoriilor efectuate de tineri îmbracă 

următoarele aspecte [9]: 

▪ cheltuielile făcute de către tineri sunt, mai mult ca sigur, în 

beneficiul localnicilor din zona sau localitatea de destinaţie; se cumpără, de 

obicei, produse realizate local şi acest lucru implică o cheltuială relativ 

mică; 

▪ cheltuielile lor necesită, mai degrabă, un nivel mult mai scăzut în 

ceea ce priveşte capitalul de investiţii şi acest lucru va încuraja investiţia şi 

realizarea de noi locuri de muncă în micile întreprinderi; 

▪ tinerii tind să fie primii care vizitează locurile noi şi astfel ei sunt 

cei care joacă un rol important în ceea ce priveşte apariţia de noi destinaţii 

turistice. 

Reiese astfel că obiceiurile de consum pentru tineri sunt marcate de 

trei coordonate importante în comportamentul lor şi prin care se diferenţiază 

semnificativ faţă de generaţiile precedente: căutarea de experienţe, relaţia 

lor cu tehnologia şi comportamentul lor offline. Ei doresc “să se integreze 

în cultura locală în căutarea de experienţe autentice, sunt persoane care se 

aşteaptă să participe la activităţi în loc să fie simpli spectatori şi caută în 

mod constant situaţii pozitive, intense şi provocatoare cu un factor unic şi 

autentic”. În cadrul acestei experienţe “ei optează pentru conştiinţă socială: 

ei doresc să fie respectuoşi cu destinaţia pentru că înţeleg că cel mai bun loc 

pentru a vizita este acela unde este mai bine pentru a trăi”. [10] 

 

4. Concluzii 

Aşa cum s-a arătat, turismul pentru tineret reprezintă o componentă 

importantă a industriei turistice, dinamica accentuată a acestui segment 

datorându-se atât mobilităţii internaţionale prin intermediul programelor 

promovate de agenţiile guvernementale şi neguvernamentale cât şi creşterii 

fluxului de informaţii şi a accesibilităţii în ceea ce priveşte mediul virtual. 
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Prin urmare, agenţiile de turism, deţinătorii de baze materiale, comunităţile 

locale, ONG-uri trebuie să ţină cont de particularităţile consumului turistic 

astfel încât prin serviciile turistice oferite să contribuie la creşterea 

competitivităţii destinţiilor turistice româneşti pe de o parte prin conceperea 

şi comercializarea unor produse turistice tematice în concordanţă cu 

obiceiurile de consum turistic ale tinerilor iar pe de altă parte prin asigurarea 

unor condiţii favorabile afirmării destinaţiilor turistice româneşti pe piaţa 

turistică internaţională. 
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THROUGH GAME TO A NEW DIMENSION OF 

EDUCATION 
 

PRIN JOC SPRE O NOUĂ DIMENSIUNE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
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Abstract 

In order to progress humankind invented learning, school, and teaching. Maybe at 

first as practice, then as a need to learn especially when people are young and then from 

childhood. It is clear though that this has become the way to prepare for life. The way in 

which this thing occurs has changed very little, but we humans have evolved. Schools have 

evolved also: as buildings, tools they use, subjects included in the teaching plans, mentality, 

knowledge used… The thing which changed the least is probably the mentality and way of 
learning. Nowadays there are people – including in our own country, of various professions 

and ages, unsatisfied with the educational system. Things we consider problematic are: not 

being able to take the individual vocation into account; a lack of perspective and a 

disconnection from the future economic development of the area/region/ country, a large 

importance given to memorizing – memorizing is more important than processing 

information. Lack of involvement of the administration in solving a problem which is linked 

to our present but more importantly to our future as a nation. In parallel we see a rising 

problem, the growing disinterest towards school in general, especially at the level of those 

who are supposed to teach. With this in mind the specialists research, observe and 

rediscover that humans have always enjoyed a contest, competitions – purely physical or 

those that involve intelligence and wits. Even more Johan Huizinga – “Homo ludens – essai 

sur functionsocial du jeu”, Gallimard, Paris 1988, states that: “the game is older than 
culture”, and we discover that our children, grandchildren and adults alike… play or 

rediscover games. In these circumstances the question that arises is couldn’t the school 

teach us and learn in the same ways ? 

Key words: learning, change, gamification, game 

JEL: A20, C57, D22 

 

1. Introducere 

Anii ’90 au adus sistemului educaţional românesc numeroase 

reforme, multe realizate doar pentru a aduce ceva nou. Unele au atins 

simptomele problemei, doar câteva însă au căutat sau s-au centrat pe cauza 

reală a bolii. Drept urmare elevii sunt nemulţumiţi şi devin din ce în ce mai 

neinteresaţi de şcoală; dascălii ajung să fie lipsiţi de perspectivă, elan şi 
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entuziasm, animaţi doar de deplasările programelor de schimburi europene 

ori de promisiunile de creşteri salariale. 

La acestea se pot adăuga admiterea pe bază de medii şi nu doar pe 

competenţele reale, învăţarea de materii neutile, tratarea elevului ca un 

prizonier în penitenciar, ca un robot integrat în mulţime - deşi el este o 

persoană cu idei şi vocaţie, un test de maturitate învechit şi inutil, refuzul la 

schimbare şi evoluţie. An de an sunt mai puţini elevi, mai puţine scoli, un 

buget insuficient. Unele şcoli au fost comasate, altele închise.  Uităm să 

investim în resursa umană, la catedră sunt din ce în ce mai mulţi profesori 

slab pregătiţi şi demotivaţi; patru din zece profesori se lasă de meserie, 

conform studiilor.[1] La toate acestea se adaugă lipsa de perspectivă, 

dezinteresul și nu în ultimă fază abandonul școlar. 

Peste toate acestea an de an, lună de lună, săptămână de săptămână, 

zi de zi, ne pleacă în afara țării tot mai mulți specialiști, tineri calificați – 

meseriași de la agronomi și arhitecți, la doctori, informaticieni și chiar preoți 

și mecanici auto.   

 

2. Ce se întâmplă în lume azi ? 

Se spune că în momentul de față am fi împărțiți în două grupuri/ 

generații: Baby Boomers (BB) și Millennials (M). Dacă Baby Boomers sunt 

generația celor născuți în deceniile 5–7, Millenials sunt cei născuți după anii 

80-90, sunt nativi tehnologic, nu au preconcepții despre ce merge și ce nu 

merge făcut sau încercat, sunt capabili să muncească extraordinar de mult 

atunci când își găsesc motivația de a o face.  

Ambele generații vor să vadă lumea ca pe un loc mai bun, iar 

clasicul conflict între generații ar putea fi îndulcit atâta vreme cât ambele 

grupe de vârstă înțeleg și avantajele colaborării, nu doar pe cele ale 

competiției. 

Energia BB vine din experiență și înțelepciune, ei vor să vadă că au 

cui lăsa ceea ce au acumulat și învățat, iar cea a M vine dintr-un potențial 

fantastic de a maximiza progresul și contribuția lor, însă cu o mare nevoie 

recunoscută de a avea lângă ei mentori. Gamificarea pare a se potrivi nevoii 

de colaborare între cele două generații.  

Viitorul va aduce la orizont - peste 15-20 de ani generația „iPhone”, 

ajunsă la maturitate. Un studiu prezentat de Microsoft spune că în ziua de 

azi “70% dintre copii știu să folosească un mouse, însă doar 11% știu să își 

lege șireturile”. [2]  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Deceniu
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3. Ce știm despre gamificare ? 

Se pare că totul a pornit de la matematicianul roman Nicolae 

Georgescu component al generației de oameni de știință pe care Romania i-a 

avut in perioada interbelica - împrăștiați prin lume odată cu instaurarea 

regimului comunist. Știut mai ales sub numele de Nicholas Georgescu-

Roegen(așa cum s-a făcut cunoscut după stabilirea in Statele Unite ale 

Americii). [3] Teoria lui Georgescu-Roegen stă la baza a ceea ce astăzi se 

numește “economie evoluționistă”, cu contribuții semnificative la 

“economia ecologica”. Acest concept tratează astăzi economia ca pe un sub-

sistem al eco-sistemului, cu accent pe conservarea capitalului natural, 

printre subiectele abordate de economia ecologica sunt alocarea de resurse si 

sustenabilitate, economia de energie si responsabilitatea folosirii resurselor 

energetice. [4] 

În acest context, resursa umană reprezintă una dintre cele mai 

valoroase surse de energie. Eficiența trebuie să devină un mod de viață. 

Implicarea personală a fiecăruia în ceea ce face, în munca de zi cu zi, 

reprezintă cea mai la îndemână metodă de a ne crește eficiența atât ca și 

indivizi, cât și ca surse de energie în această “economie ecologica”. 

Componenta psihologică a implicării a fost definită de Csíkszentmihályi ca 

și flow, anume “a fi conectat la ceea ce faci”, a fi în priză, iar modul de a 

ajunge acolo se bazează pe un alt sistem motivațional decât cel bazat pe 

binomul “acțiune/recompensă”. Daniel Pink definește sistemul motivațional 

2.0 ca fiind cel ce oferă autonomie, perfecționare continuă și un scop, atât al 

individului cât și al grupului din care face parte. 

Teoriile matematicii, legile fizicii, studiile psihologilor enunțate aici 

converg către ceea ce simțim atunci când ne uităm la un copil jucându-se. 

Implicarea, frustrarea ce-l motivează sa continue atunci când nu știe exact ce 

e de făcut, dorința de a reuși și de a merge mai departe, au devenit deja 

elemente ale unei noi științe numite “gamificare”.  

Pentru a le stăpâni și a le aduce în munca de zi cu zi, trebuie doar să 

mutăm conflictul dintre generații într-o zona a colaborării și a învățării bi-

direcționale.  

Generația ce conduce astăzi marile companii ar trebui să învețe de la 

generația “tabletă” că joaca poate fi extrem de productivă. Putem învăța cu 

toții că “a gamifica” poate fi un mod interesant de a schimba lumea. Am 

putea deveni mai implicați, mai eficienți, mai creativi, mai atenți la resurse – 
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atât la cele proprii, cât și la cele din jur, așa cum ne-o cere economia 

evoluționistă sau ecologică spre care ne îndreptăm. 

Gamificarea ca și știință interdisciplinară este – în aceste condiții, 

unul dintre cele mai puternice trenduri ale acestui început de secol. 

Manifestat mai ales în activitatea de selecție a resurselor umane termenul 

capătă definiri de genul: “Gamificarea este un proces plăcut, distractiv şi cu 

satisfacții imediate. În mod tradiţional, atunci când vrei să aplici pentru un 

post vacant intri pe site-ul companiei unde vrei să te angajezi şi începi să 

completezi formulare. Asta plictiseşte candidatul. Gamificarea este o 

metodologie inedită de recrutare tocmai pentru că este distractivă, creativă, 

iar competiţia este constructivă”, a declarat Rory Jeffcock - EMEA RPO 

Director Pontoon. 

Urmând exemplul celor care au avut succes în activitatea de HR, 

statisticile arată că în anul 2014, 70% din companii urmau să-şi fi creat o 

aplicaţie de acest gen. Nu trebuie să ne uimească acest procent, având în 

vedere că angajatorii se adaptează din ce în ce mai mult la noile apariţii 

tehnologice, iar angajaţii, la rândul lor, trebuie să înţeleagă nevoia pregătirii 

şi perfecţionării în pas cu cerinţele actuale. [5] 

Distractivă și competitivă, gamificarea este o metodă inedită de 

recrutare care poate atrage o paletă largă de candidați de pe piața forței de 

muncă. 

Gamificarea presupune utilizarea modurilor consacrate în industria 

de jocuri video pentru a apropia oamenii de joc, a-i stimula să continue , să-i 

țină “prizonieri” până când ajung la sfârșitul jocului, în zone în care nu se 

folosesc în mod frecvent cum ar fi educația sau business-ul. Gamificarea 

conține o serie de metode, cum ar fi oferirea unui stimulent împreună cu 

produsul sau serviciul achiziționat. În companii, se traduce prin  diplome, 

cupe, extra titluri de genul “angajatul lunii”. 

Aceste lucruri se fac de zeci de ani. Ce e interesant însă este că în 

jocuri a izbucnit o revoluție acum vreo 10 ani cu ceea ce se numesc acum 

online social games, de genul World of Warcraft și FarmVille. Aceste jocuri 

au devenit dintr-o dată accesibile pentru sute de milioane de utilizatori, ceea 

ce înseamnă ca metodele folosite de creatorii lor au cumva puterea să atragă 

oameni cu personalități și abilități complet diferite, să-i țină în joc și să-i 

motiveze să termine jocul sau să atingă un nivel extraordinar de 

performanță. Asta înseamnă probabil că se pot folosi aceste metode și în alte 

contexte. 

http://casaeuropei.blogspot.ro/2013/04/despre-analfabetism-digital.html
http://casaeuropei.blogspot.ro/2013/04/despre-analfabetism-digital.html
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4. Jocurile pe calculator ar trebui introduse in școli 

Sunt multe de învățat din jocurile pe computer, multe lucruri care pot 

ajuta unei educații solide și pot crește "pofta" de cunoaștere, de descoperire 

a lucrurilor noi. Simplul fapt ca e nevoie de mai multe încercări pentru a 

duce la bun sfârșit o misiune dintr-un joc, îi face pe cei mici să învețe 

singuri ce nu au făcut bine, fără a fi nevoie ca părinții să le explice pașii 

greșiți. Perseverența este cuvântul pe care copiii îl învață foarte repede prin 

jocurile pe Smart TV sau pe calculator. Uneori, copiii își creează singuri 

jocuri, iar un exemplu de cum poți să îți îmbunătățești aptitudinile muzicale 

este pe SmartNation.ro 

Chiar și școala ar trebui să preia acest sistem al jocurilor ? Orice 

greșeală poate fi iertată prin reluarea procesului de învățământ și prin 

stimularea reușitelor. Este o modalitate bună pentru a-i face pe elevi să 

petreacă acasă mai mult timp studiind (așa cum o fac în fața tabletei sau 

calculatorului, jucându-se) pentru a-și consolida educația și a reuși în viață 

după terminarea studiilor. 

Există un scepticism în ceea ce privește transformarea școlii în ceva 

distractiv, având in vedere că a studia nu trebuie să fie la fel de plăcut ca 

atunci când cei mici au controllerul  în mână. S-a făcut multa vâlvă în jurul 

ideii de "gamificare", transformarea cursurilor în adevărate "quest-uri" 

precum în jocurile pentru calculator. Dinamica motivațională din aceste 

jocuri poate fi transpusă în viața reală, experiența fiind cu adevărat 

interesantă. 

Un profesor din Minnesota a aplicat gamificarea la orele de curs, 

aplicând mecanismele din jocurile video în învățarea algebrei. Rezultatele 

au fost chiar și peste așteptările cadrului didactic, acesta fiind invitat să țină 

conferințe în care să explice "gamificarea", ideea fiind rapid îmbrățișată și 

de colegii de breaslă. 

Blaster Learning System este o serie de jocuri video care ajută la 

înțelegerea matematicilor, științei, dar contribuie și la îmbogățirea 

vocabularului. Totul a început în 1983 cu Math Blaster!, seria de jocuri a 

continuat cu Reading Blaster in 1994, pentru ca în 2006 să se integreze 

cunoștințele despre univers în Math Blaster: Master the Basics. 

Concluzia este mai mult decât clară: in spatele unor cifre și a unor 

formule, care îndeamnă la orice numai la învățat nu, se află dorința de a 

reuși a copiilor, fie că este vorba de un elev de clasa a II-a care învață tabla 

înmulțirii, de clasa a VIII-a în care algebra dă bătaie de cap ori a XI-a când 

http://www.smartnation.ro/proiect/guitar-hero-next-level/
http://www.smartnation.ro/proiect/guitar-hero-next-level/
http://www.smartnation.ro/proiect/guitar-hero-next-level/
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începe pregătirea intensă pentru studiile superioare. Până la transformarea 

unui FarmVille în SchoolVille sau a lui World of Warcraft în World of 21st 

Century Skillcraft sigur nu mai este mult, având în vedere că înlocuirea 

învățării din cărți cu "recoltarea" de cunoștințe din jocuri a început deja. 

Aceasta poate conduce la un climat mai bun în școli, cei mici vor învăța mai 

bine și vor fi mai veseli. 

 

5. Gamificarea, posibilitate a modernizării învățământului superior 

În educaţia de nivel universitar, gamificarea abia a început să fie 

utilizată şi mai avem mult până să învăţăm ce funcţionează pentru a facilita 

învăţarea şi ce este eficient de folosit. Metoda de gamificare se preocupă 

foarte mult să facă loc pentru fiecare student şi în particular se ocupă de 

personalităţile diferite şi de aptitudinile diferite ale studenţilor. Predarea cu 

ajutorul jocurilor se bazează pe un sistem bine pus la punct de recompense. 

Sistemele create, urmând aceste concepte, se concentrează pe 

construirea de clasamente, sisteme de punctaj sau acordarea de cadouri în 

situații de muncă sau didactice pentru a motiva persoanele implicate să 

acționeze în lumea reală pentru a le obține. Începând cu cercetările lui Ivan 

Pavlov recompensarea utilizată pentru schimbarea modelelor 

comportamentale a primit noi direcții, animalele, chiar și copii sunt învățați 

cu ajutorul unui sistem de pedepse și recompense. Elevii primesc coeficiente 

ce reprezintă abilitățile lor de învățare, iar armatele folosesc un sistem de 

gradare pentru a distribui recompense și responsabilități. 

Trebuie lucrat însă la crearea unei motivații interne a subiectului, 

căci comportamentul dorit tinde să se diminueze în intensitate, odată cu 

oprirea furnizării recompenselor. De aici și ideea de a utiliza social 

gamification, adică elemente din aceste jocuri pentru high education. Ceea 

ce fac jocurile atrăgătoare constă în diversitatea lor și posibilitatea alegerii 

deciziei proprii, a căii de dezvoltare, ca și a propriului path of advancement. 

Interesantă este, fiind un element fundamental pentru educația 

viitorului, educația personalizată. Apropierea de acest ideal o reprezintă 

includerea în cursuri de elemente pentru fiecare tip de personalitate pe care 

îl putem susține. În dezvoltarea cursurilor trebuie avute în vedere patru 

tipuri de studenți. 

Primul tip e studentul tradițional, cel care se adaptează perfect în a 

rezolva o listă de probleme. Pentru a-l face să exceleze, se poate alcătui o 

listă foarte lungă ce conține și elemente mai dificile, mai atrăgătoare, mai 
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interesante. Este exact ce se face de sute de ani în educația modernă, în 

universitate. Studenții aceștia se numesc, în taxonomia derivata din studiile 

de online social gaming ale lui Richard Bartle, achievers. Profesorul ar fi 

bine să fie interesat de studenții care sunt exact opusul acestui tip de 

personalitate – de cei cărora nu le place lista de subiecte date și vor să 

exploreze pe cont propriu unde pot ajunge: ei sunt explorers. Aceștia trebuie 

susținuți prin teme care să le dea libertatea să încerce: creative open 

assignments. 

În unele medii sunt preponderenți, însă, socializers, studenții care 

vor să discute cu ceilalți și să rezolve problema împreună. Vor să le explice 

și altora ce au aflat; sunt stimulați de interacțiune, dezbatere, posibilitatea de 

a lucra în echipă. 

Există o ultima categorie cea a studenților competitivi, winners. 

Aceștia sunt în cursă pentru un singur motiv: să-i depășească pe toți ceilalți. 

Ii interesează să fie numărul unu: primii care au rezolvat o problema, primii 

care răspund, singurii care au trimis răspunsul la timp etc. E foarte important 

ca aceștia să fie ținuți în joc: dacă ei n-ar mai face parte din grup, studiile 

arată că întreaga comunitate ar avea de suferit. 

Intuitiv, explicația e simplă: daca tu, ca student, observi că 

profesorul e mult mai bun decât tine, te gândești: “Normal că este, doar e 

profesor“. Dar dacă observi că cineva de vârsta ta e capabil să facă mult mai 

mult, mult mai bine, mult mai repede, dintr-o dată te întrebi dacă nu vrei să 

încerci, la rândul tău, să faci mai mult. De obicei majoritatea studenților aleg 

să facă mai mult. 

 

6. Cum pot fi identificați acești studenți ? 

La începutul cursului există frica de a greși, așa că îți exprimi exact 

personalitatea: faci lucrurile cu care te simți cel mai confortabil. După 

primul test și la sfârșitul primului set de seminarii devine evident cine ce fel 

de student e, pentru că fiecare își poate alege ce tip de tema vrea să ducă la 

îndeplinire.  

De exemplu, în organizare avem, 5 teme de bază și 7 teme speciale 

dintre care studenții pot alege una, mai multe sau niciuna. Judecând după 

designul temelor pe care și le aleg, se poate prezice - în proporție de 70-

80%, pe care cale - dintre cele patru, o vor alege studenții. 
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7. S-ar putea introduce și în sistemul românesc această metodă ? 

Gamification exista deja in sistemul romanesc, deși in forme diferite 

de ceea ce se utilizează acum in țările Nordice. Sunt mai multe cursuri în 

țară, în special la Universitatea Politehnică din București, care folosesc 

jocuri pentru a introduce studenții în diverse teme și a-i ține motivați. 

Metoda prezentată mai sus e simplu de folosit și poate fi aplicată 

indiferent de nivelul tehnologic al țării. Conceptele predate rămân aceleași, 

trebuie doar dezvoltată forma de predare și să fie incluse cele patru tipuri de 

studenți, materiale pentru studenții de top, sistemul de puncte - format din 

“bucățele” mai mici, astfel încât să poți rata - ca student, oricare dintre teme 

fără să te afecteze decisiv. În aceste condiții nu-ți mai e frică, așa că ești 

liber să te dezvolți în propriul ritm. Putem spune că nu există, nici un 

impediment tehnic sau logic pentru a aplica această metodă în sistemul 

românesc. Există însă, în continuare, inerția sistemului. Trebuie să fim 

pregătiți să riscăm. 

Uneori poți aplica o metoda care, din diverse motive, nu 

funcționează, pentru că profesorul nu e pregătit, ori pentru că studenții nu 

sunt pregătiți să o primească. Așadar, cineva trebuie să-și asume riscul. 

România nu e tocmai vestită pentru asta și, din acest motiv, nu încearcă prea 

mulți. Cred că trebuie susținută inovația în educație. 

În România, prin comparație, studentului îi este îngrădită libertatea 

de a-și alege direcția – înainte de 14 ani trebuie să te hotărăști, mai mult sau 

mai puțin, pentru a te putea pregăti pentru examene care iți decid viața. 

Dacă ai avut norocul de a-ți alege bine direcția generală, trebuie să alegi în 

continuare o universitate. Foarte des, părerea părinților are o pondere foarte 

importanta în alegerile copilului. În România putem vedea sute de studenți 

extrem de nefericiți cu alegerea făcută, gândind că atunci când și dacă 

termină facultatea vor avea o viață întreagă de muncit într-un domeniu care 

nu-i atrage.  

 

8. Concluzii 

Sistemul universitar olandez - care e foarte diferit de altele din lume, 

utilizează gamificarea, în primul rând pentru că aici fiecare student e 

încurajat să își aleagă ce vrea cu adevărat să facă; studenții au certitudinea 

că societatea le va permite să crească în ceea ce le place să facă, că e nevoie 

de fiecare, iar asta e un atu extraordinar, e ceva foarte diferit față de ce se 

întâmplă în alte locuri. Acolo nu există examene de intrare la universitate, 
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iar candidatul și apoi studentul poate alege orice; jumătate dintre studenți 

renunță la direcția pe care au ales-o inițial, își aleg altceva și descoperă cât 

de mult li se schimbă viața în bine pentru că au avut această libertate de 

alegere. [6] 

Sigur că există puncte forte și puncte negative: punctul forte cel mai 

evident e că studenții ajung într-un domeniu care le place. Când își aleg 

facultatea, proiectul de diplomă și așa mai departe, se gândesc în primul 

rând la preferințele lor. 

Ce obții într-un sistem ca aceasta? Profesioniști care pot face absolut 

orice, inclusiv împotriva a ceea ce cred. Asta este un avantaj pentru că obții 

o forță de muncă extrem de pliabilă. Dezavantajul e că reprezintă un sistem 

foarte scump: costă foarte mult să le permiți studenților să aleagă ce drum 

vor și să aibă securitatea zilei de mâine – aceste aspecte se observă în taxe și 

în nivelul de bogăție relativă. 
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