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TWO BASIC DIMENSIONS OF MOUNTAIN TOURISM: 

NATURE AND CULTURE 
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MONTAN: NATURA ȘI CULTURA 
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Abstract  

The development of mountain area is directly related to tourism development as 

final element both in the value chain and supply chain. Particularities of life and work in 
mountain area generates a wealth of opportunities that must be transposed in commercial 

products and then capitalized in tourism packages. 

The paper addresses the association of natural and social elements from mountain 

area and a number of particularities which recommends to integrate in tourism product. 

They are generating emotions and feelings, knowledge and practical experiences and have 

impact towards the tourism consumer.  

Nature and culture in the mountains in very generous in giving surprises to those 

that know how to investigate and assimilate them.   

Key words: mountain tourism, culture, natural potential 
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1. Aspecte relevante în cadrul subiectului abordat 

Turismul montan este în pragul unor provocări definitorii care pot 

ridica într-un salt spectaculos nivelul social, economic și ecologic local. În 

condițiile în care se fac investiții masive în creativitate și inovare pot rezulta 

soluții și aplicații favorabile unei dezvoltări montane complexe. Elementele 

pe care le-am luat în considerare în sprijinul afirmațiilor de mai sus au la 

bază termenii unei regândiri a marketingului global montan pe câteva 

aspecte care se exprimă tot mai frecvent atunci când se vorbește despre 

munte. 

Pentru un turism montan orientat spre performanță elementele de 

bază sunt natura și cultura. 

Natura cuprinde totalitatea elementelor favorabile și nefavorabile 

referitoare la geografie, biodiversitate, accesibilitate, (bio)resurse, peisaj, 

pante, apă, aer, sol, însorire. 

Cultura este dată de patrimoniul material și imaterial acumulat în 

acest perimetru, care se manifestă numai aici și pentru a-l surprinde în 

formele cele mai autentice trebuie vizionat la fața locului. 

În planul variabilelor dependente aspecte relevante sunt cuprinse în 

starea de sănătate, cultură și spiritualitate, educație, cunoaștere. Turismul 

devine un suport important pentru accesarea și conectarea în mod nemijlocit 

a culturii și naturii cu elementele de satisfacție a consumului. 

În managementul generațiilor se evidențiază tot mai net o diminuare 

a dependenței între viața persoală și modul de procurare a mijloacelor 

necesare vieții de zi cu zi. Își face tot mai mult loc o agendă de weekend cu 

activități destinate satisfacției, confortului, rafinamentului. Față în față cu o 

astfel de structură a pachetului de cerere este necesar să se construiască un 

pachet de ofertă care să valorifice potențialul montan în cele mai diverse 

forme, care să atragă turiști și să aducă venituri suficiente unei dezvoltări 

locale pe măsură. 

 

2. Expunerea problemei 

Subiectul abordat este rezultatul unor studii efectuate în coordonarea 

colectivului de autori, de-a lungul ultimilor 5 ani în zona montană a 

județului Neamț în contextul abordării unei viziuni moderne a dezvoltării 

montane în care să se pună în evidență atât particularități și elemente 

specifice, dar și mituri și nevoi care au intrat în limbajul cotidian. 
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▪ când spui munte, spui sănătate. Aceasta se traduce prin calitatea 

aerului și a apei, dar și prin produse alimentare sănătoase. La ele se alătură 

sporturi, drumeții, urcușuri și coborâșuri generatoare de emoții, de 

experiențe și de amintiri plăcute. 

▪ când spui munte, spui educație. Este vorba de cunoaștere: 

biodiversitate și cultură, de dozarea resurselor (fizice și mentale) în punerea 

în practică a unui proiect de accesibilitate, găsirea unor soluții rapide la 

provocările muntelui (chiar și atunci când sunt trasee marcate, situațiile din 

teren pun la încercare imaginația subiecților în identificarea soluțiilor. 

▪ când spui munte spui cultură. Muntele păstrează relicve care se 

opun degradării naturale și care se insinuează în memoria personală și 

colectivă sub forma unor permanențe sau a unor repetiții de precizia unui 

calendar. Aceste relicve sunt rezultatul existenței comunităților montane 

care oferă un suport solid pentru această permanență culturală, dar și a unor 

deplasări spre muntele plin de speranță a populațiilor din zona de șes care au 

fost nevoite să se refugieze din calea năvălitorilor. 

▪ când spui munte spui spiritualitate. Aici s-au înființat și s-au 

permanentizat edificii ale vieții spirituale: mănăstiri, schituri, care s-au 

transformat în locuri de pelerinaj și reculegere și se manifestă cu o frecvență 

ridicată. 

▪ când spui munte spui natură: relația dintre om și natură se 

manifestă cel mai bine pri interacțiune directă sub forme vizibile, dar și sub 

forme mai subtile de natură energetică de contemplare și de încântare. 

Toate aceste elemente sunt generatoare de valoare adăugată și 

constituie compensări decisive în fața productivității sau a altor indicatori 

care polarizează lumea actuală într-un exod permanent și intens de la sat la 

oraș. Este locul și timpul ca aceste fluxuri să se inverseze și să producă mult 

așteptata schimbare în bine a comunităților și oamenilor de la munte. 

Turismul constituie un suport potrivit pentru consacrarea acestor 

practici benefice în generatoare de dezvoltare.   

 

3. Metoda 

În cadrul unui proiect finanțat de Consiliul Județean Neamț am 

organizat și desfășurat o serie de itinerarii montane în județul Neamț. Au 

fost colectate informații și date care au scos în evidență un uriaș potențial și 

care se cere pus în valoare în cadrul unor mecanisme complexe de turism 

montan pe suportul subtil al unor nevoi rafinate și stringente. Această 
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asociere face parte din ecuația dezvoltării durabile. Ele explică parțial o 

serie de fenomene sociologice și își cer dreptul de a se manifesta în cadrul 

unei infrastructuri adecvate pe etapele cele mai productive ale ciclului de 

viață ale turismului montan. Segmentul este rezultatul unor asocieri 

complexe între disponibilitatea de resurse rurale montane și cerințele unei 

vieți urbane trepidante. 

În cele 22 de localități care intră în componența zonei montane a 

județului Neamț s-a identificat o diversitate de centre de resurse și informații 

care păstrează mai mult sau mai puțin conștient conexiunile necesare pentru 

o intensificare a schimburilor de bunuri și servicii în forme inteligente, 

durabile și incluzive așa cum au fost structurate în această etapă de 

dezvoltare a Uniunii Europene. 

Dialogurile purtate și materialul documentar parcurs au arătat totuși 

o distanță uriașă între realitatea așa cum este și așa cum a trebui să arate. 

La intersecția tuturor acestor rețele complexe de nevoi, oportunități 

și disponibilități stă factorul uman furnizor cu mentalități, cultură, educație, 

voință, disponibilitate, confort, cu vise, aspirații, speranțe și convingeri într-

un spațiu atât de probabiliastic dat de manifestările climatice, handicapurile 

naturale, sensibilități orientate spre suspisiune, dar atît de bine legate de un 

trecut nostalgic și sigur pe care îl pune față în față cu o lume trepidantă și 

confuză pe care nu o înțelege și o acceptă cu greu. 

De cealaltă parte stă factorul uman consumator, care evoluează într-

un cadru tot mai standardizat, care are o viață personală încadrată într-o 

agendă, dar care a construit câteva concepte de nevoi personale în ceea ce 

privește viața sănătoasă, alimentația naturală, o igienă a timpului, definirea 

unui univers socio – cultural integrat tot mai mult în cadrul rețelelor de 

socializare. 

Pentru ei, factorii umani din cei doi poli ne-am propus să elaborăm 

un cadru de manifestare a acestor interacțiuni, care poate fi adecvat unor 

scopuri turistice benefice reciproc.    

 

4. Studii și cercetări 

Ne propunem să identificăm ce elemente definitorii putem defini în 

județul Neamț pentru a intensifica actul turistic. Ele sunt rezultatul unei 

campanii de documentare. 
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4.1. Natura 

Poziție geografică 

Zona montană a județului Neamț ocupă partea de vest și cuprinde 

două arii: o arie montană autentică cu comunele situate integral în aria 

montană; o arie perimontană care cuprinde comune situate parțial în zona 

montană parțial în zona colinară. Astfel, se poate spune că trecerea de la 

zona colinară la zona montană se face treptat ceea ce a avut efecte benefice 

istorice asupra comunităților ca mod de viață și ca apărare de invadatori. 

Din punct de vedere climatic este o zona în care se întâlnesc curenții 

din ciclonul Azoric cu anticiclonul Siberian cu schimbare de sens în sezonul 

rece și cel cald. Stația meteo din Ceahlău are temperatura cea mai mică 

dintre stațiile montane din țară în peste 90% din zilele unui an. 

Așezările umane s-au stabilizat pe cursuri de apă fiind pregătite 

pentru muncă în agricultură și exploatarea lemnului pe timp de pace și 

pentru adăpostire pe timpul invaziilor. Tranzitul colinar -montan este în mod 

tradițional intens, dar tranzitul transmontan este a suferit în istoria recentă 

un salt mai important fiind afectat de particularități geologice (alunecări de 

teren). 

Oameni 

Prin natura locurilor mobilitățile transmontane au fost și sunt 

intense: transhumanță, migrații de populații, refugii, un echilibru precar al 

stabilității, dar și un respect pentru valorile care au fost create și s-au 

manifestat aici. Expresia ”omul – frate cu natura” reflectă simbioza dintre 

cei doi parteneri și un echilibreu reciproc care s-a manifesta timp de milenii. 

În istoria recentă aceste echilibre s-au rupt și s-au creat dezechilibre între 

resurse și nevoi care devin tot mai periculoase. 

Ocupații 

Lupta pentru existență s-a concentrat pe problemele alimentație și 

energie (îmbrăcăminte și locuit) cu asigurarea unui necesar potrivit într-un 

context economic constrâns. 

S-a dezvoltat o agricultură și o zootehnie care au fost favorabile unui 

echilibru ecologic stabil bazat pe deficitul de terenuri arabile și excedentul 

de pajiști. Echilibrele economice s-au menținut cu sprijinul exploatărilor 

forestiere. 

Activitățile casnice tradiționale au oscilat între bucătărie și 

manufactură pe baza resurselor rezultate din natură și din preajma casei. 
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Atributul de ”mâncare sănătoasă” este susținut cu greu prin intervenția 

controlată a tehnologiilor agricole noi. 

Resurse 

Natura este un furnizor decisiv de resurse lemnoase și nonlemnoase 

(mai ales alimentare) în zona montană. Fructele de pădure, plantele 

medicinale, ciupercile (toate din flora spontană) au o amprentă puternică și 

consacrată de autenticitate. Este loc de soluții moderne pentru a crește 

performanța. 

Resursele de teritoriu se constituie din terenuri agricole, pășuni, 

fânețe, cursuri de apă distribuite după alte proporții decât în zonele colinare 

și de șes, cu accesibilitate limitată și cu exploatare limitate de forța fizică. 

Din păcate mecanizarea montană nici nu este înțeleasă nici nu este acceptată 

de generatorii de politici într-o explicație comodă a domeniului agricol 

montan. 

Zooresursele completează peisajul montan prin mecanismul trofic 

natural (fondul cinegetic) și antropic (zootehnizare) la care se adaugă fondul 

piscicol (mixt). 

Sub aspect energetic natura este darnică cu oamenii de la munte prin 

lemnul de fag (biomasa energetică), forța apei (mori) sau a vântului (mai 

recent, turbine eoliene). 

 

4.2. Cultura  

Ciclurile naturii, ciclurile vieții, ciclurile spirituale 

Interacțiunea naturii cu cultura are ca element comun natura ciclică a 

unor procese și fenomene care pun amprenta pe viața oamenilor printr-o 

predictibilitate caracteristică, dar limitată. 

Succesiunea anotimpurilor are cea mai puternică amprentă asupra 

vieții comunităților montane, aceasta fiind perioada maximă predictibilă 

pentru planificarea resurselor alimentare și energetice. 

Ciclurile spirituale completează acest ansamblu prin succesiunea 

perioadelor de post și de dulce, fapt ce se reflectă în conținutul alimentar, 

planificarea consumului resurselor alimentare acumulate, planificarea unor 

activități manufacturiere etc. 

Elementele tradiționale se constituie din activități gospodărești, 

activități în zile de sărbătoare, ritualuri, practici religioase care depășesc un 

număr suficient de cicluri încât să se estompeze originea lor, dar cuprind și 
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elemente modificate și adaptate din mers într-un proces evolutiv practic 

insesizabil. 

Valorile fundamentale ale oamenilor de la munte se sintetizează în: 

Viața în demnitate, Viața în comunitate, Respectul față de natură, 

Recunoșterea performanței (fizice), Onestitate, Ospitalitate, Credință. 

Trăinicia valorilor este pusă la încercare de ritmul intens al schimbărilor din 

prezent și se manifestă tot mai vizibil un nucleu dur de rezistență în căutarea 

unor soluții de adaptare continuă. 

Fenomenul religios se manifestă cu intensitate mai mare comparativ 

cu lume occidentală. El intensifică indicatorii de mobilitare specifici 

turismului. 

Calendarul alimentar constituie un element exemplificativ în cadrul 

universului cultural. El este detaliat în Fig. 1. Cămara și beciul pe timpul 

iernii, la fel cum grădina pe timpul verii, furnizează cele necesare traiului. 

Cantitatea și calitatea produselor agricole proaspete și conservate sunt 

eșalonate de-a lungul anului astfel încât să acopere necesarul ca diversitate 

și cantitate. 

Mod de viață 

Cu privire la modul de viață al românilor (mai ales al oamenilor de 

la munte) s-au pronunțat mai mulți autori. Ei au scos în evidență 

mentalitatea ca filosofie de viață. Mentalitatea se traduce prin raportul între 

consecvență și schimbare în modul de viață, în cadrul format de 

adaptabilitatea la provocările vieții individuale și comunitate, mereu alta, 

mereu mai complexă și percepută ca fiind mai agresivă. Nevoia unei vieți 

mai bune s-a transformat în tentație, prin raportare la succesele unor modele 

de succes, dar bazate pe schimbare. Această schimbare cere un tribut de 

adaptare (a învăța, a cunoaște, a munci mai inteligent etc.). Există o paletă 

foarte mozaicată de atitudini la aceste provocări prin care se evidențiază 

faptul că acest tribut va fi plătit cu greu. Raportarea la practicile străvechi, 

cunoscute și verificate conduce la o simplificare față de riscuri și la 

resemnare în fața riscurilor climatice. 

Organizarea gospodăriei în localitățile montane capătă particularități 

de specificitate în gestionarea resurselor de teritoriu și optimizează raportul 

între efort și beneficii pe intervale acceptabile. Există o axă de organizare pe 

ciclul anual: în sezonul rece nu e vegetație și animalele sunt găzduite în 

gospodărie, în sezonul cald animalele pleacă la pășune, iar grădina și livada 

activează pe rod. În afara acestor componente gospodăria cuprinde o zone 
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de creștere a animalelor de casă, un spațiu de relaxare (grădinuța cu flori) 

precum și o curte pentru activitățile cotidiene. Casa este construită pe baza 

unui optimum energetic. În sezonul rece se cuplează încălzirea cu 

prepararea hranei, în sezonul cald prepararea hranei se mută într-o 

construcție anexă din curte (bucătăria de vară). În istoria recentă au apărut 

abateri de la acest model din necesitatea unor camere separate adaptate la 

exigențele unei vieți personale pentru membrii familiei. 

Se poate spune că viața oamenilor de la munte e simplă. Activitățile 

de bază necesită eforturi de energie fizică și polarizează întreaga atenție și 

viață: agricultura și creșterea animalelor. Deși terenul pentru agricultură este 

limitat drastic, sezonul cald acaparează o bună parte din viața membrilor 

familiei. Creșterea animalelor implică preocuparea pentru pășunat și 

asigurarea furajelor pentru iarnă. Produsele de natură animală sunt preparate 

și păstrate în raport cu anul alimentar. De asemenea, se distinge o activitate 

manufacturieră intensă în sezonul rece. Tot atunci bărbații se ocupă de 

exploatări forestiere. În acest fel viața oamenilor de la munte este eșalonată 

pe tot parcursul anului. 

Calendarul anual include componenta religioasă care scoate în 

evidență tradiții, obiceiuri ocazii de manifestare a bucuriei și tristeții, ocazii 

ca oamenii să-și facă urări. 

Realități recente 

Cele descrise în mod sumar formează un patrimoniu material și 

imaterial cu un potențial uriaș de valorificare. Desigur, în spațiul montan s-

au produs importante schimbări și mutații. O bună parte din populație a 

migrat către zone favorabile dezvoltării care permit venituri sufiente pentru 

un viitor mult mai predictibil. Ei se întorc în vizite pe locurile în care au 

copilărit. Cei rămași nu au abdicat de la obiceiurile preluate de la strămoși, 

dar se zbat într-o mare de probleme mult mai complexe. 

Există o presiune socio-economică definită de sloganul ”întoarcere la 

natură”, care ar repune pe un făgaș dinamic dezvoltarea montană, dar pentru 

aceasta sunt necesare eforturi importante de formare a unei noi mentalități 

orientată spre punerea în valoare a patrimoniului.   

 

5. Valorificarea potențialului natural și cultural pe suportul turismului 

Cauze și deficiențe 

Analize mai recente și mai vechi au scos în evidență că turismul 

poate să constituie domeniul în care România va excela și se va recupera ca 
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ritm de dezvoltare. S-au elaborat strategii și planuri de acțiune, s-au 

determinat antreprenorii să investească, s-au încercat manifestări suport care 

să atragă turiști. În prezent se pare că rezultatele întârzie să apară și aceasta 

creează mari frustrări. 

Analiza cauzelor poate să găsească vinovați, poate să evidențieze 

nepriceperea, poate să tensioneze și mai mult viața socială și economică. 

Dar, în mod cert, trebuie să genereze soluții. Aceste soluții trebuie să 

depășescă coliviile de mentalitate în care evoluăm și să abordeze aspectele 

de esență, nu numai cele de suprafață. Acesta este și motivul pentru care 

autorii au adus în discuție natura și cultura. Acestea sunt de fapt elementele 

determinanate care pot schimba lumea munților. 

Dintre sursele de erori în abordarea turismului s-au evidențiat: 

▪ generatorii de politici, nepricepuți și neinstruiți, și alți neaveniți, 

care au apărut pe coordonatele decizionale, au perturbat și mai mult procesul 

deplasând momentul beneficiilor înainte de începerea investițiilor și nu din 

exploatarea lor; 

▪ alte cercuri de interese au deplasat resurse investiționale masive în 

încercarea de a monopoliza fenomenul turistic, dar rezultatele înregistrate au 

fost dezamăgitoare; 

▪ necorelarea obiectivelor investiționale în care să fie elaborate sau 

luate în considerare studii de piață bine documentate a condus la o 

distribuție exagerată în teritoriu a spațiilor de cazare și a unităților de 

alimentație publică fapt care a condus la deficiențe în amortizarea 

investițiilor și la obținerea de profit; 

▪ lipsa cunoștințelor despre industria ospitalității, despre marketing și 

management pe concepte inovative și generatoare de nișe au redus rapid 

entuziasmul întreprinzătorilor și a făcut loc resemnării; 

▪ o legislație lacunară și o atitudine superficială în raport cu 

respectarea standardelor, atît din partea celor controlați cât și din partea 

celor care controlează, au produs o și mai mare resemnare; 

▪ poate cea mai importantă lacună în dezvoltarea turismului în 

general și a celui montan în special este lipsa unei școli autentice de turism. 

Calificarea în meserii de execuție în domeniu nu poate conduce la așteptări 

de performanță. Este nevoie de acoperirea unor competenețe adiacente: 

marketing strategic și operațional, creativitate și inovare, adaptare la 

exigențele clienților, negociere, comunicare; 
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▪ adaptarea metodelor din turism la instrumentele digitale: 

instrumentele de lucru pătrund greoi în domeniul turismului și se cantonează 

undeva la nivel elementar. O adresă de e-mail sau un website, condiționează 

vizibilitatea actorilor și a furnizorilor, dar aceasta nu este suficient. 

Soluții și reevaluări 

Autorii consideră că o veritabilă relansare a turismului montan poate 

și trebuie să pornească de la natură și cultură. Învățarea și educația, orientate 

spre aspectele pragmatice și practice utile de aplicat, trebuie să cuprindă tot 

spectrul de factori interesați. Sunt incluși atât furnizorii cât și beneficiarii de 

turism. De aici rezultă în special prețuirea pentru patrimoniul natural și 

cultural, educația estetică, plăcerea contemplativă, satisfacția consumului. 

Este obligatoriu ca furnizorul să empatizeze cu consumatorul pentru că în 

acest fel produsul este cizelat și perfecționat continuu. Altfel, intervine 

rutina și comportamentul fals care depreciază emoțional efortul financiar 

depus. 

Dezvoltarea instituțională a turismului devine obligatorie acolo unde 

politicile locale și regionale l-au definit ca prioritar. Pentru adaptarea 

continuă a politicilor sunt necesare evaluări și reevaluări permanente, 

pachete de soluții, măsuri de coerciție pentru disciplină. 

Politica de admitere și conservare a elementelor cu adevărat 

valoroase și includere a lor în patrimoniu trebuie să fie asociată nemijlocit și 

promovată corespunzător. Aceasta aduce în prim-planul dezvoltării 

turismului a administraței publice ca element determinant în valorizarea 

resurselor naturale și culturale. Investițiile în identificarea și întreținerea 

elementelor de patrimoniu cultural și natural necesită resurse care nu stau la 

îndemâna actorilor privații și nu se reflectă în veniturile lor imediate pentru 

a se transforma în profit. În schimb, se pot transforma în beneficii care 

conduc mai întâi la creșterea afluxului de turism și apoi la creșterea 

încasărilor. 

Rolul administrației publice se exercită prin instituțiile sale 

specializate: muzeul de istorie, muzeul de științele naturii, grădinile 

botanice, amenajările de conservare a biodiversității, casa de cultură, 

evenimente suport de promovare turistice, puncte suport de informare 

turistică. 

De asemenea, se organizează evenimente de tip festival, care 

polarizează fluxurile umane (turiști și localnici). Abia din acest moment 

intră în scenă actorii comerciali și se definesc fluxurile financiare. 
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În condițiile unor cicluri de viață ale produselor comerciale foarte 

dinamice și din ce în ce mai scurte, pentru a se asigura un nivel înalt, fără 

mari fluctuații, pentru așteptările și exigențele consumatorilor serviciilor de 

consum este necesar un ritm susținut de investiții atât din partea sectorului 

privat cât și a celui public. 

Nu toate investițiile sunt dependente de costuri ridicate: o parte 

importantă din ele se adresează emoțiilor și este necesară construirea unor 

forme subtile de consum. 

Transformarea patrimoniul natural și cultural în active turistice 

Informațiile și trăirile emoționale turistice trebuie să se adapteze la 

diferite căi și mijloace de comunicare în condițiile în care acestea 

influențează din ce în ce mai mult comportamente și așteptări. În acest sens 

se deschide un front larg și consistent de cercetare, experimentare și 

aplicare. Nu este deloc surprinzătoare manifestarea acestei provocări 

deoarece informațiile legate de natură și cultură trebuie să ajungă la 

generațiile actuale și viitoare în forme accesibile și digerabile astfel încât să 

se armonizeze personalitatea și cultura generală și să nu fie afectate 

capacitățile intelectuale și motivaționale către performanță de-a lungul vieții 

active. 

Rolul educațional al valorificării turistice a patrimoniul natural și 

cultural are un suport potrivit dacă este informațiile și emoțiile sunt 

furnizate în forme adaptate și compatibile cu profiluri de turiști diferențiate 

pe niveluri astfel încât construirea pachetelor turistice să maximizeze 

impactul asupra personei sau grupului receptor.  

 

6. Concluzii 

Fiecare arie montană are o istorie și o succesiune de amprente 

privind viața socială și spirituală de-a lungul timpului precum și un mod de 

integrare în mediul înconjurător. 

Elementele care depășesc ciclul de viață și se aliniază durabilității 

cresc în valoare și devin simboluri naturale și culturale. 

În transformările economico - sociale, care definesc în prezent 

perioada postmodernă, natura și cultura devin instrumente de creștere a 

valorii adăugate. Mai ales în zona de munte aceste elemente se armonizează 

într-o structură suport foarte solidă.  

Asocierea sănătății cu atributele coordonatelor ”natura și cultura” și 

promovarea lor într-o formă potrivită pentru a crea o receptivitate 
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emoțională constituie atu-uri și argumente pentru elaborarea unor strategii și 

planuri de acțiune de dezvoltare durabilă a turismului. 

Factorii interesați publici și privați trebuie să-și conjuge eforturile de 

investiții care să pună în valoare elementele specifice de patrimoniu natural 

și cultural. 

Prin cercetare / dezvoltare / inovare serviciile turistice trebuie să 

creeze diversitatea necesară de elemente în cadrul unui pachet astfel încât el 

să devină atractiv comercial și, în același timp, să creeze emoții specifice, 

amintiri, experiențe, dezvoltarea culturii generale, dorința de revenire, 

crearea unei releții cu caracteristici de permanentizare.  

Activele turistice provenite din patrimoniul natural și cultural dau o 

greutate deosebită pachetelor construite pentru comercializare.  

Educația este cheia de boltă în formarea unei mentalități în consumul 

turistic favorabilă dezvoltării personale și creșterii fluxului și frecvenței 

vizitelor. Informarea, confruntarea cu elementele reale și combinarea 

modelelor mentale teoretice cu articulările potrivit elementelor și relațiilor 

din realitate ajută pe turist să redescopere de fiecare dată mai profund 

valoarea adevarate a acestor active. 

 

Bibliografie 

1. Albu O., Chasovschi C., 2007, The New context of European 

tourism, in The Annals of Stefan cel Mare University of Suceava 

2. Avădănei V., Cărăuş I., 2000, Aplicarea principiilor dezvoltării 

durabile în managementul plantelor medicinale, in „Acta 

Phytotherapica Romanica”, an 4, n.1-2, ISBN 973-9306-10-1 

3. Avădănei V., Avădănei Lidia, Hisum Maria Magdalena, 2010, 

Direcţii noi de cercetare în zona montană, Buletinul AGIR, 

supliment 1, ISSN-L 1224 – 7928 

4. Avădănei V., Avădănei Lidia, Dănilă Doina, Latu Lazăr, 2012, 

Stimularea dezvoltării rurale în contextul Bioeconomiei Bazate pe 

Cunoaştere, in «Rolul euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în 

contextul crizei mondiale», vol. X, ed. I. Talabă şi colab., Ed. 

Tehnopress Iaşi, ISBN 978-973-702-913-3 

5. Avădănei V., Latu Lazăr, 2014; Adaptarea viziunii montane 

naţionale la Orizonturile EUROPA 2030, 2040, Journal of 

Montanology, v1/1), ISSN 2360 – 6215 



Two basic dimensions of mountain tourism: nature and culture 

19 

 

6. Avădănei V., Avădănei Lidia, Ştefanache Camelia, Dănilă Doina, 

Năstase Carmen, Latu Lazăr, 2014, Interferenţe durabile favorabile 

dezvoltării ecoturismului, Ed. Performantica Iaşi, „Turismul rural 

românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi 

perspective”, vol. 1 (XXXIII), ISBN 978-606-687-086-3, CABI 

7. Avădănei V., Latu Lazăr, Avădănei Lidia, 2014, Gastronomie în 

Munţii Neamţului, Asociaţia Forumul Montan din România – filiala 

Neamţ, ISBN 978-973-0-17839-5 

8. Barbier Edward B. et al., 2004, Economics and Ecology: new 

frontiers and sustainable development. London: Chapman & Hall 

9. Bordeianu O, Chasovschi C., Hesselmann G., Buhac E., 2011, 

Analysis of tourism motivation toward market segmentation and 

strategic management of Bucovina destination, in Revista de Turism 

/ Tourism Journal nr.11, Stefan cel Mare University of Suceava 

10. Bran F., Simon T., Nistoreanu P., 2000, Ecoturism, Ed. Economică, 

Bucureşti 

11. Nastase C., Chasovschi C., Popescu M., Scutariu A.L., 2010, The 

Importance of Stakeholders and Policy Influence Enhancing the 

Innovation in Nature Based Tourism Services Greece, Austria, 

Finland and Romania Case Studies, in European Research Studies 

Journal, European Research Studies Journal, vol. 0(2) 

12. Nastase C., Chasovschi C., Scutariu L, 2011. Educating And 

Informing Tourism Consumers in The Context Of Sustainable 

Development, in Revista de turism - Studii şi cercetari în turism / 

Journal of tourism - studies and research in tourism, Stefan cel Mare 

University of Suceava, Romania, Faculty of Economics and Public 

Administration - Economy, Business Administration and Tourism 

Department, vol. 12(12) dec. 

13. Șerban C., 2012, Assessment Criteria for National Tourism 

Development Strategies -  Romania, in Sustainable Tourism 

Working Group 

14. Ştefănică M., Gurmeza M.V., 2010, Ecotourism – model of 

sustainable tourist development, in Studies and Scientific Researches 

- Economic Edition, no. 15 

15. Ţuluca Elisaveta, Balint Liliana, Voiculescu I, Liţescu Simona, Biriş 

A.I., 2009, Advanced integrative processing of the acessory forestry 

products, in the „Proceedings of the International Conference 



Vasile AVĂDĂNEI, Lidia AVĂDĂNEI, Lazăr LATU, Elena DAVID, Gabriela MARIAN 

20 

 

Sustainable forestry in a changing environment”, eds. N. Olenici, M. 

Teodosiu, O. Bouriaud, Ed. Silvică, ISBN 978-973-88938-9-4 

16. ***, 2006, Innovation in tourism – How to create  a tourism learning 

area, in European Commission, Office for Official Publications of the 

European Communities, ISBN 92-79-00095-0 

17. ***, 2013, Vers les montagnes de 2020: un processus en plusieurs 

étapes, in 

http://www.euromontana.org/images/stories/themes/Mountain2020/

mountain_2020_ro.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euromontana.org/images/stories/themes/Mountain2020/mountain_2020_ro.pdf
http://www.euromontana.org/images/stories/themes/Mountain2020/mountain_2020_ro.pdf


 

21 

 

CULTURAL TOURISM: HOPE FOR THE 

DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM 
 

TURISMUL CULTURAL – O ȘANSĂ DE DEZVOLTARE A 

TURISMULUI RURAL 

 

Valeria TONU
1
 

Viorica OPREA
2
 

 
Abstract 
Rural areas are extremely rich and valuable by their simple beauty, the country 

way of life, the traditions that are perpetuated there, and the picturesque views. The tourists 

can be easily attracted there by those features, the only thing that is necessary to do is to 

harness this wonderful treasure. The best development method is cultural tourism. Cultural 

tourism involves any movement which aims to the accumulation of knowledge and 

experience by the one human being. It and takes place concurrently, voluntarily or 
involuntarily, with the interaction between the individual and the culture of that area (way 

of life, traditions and customs, etc.). We propose certain ideas aimed to harness the rural 

areas through cultural tourism: 

▪ organization of outdoor festivals (gastronomy, music, etc.) - where tourists are 

involved; the establishment of various forms of economic and cultural activity in rural 

areas that attract tourists; 

▪ achieving exchanges of individuals and families (sharing house for a short time 

between two families - which contributes to the development of tourism in two places 

simultaneously); 

▪ exchange projects between different villages - through these projects are 

organized trips, dialogues and conferences; 

▪ the development of the rural areas that already attract many tourists, through 
innovations (implementation of this method is different from one region to another, 

depending on it’s needs and strong points). 

So, rural areas can be easily developed through cultural tourism, what is missing 

is a group of people that will develop this idea, and funding. 

Key words: cultural tourism, traditions, culture, knowledge, festivals, exchanges, 

development, innovations, economic activity 
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1. Introducere 

Societatea modernă are un ritm extrem de accelerat, astfel încât 

omul, extenuat, este în căutare de liniște și simplitate. Toate tradițiile 

practicate în zonele rurale, mâncarea tradițională, simplitatea și liniștea 

modului de viață la țară par a fi destul de ademenitoare în acest context. 

Oare nu e România, din acest punct de vedere, un adevărat plai al 

frumuseții?  

Turismul rural are șanse de dezvoltare foarte mari, dacă vor fi 

valorificate anume aceste atuuri prin intermediul turismului cultural, el 

presupunând atragerea turiștilor prin cultură. Baza este deja asigurată, după 

cum am mai menționat anterior, de modul de viață de la țară, ce îmbină 

liniștea și pacea, tradițiile și frumusețea, într-o armonie simplă și perfectă. 

Nu rămâne decât să elaborăm niște strategii de dezvoltare și perfecționare a 

turismului cultural, ceea ce implică atragerea turiștilor prin diferite idei, 

oferte avantajoase, menite să satisfacă cerințele turistului. 

Ca scop, noi ne propunem să indicăm unele modalități de 

valorificare a zonelor rurale prin intermediul turismului cultural și să 

demonstrăm efectivitatea acestor modalități prin practică. 

Obiectivele noastre sunt: 

▪ să definim explicit noțiunea de turism cultural; 

▪ indicarea cât mai multor modalități de valorificare a unor zone din 

Republica Moldova prin intermediul turismului cultural; 

▪ să demonstrăm eficacitatea metodelor indicate. 

 

2. Turism cultural 

 

2.1. Definiții și caracteristici 

Turismul cultural are o istorie lungă, fiind fără îndoială forma 

originară de turism practicată de omenire. Turismul cultural abordează 

cultura unei regiuni, în special valorile ei artistice.  

McIntosh și Goeldner
[4]

 consideră turismul cultural ca cel care 

comprimă „toate aspectele ale procesului de a călători, când cu ajutorul 

acestor călătorii oamenii pot să învețe despre istoria și moștenirea altor 

popoare, sau despre modul lor de viață contemporan”. Definiția mai largă a 

acestui termen, adoptată de Organizația Mondială a Turismului include 

„toate mișcările unei persoane … care au scopul de a satisface  necesitatea 

umană a diversității, și care ridică nivelul de cultură generală a individului”. 
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Această definiție evidențiază aspectul acumulării de cunoștințe a 

persoanelor ce practică turismul cultural, care contribuie la dezvoltarea 

personală a individului. 

Potrivit lui Littrell [3]
 
, cultura poate fi înțeleasă ca un concept ce 

îmbină ceea ce oamenii gândesc (atitudini, păreri, idei și valori), ce oamenii 

confecționează (produse culturale, obiecte de artă) și ce oamenii întreprind 

(modul de viață, modelele comportamentale). Prin urmare, cultura este 

compusă din procese (ideile de viață ale oamenilor) și de produsele obținute 

de pe urma acestor procese (clădiri, obiecte de artă, ș.a.). Privind conceptul 

de cultură din acest punct de vedere, turismul cultural nu se referă doar la 

vizitarea obiectelor de artă și la participarea la festivaluri (ceea ce reprezintă 

viziunea tipică asupra termenului de turism cultural), dar și „consumarea” 

modului de viață a zonei vizitate, integrarea turistului pentru o perioadă de 

timp în societatea dată, în viața economică. Respectiv, contribuția turiștilor 

la economia locală (prin achitarea taxelor de cazare la pensiuni, procurarea 

diferitor suvenire, ș.a.) are doar efecte deosebit de benefice. 

De obicei, persoanele ce practică turismul cultural sunt interesați de 

probleme ce țin de domeniul religiei, filozofiei, istoriei, antropologiei etc. 

Totodată, ei pot fi interesați de evoluțiile contemporane în diferite sfere de 

activitate umana si de progresul în domeniile științifice, tehnologice, 

educaționale. Deci, acești turiști sunt niște persoane multilateral dezvoltate 

și social active ce sunt în permanentă căutare de noi soluții. Analizând 

aceste lucruri, ajungem la concluzia că această formă de turism are ca scop 

dobândirea de cunoștințe noi și de experiență, oferind totodată oportunitatea 

dialogului intercultural prin posibilitatea identificării si aprecierii 

diversității culturale. Spre exemplu, odată ce turistul și-a realizat toate 

obiectivele puse (vizitarea anumitor locuri, peisaje, participarea la diverse 

festivaluri, ș.a.), și dacă în zona respectivă se mai organizează diferite 

activități, datorită curiozității și a dorinței de a acumula o oarecare 

experiență, turistul va fi tentat să mai rămână puțin. Și deci, nu e oare 

România un plai al tradițiilor bogate, al peisajelor pitorești? Deci, România 

mereu va fi un punct atractiv pentru persoanele ce practică turismul cultural, 

în special pentru zonele sale rurale. 
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2.2. Factorii ce asigură existența și dezvoltarea continuă a 

turismulti cultural 

În trecut, cultura și turismul erau considerate ca fiind sfere 

totalmente separate ale vieții sociale, economice, grupurile țintă ale 

activităților din domeniu de asemenea fiind considerate distincte. După John 

Urry [6], barierele dintre aceste 2 sfere au început să dispară ca rezultat al 2 

procese concomitente:  

 
Viața de zi cu zi a oamenilor este caracterizată de un continuum și 

tot mai intensiv proces de dediferențiere (întoarcere a unui proces complex 

la un proces mai simplu) a sferelor considerate în trecut separate. Totodată, 

are loc convergența dintre „artă” și „viață”.  Astfel, oamenii devin tot mai 

conștienți de valorile culturale ale trecutului și de enorma valoare a 

simplității și a tradițiilor. Dat fiind faptul că România este o țară cu niște 

tradiții foarte interesante și diverse, majoritatea dintre ele practicându-se în 

mediul rural, satele ce încă promovează perpetuarea respectivelor tradiții pot 

deveni niște atracții turistice de excepție. Partea avantajoasă e că din partea 

autorităților nu se cere decât niște planuri eficiente pentru atragerea 

turiștilor, baza fiind deja asigurată prin însuși modul de viață de la sat 

(practicarea tradițiilor propriu-zise, ș.a.) a cărui nucleu în permanență pare 

atrăgător. 

Mai mult decât atât, oamenii au devenit cu mult mai mobili, iar 

vechile bariere dintre culturi sunt încontinuu lichidate. Mijloacele 

informaționale sunt de asemenea tot mai multe. Oamenii încep a fi tot mai 

interesați de cultura celorlalte popoare, astfel născându-se dorința de-a 

călători în zonele cu o bogată cultură istorică. Totodată, obosiți de viața 

rapidă și extenuantă din zilele noastre, oamenii doresc să viziteze și să se 

recreeze în zone liniștite, apelând astfel la turismul cultural. Sentimentul de 

„nostalgie” la persoanele învârstă devine tot mai comun din cauza societății 

moderne rapide. Acest sentiment de asemenea este o cauză psihologică a 

dezvoltării turismului cultural în zonele rurale, oamenii fiind în căutare de 

aer curat, frumusețe naturală și liniște. 
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Un factor ce a contribuit la dezvoltarea turismului, și care va 

continua mereu să fie catalizatorul acestui proces, este cel demografic. De 

Haan [1] afirmă că turismul cultural a devenit atât de popular nu atât din 

cauza interesului populației pentru cultură, cât factorului demografic, anume 

datorită creșterii numărului populației. Deci nu interesul turiștilor pentru 

cultură, ci însăși numărul turiștilor. 

Odată cu creșterea numărului populației și a mijloacelor 

informaționale, crește și numărul persoanelor cu studii superioare și cu 

capacități cognitive. La aceste persoane se dezvoltă capacitatea de critica și 

de-a interpreta anumite lucruri. Ca rezultat, turismul cultural devine pentru 

ei o atracție, această ramură dezvoltându-se nu neapărat din cauza 

interesului pentru cultură a intelectualității, ci din cauza simplei capacități 

de interpretare și apreciere, și a curiozității.  

 

3. Modalități de dezvoltare a zonelor rurale prin intermediul turismului 

cultural 

Turismul cultural este un factor cheie în contextul dezvoltării 

durabile a regiunilor rurale. Unul dintre cele mai importante motive de ce 

turismul cultural este important și de ce trebuie continuu dezvoltat și 

finanțat este faptul că spre deosebire de celelalte forme de turism, el poate fi 

dezvoltat absolut oriunde, multitudinea de obiective culturale fiind factorul 

ce permite acest lucru. Totodată, turismul cultural arată necesitatea de-a 

ocroti obiectele istorice (clădiri, monumente, ș.a.), cu ajutorul lui fiind 

soluționate problemele legate de ruinarea și lipsa de întreținere a 

respectivelor obiecte istorice. La nivel european, cultura este văzută ca o 

modalitate de menținere a armoniei între statele membre ale Uniunii 

Europene. De asemenea, turismul cultural și activitățile culturale au devenit 

punctul de finanțare de către Comisia Europeană. 

Turismul cultural reprezintă o piață în plina dezvoltare. 60% dintre 

turiștii europeni sunt interesați în descoperirea culturala în timpul călătoriei 

lor. Respectiv, el atrage un număr din ce în ce mai mare de turiști. În 

prezent, se estimează o creștere anuala de 10-15% a călătoriilor de interes 

cultural, în contextul unei creșteri medii totale de 4-5% a industriei turistice 

în general [2]. 

Luând în considerație aceste fapte, autoritățile locale, conștiente de 

acest lucru, ar trebui să găsească turismul cultural ca o modalitate eficientă 

și simplă de-a contribui la creșterea economică. Totodată, investițiile 
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competitive necesare găzduirii turiștilor în dotările culturale si în 

infrastructură au un impact direct și pozitiv asupra economiei. 

Deci, pentru a dezvolta anumite zone, soluția perfectă este 

extinderea și susținerea turismului cultural, iar acest lucru se poate face prin 

mai multe metode, pe care e vom prezenta în continuare. 

 

3.1. Dezvoltarea zonelor rurale culturale 

Zonele culturale sunt acele zone care îmbină mai multe organizații 

culturale, activitatea cărora stimulează economia. Odată ce o anumită zonă 

este vizitată de tot mai mulți turiști, apare tentația de-a înființa în această 

zonă diferite centre, pensiuni, ș.a., toate acestea având un impact pozitiv 

asupra economiei statului în general. O analiză efectuată în 2012 în statul 

american Maryland, a observat o creștere de 17% a locurilor de muncă și 

respectiv a salariilor în zonele culturale, ca urmare a înființării micilor 

întreprinderi în acele zone – un rezultat foarte bun. Desigur, în zonele rurale 

nu prea există multe posibilități de angajare, însă ideea constă în faptul că să 

dezvoltăm zonele rurale ce deja atrag turiști, prin înființarea unor pensiuni 

cu oferte originale și atractive pentru turiști. Unele comunități din California 

deja se axează pe crearea și dezvoltarea zonelor culturale prin inovații; 

„guvernul local (spune David Malamuth, unul dintre fondatorii I.D.E.A. 

District
[8] 

, ce are ca scop transformarea comunității prin înființarea unei 

multitudini de locuri de muncă în domeniul cultural), trebuie să răspundă la 

întrebarea „Ce doresc oamenii?”. Un coleg de-al său (Pete Garcia) de 

asemenea afirmă că pentru dezvoltarea zonelor culturale, comunitatea 

trebuie să își identifice propriile puncte forte: „Cu ce se mândrește 

regiunea/comuna noastră? Dar ce-i lipsește ei?”. Totodată, ambii evidențiază 

necesitatea efectuării rapide a respectivelor planuri de dezvoltare, pentru că 

comunitatea își pierde foarte repede entuziasmul și concentrarea. Această 

idee se bazează pe 4 concepte: inovație, design, originalitate și valorificare. 

 

3.2. Organizarea festivalurilor în aer liber 

Anume eficiența acestei metode am demonstrat-o prin organizarea 

Festivalului Internațional „Ștefan cel Mare și Sfânt”, pe 02.07.2014 – 

06.07.2014, unde au participat ansambluri folclorice din Cehia, Polonia, 

Ucraina și România. Totodată, în aceeași perioadă, s-a organizat și 

Festivalul Internațional de Folclor ”Întâlniri Bucovinene”, unde de 

asemenea au participat ansambluri folclorice de peste hotare. În cadrul 
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acestui festival, participanții au fost cazați la pensiunea „Franzeluța” din 

zona rurală Vadul lui Vodă (pe malul râului Nistru). Indirect, participanții la 

festivalurile respective au practicat turismul cultural, pentru că fiind cazați 

la o pensiune dintr-o zonă rurală, consumând alimente fabricate și realizate 

pe piața Republicii Moldova, ei au contribuit la dezvoltarea economiei. 

Acest pas micuț realizat prin respectivele festivaluri, are totuși un efect 

pozitiv substanțial: cei ce au participat la festival, încântați de minunatele 

peisaje din Moldova, de expozițiile gastronomie, vor dori să se întoarcă și în 

vara lui 2015, când vor fi organizate următoarele ediții ale festivalurilor. 

Festivalul Internațional „Întâlniri Bucovinene” a fost organizat și în 

diferite țări din Europa (inclusiv România, Polonia, Grecia, ș.a.). Acolo, 

participanții de asemenea au fost cazați la pensiuni, au participat la excursii 

prin zone rurale, expoziții gastronomice, unde nu au ezitat să cumpere câte 

ceva, să facă poze (care la sigur vor apărea pe site-uri de socializare, astfel 

indirect contribuind la promovarea zonelor rurale vizitate). 

Se pot organiza orice tip de festivaluri (gastronomice, de muzică, 

ș.a.), atât timp cât turiștii sunt interesați și tentați să participe la ele. 

Deci, ce poate fi mai simplu și mai eficient întru dezvoltarea zonelor 

rurale decât organizarea festivalurilor de acest tip? Avem tradiții, peisaje 

naturale uimitoare, o bucătărie tradițională extraordinar de gustoasă, tot ce 

ne rămâne e să valorificăm aceste lucruri, să arătăm oamenilor ce bogății 

avem noi în spațiile rurale, și deja ei vor deveni tentați să cunoască mai bine 

aceste lucruri. 

 

3.3. Colaborarea cu alte state/regiuni rurale și organizarea 

schimburilor de experiență 

În primul rând, prin schimb de experiență noi propunem excursii, 

dialoguri interculturale și diverse proiecte. De exemplu, Centrul Cultural 

European DACIA a colaborat cu autoritățile locale din comuna Ciocănești, 

județul Suceava, în cadrul proiectului „Dacia pitorească”. Au fost organizate 

excursii în respectiva zonă rurală, schimburi de experiență între elevi, s-a 

participat la diverse expoziții, s-au vizitat muzeele comunei, ș.a. Astfel de 

activități s-au organizat și în alte comune din România. Datorită anume 

acestor schimburi de experiență și a colaborării autorităților locale cu 

organizații din alte zone (inclusiv de peste hotare), comuna Ciocănești este 

una foarte cunoscută și de o importanță substanțială în contextul național. 



Valeria TONU, Viorica OPREA 

28 

 

De asemenea, se pot organiza prin intermediul colaborării între 

regiunile rurale, diferite conferințe, seminare, ș.a. 

 

3.4. Înființarea micilor grădini zoologice, a plantațiilor, și altor 

mici forme de activități economice sau culturale 

În general, nu se atrage atenția la ce anume se înființează în zona 

rurală (o plantație de lalele, o grădină zoologică de dimensiuni mici, etc.), 

atâta timp cât aceste mici afaceri atrag turiștii. 

Spre exemplu, să luăm ideea cu grădinile zoologice. Ideea principală 

constă în faptul că în aceste grădini zoo să fie expuse îndeosebi păsările, 

animalele viețuitoare în regiunile alăturate. Această idee este deja 

implementată în Republica Moldova, unde în apropierea satului Bardar a 

fost înființată o menajerie cu lebede, potârnichi, fazani, cai și ponei. 

Turiștilor li se oferă posibilitatea nu doar de a admira păsările și animalele, 

dar și de a acumula cunoștințe despre ele, despre modul lor de viață, 

habitatul natural, etc., la această zoologică fiind chiar organizate multiple 

excursii pentru elevi și preșcolari. 

În scurt timp, acest loc a devenit extrem de popular printre turiști, 

anterior mica grădină zoologică dezvoltându-se substanțial, fiind aduse chiar 

și animale exotice. În acest moment, se înregistrează un număr destul de 

mare a turiștilor în această zonă rurală, ei fiind atrași nu doar de 

multitudinea de păsări și animale expuse acolo, de posibilitatea de-a 

acumula cunoștințe despre ele, dar și de ofertele proprietarilor: plimbări cu 

caii, poneii, sau chiar mici lecții de hipism, toate acestea fiind desigur contra 

plată. (vezi Imaginea 2). Turiști nu ezită nici să cumpere fel de fel de 

suvenire, ouă de potârnichi, astfel contribuind la dezvoltarea economiei 

locale a respectivei zone rurale. 

Astfel de mici grădini zoologice pot fi înființate aproape oriunde, 

dacă climatul permite acest lucru. 

În privința ideii cu plantațiile de flori, de asemenea avem un 

exemplu practic. Tot în regiunea satului Bardar, există o plantație de lalele 

de diferite sorturi, de circa 2 hectare. În fiecare primăvară, turiștii invadează 

această zonă, fiind încântați de priveliște. Plus la asta, această plantație 

contribuie nu doar la dezvoltarea turismului rural, dar și la economia 

statului, bulbii de lalele fiind ulterior vânduți (vezi Imaginea 1). 

Deci, orice tip de întreprindere care are și implementează idei 

creative ce pot atrage turiștii sunt extrem de binevenite în zonele rurale. 
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                        Imaginea 1.                                                          Imaginea 2. 

                
Sursa: www.bani.md                                                      Sursa: www.benefito.md  

 

3.5. Organizarea schimbului de experiență între familii 

Această modalitate este una din cele mai interesante.  

După cum am menționat anterior, modul de viață contemporan 

extenuează individul, în rezultat el dorindu-și puțină odihnă într-un spațiu 

liniștit și frumos. Noi propunem, prin această metodă, nu doar unui singur 

individ, dar și familiilor, oportunitatea de-a se odihni și de-a petrece timpul 

foarte bine. Ideea constă în următoarele: în zonele rurale foarte des se găsesc 

case înconjurate de peisaje pitorești, cu o arhitectură tradițională, tipică 

regiunii respective. Familiile ce trăiesc în aceste case, după posibilitate și 

spațiu, pot găzdui diverse familii ce se află în căutare de liniște și simplitate, 

pentru o perioadă scurtă de timp, și desigur contra unei plăți. Încântați de 

această metodă vor fi nu doar adulții, dar și cei mici, care vor fi extrem de 

entuziasmați, iar ce poate fi mai plăcut părinților decât faptul că copilul lor 

este vesel și fericit. Totodată, se pot organiza mici excursii pentru familia 

găzduită, în respectiva zonă rurală. În esență, ideea una este foarte simplă, 

necesitând doar planificarea detaliată, care însă nu cred că îi va fi interesantă 

cititorului. Desigur, va exista o anumită organizație ce se va ocupa de 

găsirea familiilor doritoare de a participa la acest „schimb de experiență”, și 

de restul detaliilor. 

Atuul acestei modalități/idei este că pentru turiști nu va fi costisitor, 

ei fiind tentați anume din acest punct de vedere, dar și de faptul că pot 

îmbina relaxarea cu acumularea de cunoștințe despre regiunea respectivă. 

 

 

 

http://www.bani.md/
http://www.benefito.md/
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3.6. Înființarea agențiilor ce se ocupă de „schimbul de locuințe” 

Această modalitate reprezintă nimic altceva decât dezvoltarea ideii 

anterioare. Aici noi propunem un nivel complet nou pentru spațiul rural. 

Chintesența acestei idei constă în faptul că familiile nu vor fi găzduite în altă 

casă, ci se vor schimba între ele cu locul de trai pe o perioadă de timp 

aleasă. Astfel aceste două familii vor contribui la dezvoltarea turismului în 

două locuri concomitent. Acest „schimb de locuințe” va permite nu doar 

acumularea cunoștințelor și a experienței de către turiști, dar și va contribui 

la promovarea zonei rurale respective. De asemenea, nu este exclus 

parteneriatul cu alte țări. Turiștii de peste hotare vor fi tentați nu doar 

datorită tradițiilor și peisajelor (după cum am menționat anterior), dar și din 

punctul de vedere al alimentației și al modului de viață la țară. Este cunoscut 

faptul că alimentația în mediul rural în România, cât și în Republica 

Moldova, este la nivelul secolelor XVIII-XIX, ceea ce înseamnă că e foarte 

sănătoasă. În contextul alimentației globale, turiștii de peste hotare sunt 

extrem de intrigați să afle mai multe despre alimentația în zonele rurale ale 

acestor 2 țări. 

Detaliile despre „schimbul de locuințe” (identificarea familiilor 

doritoare de a se implica, organizarea transportului, vizelor, ș.a.) vor fi 

analizate de către agențiile înființate special cu acest scop. 

 

4. Concluzii 

Informându-ne despre turismul rural și modalitățile de dezvoltare a 

lui, am ajuns la concluzia că el poate fi cu ușurință dezvoltat prin 

intermediul turismului cultural. La rândul său, turismul cultural se bazează 

pe 3 piloni: 

 
Acești piloni reprezintă bogățiile care atrag turiștii în zonele rurale. 

Valorificând aceste bogății prin metodele sus menționate, dăm o șansă 

considerabilă dezvoltării turismului în zonele rurale. 
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Prin intermediul festivalurilor, a schimburilor de experiență, micilor 

forme de activitate economică ce pun în aplicație idei creative, și prin 

dezvoltarea zonelor rurale ce îmbină activitatea organizațiilor, centrelor 

culturale, pot fi atrași foarte mulți turiști ce sunt în căutare de liniște și pace, 

sau care simplu sunt însetați de cunoștințe. Unele dintre aceste 

idei/modalități de dezvoltare deja sunt puse în aplicație peste hotare, 

eficiența lor fiind astfel demonstrată. 

Ceea ce ne lipsește este finanțarea și un grup de persoane ce să se 

ocupe de planificarea detaliată și dezvoltarea acestor idei. 
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RURAL TOURISM: INTERCULTURAL PERSPECTIVE 
 

TURISM RURAL: PERSPECTIVĂ INTERCULTURALĂ 
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“In the Middle Ages people were tourists because of their religion, 

whereas now they are tourists because tourism is their religion.” 
Robert Runcie 

 
Abstract 

Contemporary tourism and increased mobility has exposed people in different 

cultural societies. It is imperative for the representatives of this industry, operating in an 

international business environment, to understand the influence of national culture on their 

consumers in order to be competitive on the market. The aim of this article is to determine 
how interculturalily affects the rural tourism. The research method used for creating this 

article is documentary study. Rural tourism must be analyzed taking into consideration the 

intercultural perspective for a better adaptation of the services to visitors’ expectations. 

Key words: communication, culture, cultural shock, interculturality, rural 

tourism 

JEL: L83; M14; N50 

 

1. Introducere 

Maniera de a trăi și de a utiliza timpul diferențiază culturile, pe care 

antropologul american Edward Hall le împarte în monocrone și policrone. În 

cazul culturilor monocrone, omul se străduiește să nu facă decât un singur 

lucru odată, în situații în care ceilalți simt nevoia să îndeplinească simultan 

mai multe sarcini. Conform studiilor efectuate de mai mulți cercetători,  

nordul Europei ar fi pregnant monocron, în timp ce, pe măsură ce se coboară 

spre sud și spre latinitate, policronia devine regula. Ignorarea acestor 

specificități conduce la neînțelegeri și la confuzii, atunci când fiecare crede 

că acționează în modul cel mai corect posibil, din punctul de vedere al 

propriei mentalități mono sau policrone [1, p. 15]. 

Acest lucru se observă în special în industria turismului unde intră în 

contact, de multe ori, oameni care aparțin unor culturi diferite și pentru care 

poate fi dificil a înțelege cultura țării sau a regiunii pe care o vizitează. În 

ceea ce privește turismul rural, datorită diferențelor enorme dintre unele țări 

                                                
1 Drd., Şcoala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. 

Cuza”, Iaşi, cristina_albu2006@yahoo.com 
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care sunt situate pe continente diferite, spre exemplu, turiștii pot avea parte 

de un adevărat șoc cultural, adaptându-se cu ușurință sau nu la obiceiurile 

specifice zonei vizitate. 

Diferențele dintre națiuni în ceea ce privește valorile, observate cu 

secole în urmă, sunt prezente și astăzi, în ciuda contactelor permanente.  Cel 

puțin pentru următoarele câteva sute de ani, și probabil pentru milenii, țările 

vor rămâne diferite cultural. Nu numai că diversitatea culturală a țărilor se 

va menține, dar se pare că diferențele din interiorul lor devin din ce în ce 

mai profunde. Grupurile etnice capătă o nouă conștiință a identității lor și 

solicită recunoașterea politică a acestui fapt. Desigur, aceste diferențe etnice 

au existat de generații. Ceea ce s-a schimbat este intensitatea contactului 

dintre grupuri. Acest fapt a confirmat membrilor grupului conștiința propriei 

lor identități. Oamenii trebuie să poată colabora mai bine dincolo de cercul 

lor moral, tolerând diferențele simbolice [5, pp. 451-452]. 

Bineînțeles, este logic ca națiunile să fie diferite din punct de vedere 

cultural (fiecare teritoriu având unicitatea sa) pentru că fiecare țară are 

propria ei istorie, propriile reguli, tradiții, valori care au fost transmise din 

generație în generație de sute sau mii de ani. Dacă toate țările ar împărți 

aceeași cultură, nu ar mai fi nimic care să atragă turiștii, existând o oarecare 

indiferență în a alege dintre două țări care oferă aceeași experiență turistică 

(din punct de vedere cultural). 

 

2. Turismul rural 

Urbanizarea și industrializarea accentuată au determinat creșterea 

interesului pentru deplasarea în mediul rural, atât în ceea ce privește 

România, dar și alte țări în care există această formă de turism [10].  

Dorința de a sta departe de stresul cotidian determină multe persoane 

să se orienteze spre destinații turistice cât mai naturale și cât mai diferite de 

locul de reședință. Se urmărește petrecerea calitativă a timpului cu scopul de 

refacere a forțelor, dar și de îmbogățire culturală într-un mediu nou. 

Mediile naturale au devenit extrem de apreciate în actuala societate 

urbanizată, chiar dacă în jurul nostru vedem cum acestea sunt distruse, de 

multe ori, în detrimentul contruirii unor centre rezidențiale sau pentru 

extinderea zonei urbane. Esența turismului rural este reprezentată de faptul 

că oamenii care locuiesc în zonele urbane adoră stilul de viață din mediul 

rural [7, p. 777]. În ceea ce privește România, anii ’70 reprezintă începutul 

turismului rural [4, pp. 63-64]. 
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Turismul rural implică vizitarea unor destinații care sunt îndepărtate 

de zonele metropolitane și care și-au creat echipamentele necesare primirii 

turiștilor. Acestă formă de turism presupune existența unei game 

diversificate de locuri de cazare, alimentație și agrement, sprecifice zonei 

respective.  

Călătoriile în zonele rurale pot dura de la câteva ore, la câteva zile 

sau chiar câteva luni. Unele firme de turism organizează circuite în aceste 

zone dar, în principiu, turiștii își crează singuri programul odată ajunși la 

destinația respectivă. Multe din zonele rurale se confruntă cu o lipsă a acelor 

facilități care există în orașele turistice. Prin urmare, turiștii care optează 

pentru zonele rurale sunt cazați, de cele mai multe ori, în ferme, locuri de 

campare, cabane sau alte locuri tradiționale de cazare. De multe ori, turiștii 

aleg să fie cazați la familii locale pe parcursul sejurului. 

În multe cazuri, turismul rural se referă la turiștii care vizitează mici 

comunități și care se implică în aspecte ale vieții tradiționale din acele 

comunități. Turismul rural include ecoturismul, care constă în vizitarea 

mediilor naturale care nu au fost încă deschise turismului comercial (lacuri, 

păduri etc.). Pe de altă parte, tot în această formă de turism este inclus și 

agroturismul, ca formă activă de implicare a turiștilor în activități 

gospodărești, cultivarea pământului, creșterea animalelor, culegerea 

producției (legume, fructe), realizarea unor diferite produse tradiționale 

specifice zonei, participarea la activități meșteșugărești gen olărit, realizarea 

covoarelor țesute de mână, încondeierea ouălor etc. Toate aceste activități 

sunt diferite în funcție de țara în care există turismul rural. 

Vizita în ateliere meșteșugărești, spații de producție ale unor produse 

alimentare, ferme agricole, oferă posibilitatea de a asista la procesul de 

realizare a unor obiecte de artizanat, preparate alimentare (brânzeturi, 

mezeluri, băuturi tradiționale, produse de panificație și patiserie) sau 

nealimentare [6, p. 43]. 

Bogăția culturală din zonele turistice rurale este imensă dacă luăm în 

considerare caracterul etnic și religios al satelor, ospitalitatea oamenilor, dar 

și clădirile impresionante, distincte (unele dintre ele fiind introduse în 

patrimoniul UNESCO). Principalele aspecte care atrag turiștii în zonele 

turistice rurale sunt multitudinea de tradiții diferite și elementele de folclor, 

bucătăria tradițională și specialitățile regionale [8, p. 67]. 
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3. Cultura – factor de impact asupra turismului rural 

Geert Hoftede menționează următoarele: „cultura e cartea nescrisă ce 

conține regulile jocului social, iar ea e transmisă de membrii săi celor nou-

veniți și e întipărită în mințile lor” [5, p. 37]. În acest caz, cultura este văzută 

ca un joc social la care participă două categorii de persoane. În industria 

turismului, aceste categorii sunt reprezentate de populația-gazdă și de turiști. 

De menționat este faptul că, în mediul rural, populația-gazdă poate fi total 

diferită de cea din mediul urban (diferită sub aspect al vieții zilnice, 

obiceiurilor, tradițiilor urmate, meșteșugurilor practicate etc.); prin urmare 

acest aspect este unul pozitiv întrucât poate atrage o categorie de turiști care 

caută ceva unicat, total diferit față de ceea ce ar putea găsi în mediul urban. 

Termenul cultură este folosit adesea în limbajul curent într-un mod 

nespecific, pentru a descrie o arie conceptuală destul de difuză care folosește 

ca punct comun al acestor concepte calificarea culturii ca o entitate abstractă 

care implică o serie de artefacte colectiv - împărtășite, tipare 

comportamentale, valori sau alte concepte artificiale care, luate împreună, 

formează ansamblul cultural [2, p. 24]. După cum se observă, în această 

definiție a culturii, accentul este pus pe trei aspecte: 

▪ artefactele - văzute ca obiecte specifice unei culturi și împărtășite 

de toți membrii acesteia; 

▪ tiparele comportamentale - de multe ori oamenii se comportă într-

un anumit fel nu pentru că acesta ar fi singurul mod de comportament, ci 

pentru că nu vor să încerce alt mod din considerente ce țin, în principiu, de 

obișnuință; tiparele comportamentale duc uneori la atribuirea de stereotipuri 

populației locale de către turiști; 

▪ valori - ca set de reguli proprii după care o națiune sau un anumit 

grup își desfășoară activitatea. 

Cultura se referă de obicei la ceva ce este creat prin intervenția 

omului sau derivă din activitatea umană: cultura este astfel cultivată. 

Pornind de la această definiție, cultura este adesea utilizată pentru a descrie 

ceva rafinat sau pentru a evoca o serie de artefacte valoroase, selectate și 

cultivate de o societate, punând accent pe aspectul patrimonial (opere de 

artă, produse literar-artistice ale elitei, monumente arhitecturale etc.). În 

cazul turismului rural, nu neapărat aspectul patrimonial este cel care 

contează, ci mai degrabă aspectul uman – reflectat prin modul de viață, 

activitățile desfășurate specifice mediului rural (cultivarea pământului, 

creșterea animalelor, respectarea unor anumite tradiții sau efectuarea unor 
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anumite rituraluri în cazul sărbătorilor, realizarea unor anumite produse 

tradiționale în prezența turiștilor etc.). Persoanele care optează pentru 

această formă a turismului pornesc, în principal, de la necesitatea de a  

petrece timpul într-un cadru natural, dar și de la dorința de a lua contact sau 

de a se familiariza cu obiceiuri unice. 

Dintr-un alt punct de vedere, cultura este „un set neclar de atitudini, 

convingeri, norme de comportament, asumpții și valori de bază, care sunt 

împărtășite de un grup de oameni și care influențează comportamentul 

membrilor și propria lor interpretare a sensului comportamentului celuilalt” 

[9, p. 4]. De multe ori, comportamentul nostru copie un anumit tipar de la 

care ne abatem cu greu, pentru că astfel am fost învățați.  

Există o influență bilaterală între om și cultură: cultura ne modelează 

pe noi dar, la rândul nostru, remodelăm cultura; nu suntem receptori pasivi, 

ci construim mediul în funcție de interesele și valorile noastre [2, p. 28].  

De subliniat este faptul că nu ne naștem cu o anumită cultură în 

sânge (cultura nu este înnăscută, ci dobândită). Spre exemplu, un marocan 

născut și crescut în Franța va avea un comportant cultural diferit față de un 

marocan născut și crescut în Maroc, pentru că acesta preia din cultura țării în 

care și-a petrecut viața. Chiar dacă acesta va fi crescut într-o familie care 

respectă tradițiile țării de proveniență, involuntar preia din caracteristicile 

culturale ale țării în care își duce traiul. În primul caz, în situația alegerii ca 

destinație de vacanță o zonă rurală din România, persoana respectivă s-ar 

confrunta cu un șoc cultural, datorită standardelor diferite de trai cu care s-a 

obișnuit. În al doilea caz, persoana respectivă s-ar adapta mult mai ușor la 

turismul rural din România pentru că ar fi obișnuit deja cu viața simplă, într-

un mediu natural. Un alt exemplu vizează religia: spre exemplu, Quranul – 

cartea de bază a persoanelor de religie islamică, precizează faptul că femeile 

trebuie să-și acopere capul și corpul. Însă, acest aspect este respectat cu 

strictețe într-o țară precum Arabia Saudită (țară cunoscută ca fiind extrem de 

conservatoare în ceea ce privește religia), dar a devenit o opțiune într-o țară 

precum Turcia, unde aproximativ jumătate din fetele de religie islamică 

refuză să își acopere capul sau să poarte tradiționalele haine care acoperă 

complet corpul. Acest aspect denotă faptul că fiecare țară în parte modelează 

cultura de-a lungul timpului, în funcție de propria sa dorință.  

Astfel, relevantă în acest sens este definiția lui C. Geertz care descria 

cultura ca ”patternul transmis istoric al înțelesurilor întrupate în simboluri”, 

oferind răspunsuri la problemele vieții, precum și mijloace sau modele de 
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interacțiune cu mediul, de interrelaționare, orientând individul printr-un 

sistem de tradiții religioase și folclorice [3, p. 89]. 

Caracteristicile culturale ies în evidență prin compararea cu alte 

tipare culturale. Diferența dintre culturi nu este de natură axiologică, deci nu 

putem vorbi de culturi superioare sau inferioare, ci numai de culturi diferite. 

Prin intermediul procesului de enculturație, împrumutăm inferențe de bază, 

cele mai multe implicite, referitoare la toate aspectele interacțiunii cu 

mediul sociocultural înconjurător, interpretăm tot ceea ce ne înconjoară și 

interacționăm în funcție de experiențele noastre fundamentale. 

Una dintre cele mai importante funcții ale culturii este aceea de a 

genera sens experienței, de a atribui un rost traseului nostru biografic, pe 

baza reperelor valorice ale societății, și cuprinde destinul social al 

individului. Comunitățile interculturale includ grupuri etnice, religioase, 

culturale care nu numai că partajează același spațiu, dar au învățat să-și 

cultive relații deschise de interacțiune, reciproc compensatoare, respectând 

valorile, tradițiile și modurile de viață ale fiecăruia.  

Multiculturalul descrie specificul interacțiunii dintre actori sociali 

(indivizi independenți sau grupuri) care trăiesc unii alături de ceilalți, spre 

deosebire de intercultural, care circumscrie interacțiunile în care actorii ce 

relaționează trăiesc unii împreună cu ceilalți (registrul dominant fiind cel al 

partajării, schimbului și negocierii identitare) [2, pp. 36-37]. 

Chiar dacă turismul rural are semnificații diferite în țări diferite, în 

toate cazurile vorbim despre petrecerea timpului în mediul natural și de 

interacțiunea cu populația locală care împărtășește din tradițiile sale 

turiștilor, fie ei din aceeași țară sau din țări complet diferite din punct de 

vedere cultural. 

 

4. Turismul rural din perspectivă interculturală 

Turismul rural implică, în special, relațiile interumane. Turiștii care 

aleg ca destinații zone rurale nu urmăresc doar izolarea de urbanism și 

petrecerea timpului într-un cadru natural, ci și interacțiunea dintre ei și 

populația locală care, uneori, poate reprezenta un mister total. Dorința de 

cunoaștere nu poate fi satisfăcută doar citind de pe Internet cum anume își 

trăiesc viața locuitorii dintr-un anumit sat, ci mai degrabă prin comunicarea 

directă cu aceștia.  

Trăim într-o eră în care preferăm comunicarea prin intermediul 

anumitor rețele de socializare sau apelând la tehnologie, dar tot mai puțin la 
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contactul “face to face”. Deși, din punct de vedere economic, putem spune 

că există o oarecare îmbunătățire a calității vieții, tot mai mulți oameni 

lucrează tot mai mult și au foarte puțin timp liber. De aceea, timpul petrecut 

în zonele turistice rurale trebuie să fie unul de calitate, capabil să satisfacă 

nevoia de refacere fizică a persoanei, dar și socializarea cu oameni care 

provin din culturi diferite. 

Astfel, interculturalitatea influențează turismul rural din două puncte 

de vedere: sub aspect al comunicării și sub aspect al șocului cultural. La 

nivel de comunicare pot fi întâmpinate probleme de înțelegere datorită 

limbilor diferite vorbite de turiști și populația locală. De aceea, este 

recomandat ca cei care își desfășoară activitatea în industria turismului să 

cunoască cel puțin o limbă de circulație internațională. Dacă vorbim despre 

o zonă rurală intens vizitată de o anumită naționalitate de turiști, atunci se 

recomandă ca populația locală implicată în procesul turistic să cunoască 

limba acestora (sau cel puțin cuvintele/frazele de bază din această limbă). 

De multe ori unele zone turistice sunt evitate pentru că turistul nu 

știe dacă va putea comunica cu persoanele din acea zonă sau pentru că sunt 

foarte diferite de cultura din care provine. Existența unui patrimoniu care să 

atragă turiștii în zonele rurale nu este întotdeauna factor suficient și 

definitoriu pentru a vizita zona respectivă. Pentru că, odată ajuns la 

destinație, turistul devine curios și dorește să afle de la gazde informații 

referitoare la istoria zonei, la tradiții și aceste informații trebuiesc 

comunicate într-un mod clar. Din acest motiv, comunicarea este extrem de 

importantă în industria turismului. 

În ceea ce privește șocul cultural, acesta poate fi redus prin 

informarea prealabilă asupra principalelor aspecte legate de zona care 

urmează a fi vizitată. El reprezintă, de fapt, interacțiunea cu necunoscutul, și 

se atenuează pe măsură ce turistul începe să înțeleagă oamenii și cultura din 

care aceștia provin. Soluția ideală pentru atenuarea șocului cultural este dată 

de interacțiunea cu populația locală și de comunicarea intensivă cu aceasta. 

Șocul cultural poate crea confuzie și stres în rândul turistului, însă acest 

lucru poate fi rezolvat rapid prin socializare și comunicare. Adaptarea la o 

cultură diferită de cea a țării de proveniență este un pas spre dezvoltarea 

personală a fiecărui individ. Adaptarea la noua cultură presupune o serie de 

schimbări însă, principalul element care stă la baza acestei adaptări este 

respectul. Turistul trebuie să respecte tradițiile zonei pe care o vizitează, cât 

și populația acesteia și să se adapteze la obiceiurile locale.  
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Experiența șocului cultural trebuie privită pozitiv, deoarece acesta îi 

dă posibilitatea turistului de a privi lumea dintr-o altă perspectivă. 

 

5. Concluzii 

Turismul rural îmbină aspecte rurale, ecologice și culturale. Turiștii 

străini pun accent, în primul rând, pe autenticitatea zonei pe care o vizitează. 

Gastronomia joacă un rol extrem de important în turismul rural, fiind uneori 

factor principal de atracție în diferite zone. 

Experiențele culturale pot fi satisfăcătoare și pot oferi un câștig, dar 

pot fi și neplăcute generând stres și chiar conflict. Cu cât cererea este mai 

mare pentru turismul internațional, cu atât sunt mai multe oportunități 

pentru contactul cu diverse culturi, dar și un potențial mai crescut pentru un 

conflict cultural. În consecință, se remarcă o necesitate în a învăța și a 

înțelege impactului diferențelor culturale asupra comportamentului 

turistului. 

Industria turismului și a călătoriilor a cunoscut o creștere a 

internaționalizării în ultimul deceniu. Din acest motiv, studiul diferențelor 

culturale este important pentru industria turismului, în special în ceea ce 

privește turismul rural datorită particulatităților specifice acestuia. 

Cultura oferă turiștilor posibilitatea de a experimenta o națiune 

diferită, contribuind astfel la economia comunității respective. Însă, turismul 

poate afecta locația și locuitorii acesteia, prin adoptarea unui nou stil de 

viață și însușirea de trăsături diferite pentru a putea conviețui cu turiștii 

străini care invadează oarecum aceste teritorii. 
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Abstract 
Development of rural tourism in the EU and beyond has two basic coordinates: 

offering a tourism product specific to a particular area and develop a network at European 

level to provide greater accessibility of rural tourism products. 

Rural tourism is one of the most effective solutions to harmonize tourism with the 

requirements of environmental protection requirements and sustainable development. The 

beauty of the countryside and culture preservation makes this segment very attractive for 

both domestic tourism and for incoming tourism. 

The success of incoming tourism product is provided by the state, by tour 

operators specializing in incoming and the tour guides. They represent the soul of the 

tourism product, the interface between rural and tourist destination. 

Against the backdrop of a legislative gap the role in the development of tourism 

guides in rural tourism activity plays a major role. 
Key words: rural tourism, tourism guide, rural tourism product, legislation in 

tourism 

JEL: L80, L83, L84 

 

1. Introducere 

Turismul constituie un fenomen complex, care a cunoscut o 

amploare deosebită în cadrul dezvoltării generale a societăţii şi economiei la 

nivel mondial. Acest lucru se datorează şi faptului că în ţările dezvoltate 

condiţiile socio-economice au determinat schimbări deosebite în ceea ce 

priveşte comportamentul social. Din aceste considerente putem spune că 

turismul a devenit o nevoie socială, de recreere, de îmbogăţire a 

cunoştinţelor culturale şi spirituale. Aceste aspiraţii sunt specifice oricărei 
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colectivităţi umane. Ca urmare, fenomenul turistic s-a manifestat în formele 

incipiente din cele mai vechi timpuri, având o dimensiune şi un mod de 

manifestare specifice de la o etapa la alta [1]. 

 

2. Coordonate privind activitatea ghidului de turism 

Omul a călătorit din vremuri stravechi din necesitate şi pentru 

supravieţuire, nicidecum din plăcere. Primii însoţitori de grup au fost cei 

care aveau o bună orientare şi cunoşteau foarte bine unele zone. Ulterior, au 

urmat cei care făceau comerţ cu metale preţioase, mirodenii etc. şi care îşi 

doreau un ghid care să îi orienteze în drumul lor, să-i conducă şi să-i 

protejeze de eventualele riscuri, jafuri sau pericole naturale. 

În România turismul a început acum 2000 de ani, de pe vremea 

strămoşilor poporului roman, care, prin activităţile desfăşurate, ca păstoritul, 

agricultura, vânătoarea şi prelucrarea lemnului, asigurau legătura dintre 

provincii, trecând munţii. 

Parte integrantă a ofertei turistice, potenţialul constituie, prin 

dimensiunile şi varietatea componentelor sale, prin valoarea şi originalitatea 

acestora, condiţia esenţială a dezvoltării turismului în limitele unui 

perimetru. Acesta prezintă interes prin valoarea estetică, cognitivă şi 

recreativ-distractivă, calitatea factorilor naturali de cură, posibilitatea 

practicării unor sporturi, aportul formativ şi instructive-educativ. 

Turismul este un fenomen social-economic care se manifestă sub 

forma unei circulaţii de masă, cu caracter continuu, repetat sau periodic, la 

diferite intervale de timp, din zona de provenienţă către cea de destinaţie 

turistică, unde sejurul are caracter temporar. Indiferent de gradul de 

organizare a unei călătorii în scopuri turistice, circulaţia turistică se 

compune din trei elemente esenţiale: locul unde se concretizează acţiunea, 

timpul consacrat călătoriei şi sejurului şi motivaţia pentru care a fost 

solicitată şi acceptată participarea la consumul turistic. Motivaţia este 

componenta decisivă a angajării unei călătorii de vacanţă, animată de 

dorinţa turistului de a-şi satisface anumite cerinţe sau nevoi personale de 

consum ori anumite preferinţe particularizate. 

Turiştii care călătoresc spre noi destinaţii rurale, din diverse motive, 

au nevoie de o persoană pusă la dispoziţie de către agenţia de turism, care 

să-i însoţească pe traseu, să le prezinte şi să le furnizeze informaţii 

referitoare la obiectivele de interes din zonă. Această persoană este ghidul, 

care este obligat să asigure turiştilor serviciile solicitate. [2] 
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Turiştii individuali sau organizaţi doresc uneori să viziteze locuri de 

interes particular pentru ei. De foarte multe ori există tururi regulate spre 

aceste locuri de interes special. Prezentarea de către ghid a acestui loc cu 

caracter special are caracteristici comune cu vizitele în oraş, zona rurală sau 

muzee. 

Ghidul turistic trebuie să adapteze regulile în funcţie de natura 

locului vizitat şi să încerce să-l prezinte într-o manieră logică. Acesta trebuie 

să deţină un plan detaliat despre modul de prezentare şi conducere a turului, 

să încerce să prezinte cele mai importante aspecte într-un mod cât mai 

interesant. Astfel, ghidul care însoţeşte un grup de turişti într-un „tur de 

ţară” trebuie să ţină cont de faptul că marea majoritate dintre vizitatori 

provin din mediul urban şi nu au avut contact cu viaţa rurală. Mulţi dintre ei 

este posibil să nu fi vizitat un sat tradiţional românesc. În această situaţie 

este necesar ca ghidul să descrie în mod detaliat specificul satelor din acea 

zonă, să prezinte obiceiurile, mâncărurile tradiţionale, animalele din zonă şi 

modul de viaţă al localnicilor. În acest mod turul va fi informativ, amuzant 

şi uşor de reţinut. 

Rolul ghidului calificat nu se rezumă numai la asigurarea 

desfăşurării în condiţii de calitate a programelor turistice rurale şi nu numai, 

ci şi la cultivarea sentimentului de apartenenţă a participanţilor la grup. 

Profesiunea de ghid atestat impune o temeinică pregătire 

profesională, experienţă practică, aplanarea conflictelor de grup, iniţiativă, 

operativitate şi inteligenţă în rezolvarea unor situaţii neprevăzute ce se pot 

ivi pe parcursul unei călătorii. 

Managerii agenţiilor de turism sunt conştienţi de importanţa 

profesiei de ghid şi rolul acestuia de participant activ la derularea cu succes 

a programelor lansate [4]. 

Pentru un ghid de turism, eficienţa actului profesional presupune o 

structură de personalitate puternică şi echilibrată, cu o largă deschidere spre 

comunicare şi, implicit, spre relaţii şi contacte sociale. De aceea, înaintea 

începerii unui program organizat, agenţiile de turism trebuie să asigure 

briefing-ul, respectiv instruirea şi documentarea temeinică a ghidului detaşat 

la grupul pe care-l va însoţi în călătorie. La terminarea acţiunii, ghidului îi 

revine sarcina de a întocmi documentaţia pentru decontarea cu forme legale 

a cheltuielilor efectuate, cât şi obligaţia de a redacta un raport obiectiv 

privitor la modul cum a reacţionat pentru rezolvarea unor eventuale situaţii 

speciale sau neprevăzute. 
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Raportul de activitate al ghidului trebuie să includă şi sinteza 

aprecierilor exprimate de turişti cu privire la diversele faze ale călătoriei 

turistice, cu menţionarea cauzelor care au generat nemulţumiri ori 

insatisfacţii în rândul turiştilor. Ghidul trebuie să formuleze şi propunerile 

sale pentru evitarea repetării unor situaţii generatoare de insatisfacţii, 

inclusiv propriile aprecieri privind menţinerea sau necesitatea schimbării 

unor prestatori locali, performanţele care s-au situat sub nivelul standardelor 

de calitate convenite.  

 

3. Implicaţii practice a activităţii de ghid în prezentarea şi promovarea 

turismului rural 

Pornind de la afirmaţia lui Henri Stahl conform căruia  satul tradiţional 

românesc reprezintă o  „formă de convieţuire socială, pe un trup de moşie, a unui 

grup biologic închis, deseori legat de rudenie de ceată, trăind în gospodării 

familiale, asociate într-o obşte care, prin hotărârile luate la adunările generale, au 

dreptul de a se amesteca în viaţa particulară a fiecărei gospodării, potrivit 

regulilor juridice ale devălmăşiei şi conform mecanismului psihic al obştei pe 

baza tradiţiei difuze” [3], constatăm că, de fapt, spaţiul rural este bogăţia 

inestimabilă pe care o poate valorifică în mod armonios şi echilibrat turismul. 

Dispunând de o varietate largă de componente, turistul, de cele mai multe 

ori din dorinţa de a se îmbogăţi spiritual şi de a acumula cât mai multe informaţii 

noi din spaţiul rural, omite elementele de maximă importanţă. De aceea, apare tot 

mai pregnantă necesitatea asigurării asistenţei turistice cu ghizi. Dacă, în acest 

moment, rolul ghizilor nu se regăseşte prea bine pliat pe turismul rural, din 

perspectiva agenţiilor de turism, acesta fiind, de altfel, caracteristic altor forme de 

turism, pentru viitor acesta ar trebui să constituie un element nelipsit din 

activitatea turistică desfăşurată în spaţiul rural. 

O primă modalitate de inserare a acestora în turismul rural  este cea 

legată de specializarea ghizilor. La nivelul României, în anul 2015 există un 

număr restrâns de ghizi specializaţi pentru tursimul rural, drept pentru care nici 

nu există o bază de date la nivel naţional. Aceştia, de regulă, însoţesc grupurile de 

turişti străini care vizitează Maramureşul. Dar trebuie să menţionăm că România 

rurală nu înseamnă doar Maramureş. 

Această specializare trebuie realizată în centrele de formare profesională 

pentru turism, nefiind suficientă doar calificarea de agent de turism - ghid. Şi 

faptul că cele două calificări sunt asimilate conduce de cele mai multe ori la 

insuficienţe în pregătirea viitorilor ghizi. 
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Cunoştinţele transmise pe parcursul şcolarizării, din păcate, nu abordează 

turismul rural ca formă ce necesită asistenţă turistică cu personal calificat. Faptul 

că programa analitică nu conţine informaţii despre particularităţile spaţiului rural, 

a elementelor de istorie locală şi autenticitate, a componentelor cultural-

tradiţionale, a elementelor de moştenire culturală, nu face altceva decât să se 

înregistreze un minus în activitatea de promovare a acestei forme de turism. 

Existenţa unui ghid care să însoţească grupurile în spaţiul rural ar 

schimba percepţia acestora despre „vacanţa la ţară”.  Dacă de cele mai multe ori 

turiştii se rezumă la a se deplasa în spaţiul rural, unde să se cazeze, eventual, la o 

pensiune pentru una sau două nopţi şi unde să comande meniuri standardizate, şi 

acest lucru din lipsa informaţiilor despre multitudinea posibilităţilor pe care le-ar 

avea, asigurarea asistenţei turistice cu ghizi le-ar deschide noi orizonturi şi ar 

contribui nemijlocit la o valorificare superioară a resurselor de care dispune zona. 

Şi nu este suficientă doar valorificarea acestor resurse, ci şi a modului în care se 

realizează acest lucru, asigurând, de fapt, durabilitatea spaţiului rural românesc. 

Câştigurile sunt evidente pentru toarte părţile implicate în acest act, 

respectiv turistul, prin îmbogăţirea sa spirituală şi culturală,  agenţiile de turism, 

prin creşterea solicitărilor pentru vacanţe la ţară asistate, şi populaţia locală, prin 

valorificare resurselor de care dispun şi, nu în ultimul rând, prin creşterea 

ocupării cu forţă de muncă calificată. 

 

4. Concluzii 

Pe baza analizelor realizate, se poate constata că ghizii constituie 

elemente de contact între unităţile turistice şi turiştii din grup. Ei devin, 

astfel, reprezentanţii turismului românesc, deoarece, urmărind cu atenţie, 

obiectivitate şi responsabilitate respectarea întocmai a programelor şi 

serviciilor contractate de turişti, ei îşi pot aduce o contribuţie esenţială la 

creşterea numărului celor care vor participa la mişcarea turistică pe plan 

naţional, iar, în cazul turismului internaţional receptor, la creşterea 

numărului turiştilor străini care vizitează ţara noastră. 

Totodată, putem spune că succesul unui program turistic rural şi nu 

numai nu depinde în totalitate de atractivitatea programului, şi ci de modul 

în care ghidul îşi aduce contribuţia la derularea lui. Cu toate acestea, chiar 

dacă în ţara noastră există cadru legislativ privind pregătirea, atestarea şi 

utilizarea ghizilor de turism, numărul acestora este încă destul de redus 

pentru a putea acoperi multitudinea de programe turistice existente sau 

viitoare. 
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Abstract 

Marked by a series of mutations in the consumption behavior of tourists, the 
current context of international and domestic tourism registered a growth in tourist 

preferences for holidays in the countryside, away from the big cities and where the natural 

potential of the area, local customs and traditions are factors that generate growing 

streams of visitors. This trend appeared also in Romania after 1990, which contributed to 

an increase in concerns of local service providers to improve the quality of services, to 

promote at domestic and international levels thus providing an important role for rural 

tourism in local economies. This paper shows how rural tourism has emerged and evolved 

in Romania and some of the efforts to promote the village of Bucovina as a competitive 

destination on a tourism market which presents growing competition highlights. On the 

other hand, the increasing demands of tourists generate increased concerns of local 

communities in asserting tourist villages as attractive travel destinations. 

Key words: Bucovina, rural tourism, tourism promotion  
JEL: A12, E32, L83 

 

1. Introducere 

În ţara noastră, spaţiul rural s-a aflat la el acasă dintotdeauna; “viaţa 

la ţară” a fost un subiect frecvent al literaturii noastre, culminând cu 

manifestarea în cadrul unui puternic curent literar; similar, în operele 

plastice din perioada sfârşitului de secol XIX şi început al secolului XX 

satul  a fost izvorul de inspiraţie al unui număr însemnat de pictori români.  
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Concomitent cu creşterea frecvenţei circulaţiei turistice au evoluat şi 

echipamentele turistice: de la cele privind transportul (poştalioanele şi 

locurile de schimb ale cailor - ”poştele” încă mai revin şi astăzi în 

povestirile sătenilor, ca şi în denumirile unor localităţi legate de această 

activitate - exemplu Poşta Câlnău ori inca cateva numite chiar Poşta: Ilfov, 

Tulcea, Maramureş) la cele care asigurau în norme profesioniste cazarea şi 

masa (vestitele hanuri existente în toate cele trei ţări române). [1] 

În ţara noastră, turismul rural s-a practicat spontan, sporadic, 

întâmplător şi mai ales neorganizat; forma sa de materializare a reprezentat-

o, începând cu anii ’20-’30, cazarea la cetăţeni a vizitatorilor ocazionali ai 

unei aşezări rurale(din localităţi cu resurse balneo-terapeutice). [2] 

Primele încercări de turism organizat s-au realizat abia în anii 1967-

1968, pentru grupuri de turişti aflaţi pe litoralul românesc al Mării Negre. În 

anul 1972, Ministerul Turismului emite Ordinul 297/1972, urmare căruia 

Centrul de cercetare pentru promovare turistică internaţională procedează la 

identificarea şi selectarea unor localităţi rurale reprezentative pentru satele 

româneşti ce urmau a fi lansate în turism. În urma acestor studii, de comun 

acord cu oficiile judeţene de turism şi organele administraţiei locale s-a 

stabilit că pot fi introduse în turismul intern şi internaţional circa 118 

localităţi rurale. 

Începând de la 16 iulie 1973, prin ordinul Ministerului Turismului 

numărul 744/1973 au fost declarate - experimental, sate de interes turistic, 

denumite “sate turistice”, următoarele 14 localităţi rurale: Lereşti (Argeş), 

Rucăr (Argeş), Fundata şi Şirmea (Braşov),Sibiel (Sibiu), Tismana (Gorj), 

Murighiol şi Crişan (Tulcea), Racoş (Timiş), Sfântu Gheorghe (Tulcea), 

Bogdan Vodă (Maramureş), Vatra Moldoviţei (Suceava), Poiana Sărată 

(Bacău), Vaideeni (Vâlcea). 

Un an mai tîrziu, prin decretul 225/1974 s-a interzis cazarea turiştilor 

străini în locuinţele particulare, satele turistice devenind nefuncţionale 

pentru turismul internaţional. O parte din satele turistice amintite fuseseră 

incluse în programele cu caracter cultural şi folcloric ale Oficiului Naţional 

de Turism “Carpaţi” Bucureşti şi contractate pe piaţa externă, drept urmare 

se realizează o breşă - prin intermediul unei ordonanţe a fostei puteri politice 

(Cancelaria PCR) - pentru satele Lereşti, Rucăr, Sibiel, Murighiol şi Crişan. 

Scurta perioadă de “oficializare” a turismului rural nu a făcut 

posibilă organizarea activităţii de turism şi nici amenajarea corespunzătoare 

a satelor turistice. În multe localităţi nu s-au omologat gospodăriile care 
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întruneau condiţiile de cazare (Rucăr, Vatra Moldoviţei, Vaideeni), în altele 

cazarea turiştilor români se făcea în mod neorganizat şi fără a ţine o 

evidenţă (Crişan, Fundata, Rucăr), iar unele localităţi nu au înregistrat nici o 

activitate turistică (Tismana, Bogdan Vodă, Vaideeni). Cu foarte mici 

excepţii, această situaţie a dăinuit până în anul 1989. 

Începând cu anul 1990, interesul pentru turism rural renaşte. Iau 

naştere diverse asociaţii şi organisme care prin obiectivele propuse doresc 

afirmarea şi dezvoltarea turismului în zonele rurale. Una dintre acestea este 

Federaţia Română pentru Dezvoltare Montană (1990), care îşi propune 

sprijinirea sub toate formele a locuitorilor din zona montană, inclusiv prin 

promovarea, organizarea şi dezvoltarea agroturismului. 

Urmează Agenţia Română pentru Agroturism (1995) ce îşi propune 

racordarea agroturismului românesc la sistemul internaţional de turism[4, p. 

26] şi Asociaţia Naţională pentru Turism Rural Ecologic şi Cultural din 

România (ANTREC) -1994- membră a Federaţiei Europene de Turism 

Rural (EUROGÎTES) [5]. 

Toate aceste preocupări s-au concretizat în fluxuri turistice care au 

contribuit la valorificarea potenţialului natural şi antropic al satelor turistice.  

 

2. Turismul rural în Bucovina – informaţii statistice 

Bucovina reprezintă una dintre principalele zone turistice ale 

României datorită condiţiilor de relief favorabile de care dispune, a 

frumuseţii peisajelor, a purităţii aerului, apelor, zonelor montane, a 

tradiţiilor şi obiceiurilor populare păstrate până în zilele noastre, a 

specificului gastronomiei moldoveneşti şi nu în ultimul rând al ospitalităţii 

binecunoscute a localnicilor. 

Bucovina este ţinutul mănăstirilor pictate exterior - lăsate moştenire 

de domnitorii Moldovei, potenţialul turistic favorizând practicarea multor 

forme de turism, precum: turismul montan, turismul ecvestru, turismul 

balnear, turismul cultural, turismul religios şi agroturismul. 

Bucovina sau “Moldova de sus”, cum i se mai spune, se află în 

nordul ţării, căile de acces fiind destul de multe, avand în vedere că există 

drumuri naţionale din Bucureşti, dar şi din Cluj-Napoca – drumul naţional 2 

DN2 ME85 din Bucureşti-Bacău-Fălticeni-Suceava-Siret şi pentru 

Transilvania DN18, cel ce din Iacobeni urmează ruta Ciocăneşti – Borşa – 

Maramureş şi DN17 – Vatra Dornei - Suceava – Pasul Tihuta – 

Transilvania. 
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Căile ferate române au numeroase rute către Moldova, ba mai mult, 

la 15 km de Suceava există aeroportul Salcea, aflat în proces de modernizare 

tocmai pentru a facilita accesul turiştilor români, dar în special al celor 

străini. 

Cu toate că tot mai mulţi localnici din zonele turistice ale Bucovinei 

au înţeles să valorifice resursele existente în această zonă şi contribuie la 

dezvoltarea infrastructurii de cazare prin transformarea propriilor locuinţe în 

pensiuni turistice sau prin construirea de noi pensiuni, adevăratul potenţial 

al acestei zone nu este intens valorificat. 

De cele mai multe ori, principalele probleme sunt legate de calitatea 

şi standardele serviciilor turistice prestate, implicarea gazdelor în activităţi 

agroturistice, lipsa colaborării între autorităţile locale şi administratorii de 

pensiuni, dar bineînţeles infrastructura şi sursele de finanţare, la fel ca în 

multe alte zone din ţară, rămân cele mai acute dintre probleme. 

Din 2005, de cand turismul a început să se dezvolte foarte mult în 

această zonă, s-au construit noi pensiuni, numărul lor ajungând astăzi la 296 

unităţi în prezent, din care 127 sunt pensiuni agroturistice, ceea ce reprezintă 

o pondere semnificativă, de aproximativ 43%.  

În anul 2014, judeţul Suceava deţine 9650 locuri de cazare, din care 

2451 se află în pensiuni agroturistice, respectiv acestea deţin o pondere de 

circa 25%. La acestea se mai adaugă 22 de parcuri de agrement şi 

monumente ale naturii, 23 de rezervaţii naturale şi 449 de monumente 

istorice. 

La nivelul localităţilor, gradul cel mai mare de înzestrare cu 

echipamente de cazare îl prezintă Municipiul Vatra Dornei urmat de Gura 

Humorului şi Suceviţa şi apoi, la distanţă ceva mai mare Municipiile 

Câmpulung Moldovenesc şi Suceava precum şi localităţile Vama şi 

Mănăstirea Humorului. 

Un element important în planul celor ce se ocupă cu promovarea 

acestei zone este şi introducerea conceptului de pensiune tradiţională. Pentru 

ca cele deja existente să dobândească acest statut ce ar atrage mult mai mulţi 

turişti, in special straini, pensiunile turistice trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: proprietarii să locuiască în pensiune, oferta de cazare 

să fie cuprinsă între 2-7 zile şi să includă bucătărie tradiţional românească şi 

specifică zonei Bucovinei, implicarea turiştilor în muncile gospodăreşti, 

arhitectura pensiunii să fie originală şi tradiţională.  
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Tabelul 1. Numărul unităţilor de cazare la nivelul localităţilor din judeţul Suceava, 

în anul 2014 
Suceava Câmpulung 

Moldove-

nesc 

Fălticeni Rădăuţi Vatra 

Dornei 

Frasin Gura 

Humorului 

Solca Bosanci 

19 20 4 10 45 5 36 1 1 

Breaza Brodina Cacica Ciocăneşti Cîrlibaba Cosna Crucea Dorna-

Arini 

Drăguşeni 

1 2 3 3 2 1 1 12 1 

Fântâna 

Mare 

Frumosu Fundu 

Moldovei 

Horodnic 

de Sus 

Iacobeni Ilişeşti Mălini Mănăstirea 

Humorului 

Marginea 

3 1 2 2 1 1 2 12 1 

Mitocu 

Dragomirnei 

Moldoviţa Ostra Panaci Pătrăuţi Pirtestii 

de Jos 

Poiana 

Stampei 

Pojorita Putna 

2 1 1 2 2 2 2 10 7 

Sadova Şaru 

Dornei 

Scheia Suceviţa Todireşti Vama Vatra 

Moldoviţei 

  

7 5 9 27 1 19 2   

Total unităţi de cazare: 296 

Numărul de structuri de primire turistică a crescut în anul 2011 cu 

11,4% faţă de anul 2010 şi cu 15,7% comparativ cu anul 2007. Din totalul 

numărului de structuri de primire turistică, pensiunile agroturistice deţin o 

pondere de 40%, faţă de 25% cât reprezintă pensiunile turistice şi 12% 

hotelurile.  

 

3. Contextul actual al direcţiilor de promovare turistică pe piaţa internă 

şi internaţională a turismului rural din Bucovina 

Potrivit informaţiilor prezentate de Consiliul Judeţean Suceava, în 

anul 2015, activităţile de promovare turistică se vor axa, în principal, pe 

punerea în valoare a obiectivelor şi atracţiilor antropice, a moştenirii 

culturale, tradiţiilor şi obiceiurilor zonei. Potrivit datelor furnizate de 

Direcţia Judeţeană de Statistică, în primele 11 luni ale anului 2014, judeţul 

Suceava a fost vizitat de 237.800 de turişti, cu 7,3% mai mulţi comparativ 

cu anul anterior şi cu 8,7% în plus faţă de anul 2012 ceea ce determină ca 

produsele turistice specifice să fie făcute cunoscute prin intermediul 

materialelor de informare şi promovare, precum şi al ofertelor operatorilor 

economici şi asociaţiilor profesionale specializate. 
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Judeţul Suceava va fi reprezentat în cadrul unui număr de 15 

manifestări cu caracter turistic, printre care târgurile de turism din R. 

Moldova, cel al României, din Polonia, Târgul de turism al Bucovinei de la 

Constanţa, Târgul de turism al Bucovinei din Iaşi, precum şi „Alpine – 

Carpathian Cooperation Formum” din Polonia. De menţionat faptul că la 

începutul anului, membrii deliberativului judeţean au aprobat participarea 

judeţului Suceava, în calitate de expozant, la târgurile de turism din Viena 

(Austria) şi Stuttgart (Germania), care au avut loc în perioada 15-25 

ianuarie. [6] 

Până în prezent, au fost depuse numeroase eforturi de realizare a 

unor materiale informative care să cuprindă direcţii de amenajare turistică, 

soluţii de promovare, repere ale ecoturismului. 

Constituie exemple notabile în acest sens o serie de proiecte realizate 

cu contribuţia, uneori sub îndrumarea lui Carmen Chahovski - în cadrul 

proiectului Nature Active Parks implementat de Universitatea ”Ştefan cel 

Mare” din Suceava, au fost realizate trei parcuri de turism activ în Bucovina, 

în Vatra Dornei, Suceviţa şi Gura Humorului. Acestea cuprind reţele de 

trasee semnalizate pe care se poate practica drumeţia, mountain bike, nordic 

walking. Broşura parcurilor, realizată în cadrul acestui proiect este utilă 

celor care doresc să petreacă câteva zile în aceste zone, dar şi agenţiilor de 

turism şi pensiunilor. 

Realizărilor prezentate li se adaugă o serie de materiale tipărite 

precum: 

▪ Broşura „Satul Bucovinean ca destinaţie turistică – Cum îl 

protejăm şi promovăm” care oferă informaţii privind modul de integrare a 

noilor construcţii în peisajul cultural al Bucovinei, măsuri de reabilitare şi 

amenajare a spaţiului public, promovarea satului ca destinaţie turistică. 

▪ Broşura “Turism la mine în sat - Cum să amenajezi o pensiune”, 

oferă informaţii despre ce înseamnă activitatea unei pensiuni rurale, cum 

trebuie amenajat spaţiul interior şi exterior al pensiunii. Sunt prezentate 

dotările necesare şi sunt formulate recomandări care pot contribui la 

realizarea unui spaţiu primitor în care turiştii să se simtă bineveniţi. 

▪ „Ghidul online de ecoturism”, un material util care prezinta 

principiile dezvoltarii durabile si ale ecoturismului, precum si recomandari 

de organizare a pensiunilor de ecoturism. Autori: Liliya Terzieva, lector şi 

cercetător la Academia de Studii în Turism, din cadrul Universităţii Breda 

NHTV a Ştiinţelor Aplicate, Olanda, Andrei Blumer, Preşedinte Asociaţia 
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de Ecoturism din România, Carmen Chașovschi, consultant turism, conf. 

dr., Universitatea Ştefan cel Mare Suceava. 

O altă modalitate de a promova Bucovina ca zonă turistică de maxim 

interes îl reprezintă şi Târgul de Turism al Bucovinei. În fiecare an, la acest 

eveniment sunt prezenţi reprezentanţi ai agenţiilor de turism din ţară şi 

străinătate, ai  pensiunilor, ai locurilor de agrement, specialişti din turism, 

dar şi turişti ce doresc să afle noutăţi cu privire la acest subiect. 

De menţionat faptul că localitatea Ciocăneşti a fost desemnată 

câştigătoarea primei ediţii a programului cultural şi turistic "Satul cultural al 

României 2014", urmând ca ulterior să participe la o serie de evenimente ce 

vor contribui la promovarea acestuia la nivel naţional şi internaţional. Satul 

cultural al României 2014 este un program cultural şi turistic AFSR – 

Asociaţia cele mai frumoase sate din România derulat sub înaltul patronaj al 

Ambasadei Franţei în România, cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru 

Turism. [7] 

În perspectivă, accentul trebuie pus pe promovarea pe pieţele 

externe, colaborarea cu Bähre şi Fergen şi Kessler fiind de natură să 

exploateze un sistem modern de informare turistică în vederea derulării unor 

acţiuni de marketing mai eficient pentru întreaga destinaţie turistică. 

Totodată, educarea personalului şi a tuturor părţilor interesate din regiune ar 

trebui să fie realizată într-un mod strategic la toate nivelurile (local, regional 

şi naţional) asigurând astfel un management competitiv al destinaţiei 

turistice. [3, pp. 7-14] 

Asociaţia pentru Turism Bucovina este o asociaţie profesională care 

îşi desfăşoară activitatea în domeniul promovării turistice interne şi 

internaţionale a Bucovinei. Majoritatea membrilor asociaţiei sunt 

proprietarii de structuri de primire turistică din judeţul Suceava. Începutul 

activităţii acestei asociaţii a fost ianuarie 2002 cu sprijinul permanent al 

Consiliului Judeţean Suceava, Ministerul Turismului şi Camera de Comerţ 

şi Industrie Suceava. [12] 

Salvează Satul Bucovinean reprezintă o altă inițiativă menită să 

contribuie la promovarea autenticului și ineditului zonei turistice din ruralul 

bucovinean românesc. Prezentă cu activități în rândul tinerilor, inițiativa 

pornește tot din cadrul universității sucevene și este foarte vizibilă în mediul 

on line. [8] 

Meritorii sunt și eforturile celor care au inițiat posture în rețelele de 

socializare pentru promovarea patrimoniului turistic al Bucovinei și în 

https://www.facebook.com/groups/200894930089155/
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special a resurselor turistice existente în ruralul din Nordul Moldovei. [9], 

[10], [11], [12]. 

 

4. Concluzii 

Fără discuții, Bucovina este una dintre cele mai atractive și 

competitive zone turistice românești; mai mult putem constata prezența unui 

brend turistic, afirmat și consecvent promovat, care are la loc de frunte în 

oferta sa oferta turistică a ruralului – particularizată prin tradițiile, peisajul, 

gastronomia și nu în ultimă instanță prin portul, dansul și cantecul 

bucovinean. Ceea ce a afirmat și menținut interesul constant pentru această 

arie geografică a fost dragostea și interesul constant pentru comunicare, 

promovare și adaptare la cerințele pieței și evoluției societății umane. 

Ținând cont de aspectele enumerate și analizate ăn prezenta cercetare 

constatăm că ceea ce a afirmat deplin oferta turistică a Bucovinei a avut 

legături cu satul și oamenii săi, cu buna conviețuire a celor ce viețuiesc pe 

aceste meleaguri. Baza tehnico materiala existentă, durabilitatea activităților 

întreprinse, asociațiile și organizațiile implicate, cercetătorii și specialiștii 

existenți, însăși manifestarea prezentă („Turismul rural românesc în 

contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective”) – aflată la cea de-

a XVII-a ediție, au contribuit la afirmarea satului turistic bucovinean drept o 

destinație turistică competitivă. 
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Abstract 

Our paper has in view an area situated at the East limit of the Bihor County, 

known under the name of Valea Iadului. The researched area is a mountainous zone, with 

spread villages, crossed along by valleys and surrounded by hills and mountains meet: the 

Plopiş Mountains (Şes), the last ramifications of the Vladeasa Massif and the Padurea 

Craiului Massif. 

The spread villages are formed of hamlets, each of which consistency seven to ten 

farms. The karstic relief is very well represented dolina, avens, slopcs and caves (over 200 
caves have been explored so far). It is also here where the endemical plant Syringa 

Josikaea, vegetates spontaneously at the border of the woods in the psalterium zone (400-

600 meters height). It is known as an extremely rare plant of the Romanian flora and also 

as a tertiary relict. It is net differentiated from the Syringa emodi from Hymalaia. 

In this valley there are both natural marks and ethnographic ones, materialized in 

traditional farms, in technical plumbing moved by the power of water like the boarded 

water mill, the saw mills used to discharge logs, the equipment used for finishing the wood 

fabrics, forges and cereal mills. 

These forms of manifestation as well as the popular culture generated a glim of 

rural tourism in Valea Iadului. The inhabitants of these villages were not accustomed to it, 

but they soon realized the benefit of it and adopted it rather quickly. This kind of benefit 
might have two aspects. It could bring extra revenue for the rural economy, which knows its 

unstructured process, as well as the depopulation of the village. 

Key words: rural tourism, Valea Iadului, sustainable development, guesthouse 
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1. Introducere 

Cercetarea noastră face parte dintr-un studiu mai amplu, cu caracter 

interdisciplinar, realizat la nivelul Primăriei Comunei Bulz, Judeţul Bihor. 

Acesta, are ca scop, cunatificarea proceselor socio-economice, demografice, 

etno-folclorice, medicale şi desigur, turistice, ce au loc la nivelul comunei 

Bulz, respectiv, a zonei Văii Iadului. În acelaşi timp, investigaţia noastră, 

are în vedere explorarea resurselor locale pentru găsirea unor oportunităţi de 

dezvoltare durabilă, ţinând cont de faptul că zona supusă cercetării este una 

defavorizată, cu puţine surse de subzistenţă a populaţiei. De asemenea, am 

căutat configurarea unui model de turism rural, care să ducă la dezvoltarea 

Văii Iadului, având la bază principiile dezvoltării pe termen mediu şi lung, 

respectiv, valorificarea optimă şi complexă a resurselor de care dispune 

zona.  

Investigaţia nostră s-a întins pe o perioadă de aprope doi ani şi a 

pornit de la o realitatea dură, întâlnită în zonă, care după 1989, a fost 

destabilizată din punct de vedere economic, prin desfiinţarea unor puncte de 

lucru (exploatarea bauxitei de la Daica, cariera de dolomit Faţa Arsă, 

carierele de piatră de construcţii de pe Valea Leşului şi Zâmbru etc.) şi prin 

încheierea activităţii altora (finalizarea construcţiilor hidrotehnice de pe 

Vale Bisericii, Munteni şi Bulz). Astfel, populaţia a rămas fără locuri de 

muncă, fără acel minim de mijloace de subzistenţă, iar într-o asemenea 

situaţie se punea firesc întrebarea, ce-i de făcut?  

Agricultura nu reprezintă o speranţă pentru populaţia zonei, întrucât 

aici, doar cartoful, porumbul şi câteva păioase (secara şi ovăzul) vegetează, 

în rest doar creşterea animalelor ar putea fi colacul de salvare al populaţiei 

zonei. În zonă, şi creşterea animalelor întâmpină probleme, întrucât, 

păşunile nu reprezentă un cadru prielnic de vărare a animalelor datorită 

vegetării pe suprafeţe foarte întinse a unei specii de iarbă, Nardus stricta, 

cunoscută de către localnici ca părul porcului sau ţăpoşica, şi care nu este 

folosită de către animale. Pajiştile de ţepoşică au o largă răspândire în toţi 

munţii din Carpaţii româneşti, ea se adaptează la condiţiile de umiditate şi 

temperatură diferite, de la 300m până la 2200m altitudine, pe soluri acide, 

neaerisite, oligobazice şi oligotrofice
4
 (Fig. 1 şi 2). 

 

 

                                                
4 Teodor Maruşca, coord., Ghid de producere ecologică a furajelor de pajişti montane, 

Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2010, p. 23. 
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Figura 1. Părul porcului (Nardus stricta) Figura 2. Pășune cu părul porcului 

  
Creşterea animalelor nu este rentabilă şi din alte considerente, preţul 

de vânzare al animalelor a scăzut foarte mult, datorită importului masiv de 

carne, iar achiziţionarea de rase de animale cu valoare genetică ridicată se 

face la preţuri pe care populaţia nu şi le poate permite şi mai mult nici nu se 

cunoaşte modul de aclimatizare al acestor rase în zonă. Remarcăm de 

asemenea că, lâna oilor nu este cumpărată, laptele nu generează o sursă de 

venit, întrucât, nu există puncte organizate pentru achiziţionarea acestuia, iar 

preţul de vânzare lasă de dorit. Populaţia zonei este îmbătrânită şi nu îşi 

permite creşterea unui număr mare de animale, se cresc doar pentru nevoile 

familiei. Rentabilizarea acestei ramuri în zonă ar putea fi realizată prin 

construirea unei fabrici de prelucrarea laptelui. 

Pomicultura este o ocupaţie stăveche a locuitorilor zonei, practicată 

pe suprafeţe mici şi cu pomi fructiferi tradiţionali, fără o productivitate de 

luat în seamă, doar pentru nevoile familiei. Nepracticarea ei pe suprafeţe 

întinse şi cu soiuri altoi se datorează, pe de o parte, intemperiilor, îngheţului 

în mod special, care deseori prind pomii în floare şi de aici, culturi pomicole 

compromise şi pe alta costul tratamentelor şi neaplicarea acestora la timp ar 

putea face ca noile soiuri să sufere. 

Elementele de etnografie şi folclor au constituit, de asemenea, un 

pilon în cadrul cercetării noastre, întrucât ele sunt pe cale de dispariţie şi o 

încurajare a acestora ar determina o racordare a zonei la civilizaţia rural 

pastorală, care ar atrage mult mai mulţi turişti în zonă. Ocupaţii de mult 

apuse, care aduc aminte de: moară, dreve, pive, vâltoare etc., pot trezi 

interes din partea celor care vin în zonă, mai cu seama că la Bulz se mai 

păstrează, poate cel mai vechi complex de industrie casnică din Bihor 

(Fig.3). Amenajarea de ateliere de ţesătorie, cusături, fierărie, sculptură în 
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lemn, piatră etc., ar putea fi tot atâtea surse de venit pentru o parte a 

populaţiei. 
Figura 3. Complex de industrie casnică Bulz, vâltoare 

 
Cea mai stringentă problemă este cea demografică. Populaţia zonei 

este îmbătrânită şi în continuă scădere de la un recensământ la altul, cum 

rezultă din tabelul de mai jos. 
Tabel. Evoluţia populaţiei comunei Bulz la recensămintele din 1992, 2002 şi 2012 

Anul 1992 2002 2012 

Populaţia 2740 2398 2055 

Primăria comunei Bulz, judeţul Bihor 

În cadrul populaţiei o mare problemă o reprezintă scăderea 

numărului celei fertile, adică a populaţiei feminine cuprinsă între 15 şi 49 de 

ani, populaţia creatoare de vieţi, după cum rezultă din cele de mai jos. 
Populaţia fertilă pe grupe de vârstă la recensământul din 1992 

Comuna 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-45 45-49 Total 

Bulz 85 73 92 95 103 79 62 589 

Populaţia fertilă pe grupe de vârstă la recensământul din 2002 

Comuna 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-45 45-49 Total 

Bulz 66 51 73 69 83 43 53 438 

Populaţia fertilă pe grupe de vârstă la recensământul din 2012 

Comuna 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-45 45-49 Total 

Bulz 54 47 63 65 79 41 43 392 

     Sursa: Direcţia de Statistică a judeţului Bihor 
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Acestă stare de fapt ne-a determinat ca împreună cu Primăria 

Comunei Bulz, din judeţul Bihor, pe raza căreia se află zona, Valea Iadului, 

să demarăm o cerecetare complexă, interdisciplinară, pentru a cuantifica 

fenomenele şi faptele sociale cu care se confruntă populaţia zonei dar şi 

oficialităţile comunei. Pe baza acestor rezultate, factorii de decizie de la 

nivelul comunei, vor putea stabili strategii de medie sau lungă durată pentru 

depăşirea acestei situaţii criziale. 

Lucrarea de faţă face referiri doar la problemele cercetate în legătură 

cu turismul şi agroturismul local, ca posibile oportunităţi ale populaţiei în 

vederea valorificării resurselor zonale pe de o parte, şi pe de alta, asigurarea 

unor mijloace de subzistenţă suplimentare, agriculturii şi creşterii 

animalelor. 

 

2. Metode şi tehnici de cercetare 

Realizarea cercetării a necesitat elaborarea unei metodologii de 

culegere şi prelucrare a datelor adecvată. Ancheta sociologică a constituit 

principala metodă de lucru, iar ca tehnică am întrebuinţat ghidul de interviu, 

care a fost aplicat sătenilor, turiştilor veniţi în zonă, proprietarilor de căsuţe 

de vacanţă şi desigur proprietarilor de pensiuni. De asemenea, am întreprins 

o documentare la Primăria din comuna Bulz şi la Direcţie de Statistică a 

Judeţului Bihor, în vederea obţinerii de informaţii oficiale, în legătură cu 

probleme demografice, sociale şi economice cu care se confruntă zona, 

Valea Iadului. 

 

3. Descrierea zonei 

Teritoriul asupra căruia vom stărui cu cercetarea noastră face parte 

din judeţul Bihor, judeţ situat în partea de vest a României.  

Acesta ocupă locul al şaptelea ca mărime între judeţele României, 

având o suprafaţă de 7 535 km
2
, reprezentând 3,2% din suprafaţa ţării şi o 

populaţie de 620 517 adică 2,76 % din populaţia României (Fig. 4). 

Geografic vorbind, zona Văii Iadului, face parte din arealul Munţilor 

Apuseni, reprezentat de culmile vestice ale Masivului Vlădeasa şi ramurile 

nordice ale Masivului Pădurea Craiului, masive despărţite de râul Iad. Este 

situată la limita de est a Judeţului Bihor, unde descoperim şi o curiozitate 

geografică rar întâlnită şi puţin cunoscută, faptul că în apropierea 

confluenţei Iadului cu râul Crişul Repede bazinetul format prin eroziunea 

apelor este mărginit de trei masive muntoase distincte, Munţii Plopiş (Şes), 
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ultimele ramificaţii ale Masivului Vlădeasa şi Masivul Pădurea Craiului. 

Astfel, oglinda liniştită a apelor celor două râuri Crişul Repede şi afluentul 

său pe stânga, Iadul, reflectă întâlnirea veşnică a celor trei masive muntoase 

Vlădeasa, Pădurea Craiului şi Plopiş (Fig. 5). 
Figura 4. Localizarea zonei pe 

harta județului Bihor 

Figura 5. Harta fizică a Văii Iadului (după 

Aurelia Florina Dumiter) 

  
Valea Iadului, o zonă puternic umanizată, are pe întinderea ei 

comuna Bulz cu trei sate: Bulz, Munteni şi Remeţi, aşezate pe cursul 

inferior al Văii Iadului. Acest areal supus cercetării este situat între paralela 

de 46º47'34" şi 46º55'21" latitudine nordică şi meridianul de 22º41'06" - 

22º45'24" longitudine estică, şi se învecinează la est şi nord cu comuna 

Bucea, judeţul Cluj, la sud cu comuna Budureasa, la sud-vest cu comuna 

Curăţele şi la vest şi nord-vest cu comuna Bratca (Fig. 6). 
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Figura 6. Localizarea zonei pe harta României 

 
Suprafaţa administrativă totală a comunei Bulz a oscilat în decursul 

timpului în funcţie de modul cum a fost arondat satul Remeţi. Astfel, în 

perioada 1906-1940
5
, localitatea Remeţi a fost arondată localităţii Lorău, 

formând o unitate administrativ-teritorială separată, alături de Ponoară şi 

Lorău. Între 1940-1969, localitatea Remeţi se constituie comună separată, 

pentru ca din 1969 şi până azi să aparţină comunei Bulz. Au existat foarte 

multe forme de strămutare administrativă a localităţii Remeţi, astfel la 1406 

aparţinea de Lorău, „Possessio walachalis Lorew”, la 1694, 1839. 

Astăzi suprafaţa comunei este de 9939 ha, din care 4721 ha teren 

agricol, 310 ha suprafaţă arabilă, 4 ha livezi şi pepiniere, 2915 ha păşuni, 

1492 ha fâneţe, restul reprezentând cursuri de apă, drumuri, mlaştini etc. 

Faţă de poziţia mării, comuna Bulz este situată între 340 m la 

vărsarea Iadului în Crişul Repede şi 1471 m în Vârful Piatra Senilor. 

Satele comunei sunt risipite, compuse din crânguri (cătune), fiecare 

la rândul lor având în componenţă 7-10 gospodării. În total sunt 44 de 

cătune împărţite după cum urmează: Bulz-14, Munteni-15 şi Remeţi-15. 

Denumirile acestora provin fie de la configuraţia terenului: „Săcătură”, 

„Pustă”, „Luncă” etc., fie de la patronimia locală: „Onuţăşti”, „Petruţăşti”, 

„Sânzăşti” etc. 

Ceea ce ne-a angajat într-un asemenea travaliu, după cum am relatat 

mai sus, a fost, situaţia critică, apărută în zona Văii Iadului, după decembrie 

1989, când s-au închis exploatarea bauxitei (Remeţi-Daica), activitatea de 

exploatare a calcarelor (Remeţi-Valea Bisericii) şi desigur încheierea 

lucrărilor hidro energetice din zonă. Asemenea fenomene, au făcut ca 

                                                
5 Studia Censualia Transilvaniae, Recensământul din 1910, Transilvania, Editura Staff, 

1999, p. 108. 
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populaţia să se confrunte cu momente deosebite: împuţinarea locurilor de 

muncă până la epuizare, apariţia şomajului, scăderea nivelului de trai şi a 

calităţii vieţii. 

Iată evoluţia ratei şomajului, în zonă, începând cu anul 1992, an din 

care am găsit o statistică mai bine pusă la punct. 
Situaţia ratei şomajului şi evoluţia ei între 1994-2012 (%) 

Anul 

 

1994 1995 1998 2000 2005 2009 2012 

Comuna        

Bulz 4,2  % 4,7  % 5,9 % 6,7 % 6,9 % 7,2  % 7,7 % 

            Sursa: Direcţia de Statistică a Judeţului Bihor 

Cercetarea din punct de vedere turistic a zonei Văii Iadului a pornit 

şi de la ideea, acreditată, de altfel, de specialişti ai domeniului, că turismul 

ca fenomen, nu a explorat toate zonele, în special cea rurală „ignorând 

deliberat cultura şi civilizaţia tradiţională ca parte intrinsecă a valorilor 

specifice româneşti”
6
, în speţă acel segment de cultură şi civilizaţie populat 

de acei captivi ai oralităţii şi tăcuţi ai istoriei, dar care prin munca lor au 

creat valori autentice, atât în plan material cât şi în plan spiritual. Trebuie 

spus că acele creaţii ale ţăranului sunt unice, ele nu sunt produse de serie şi 

de aici autenticitatea lor. Mai mult, această autenticitate a valorilor lumii 

satului, apreciază cunoscutul etnolog Georgeta Stoica, „se conturează prin 

simbolurile principale recunoscute unanim de către membrii acesteia, care 

dau un sens existenţei şi le permite acestora să se recunoască. Formele de 

exprimare ale culturii populare tradiţionale – cântec, joc, ritualuri, 

meşteşuguri, arta de a construi etc. – constituie identitatea unei comunităţi 

care îi oferă un sentiment de siguranţă”
7
. 

Asemenea forme de manifestare ale culturii populare au stat la baza 

lansării turismului rural, ca activitate ce trebuie să asigure perpetuarea 

valorilor specifice acestui spaţiu precum şi satisfacerea intereselor celor ce 

oferă servicii turistice, dar şi a celor ce sunt beneficiari
8
, un turism cu care 

lumea satului de la noi, nu era familiarizată, dar pe care l-a adoptat ca fiind 

ceva deosebit, dar şi benefic. Această beneficitate am putea-o considera, pe 

de o parte ca aducătoare de venit suplimentar unei economii rurale aflată „în 

                                                
6 Georgeta Stoica, Turismul industrial,turism cultural, Caietele ASER, nr.2/2006, p. 19. 
7 Idem 
8 Petrea Rodica, Petrea Dan, Turismul rural, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-

Napoca, 2000, p. 124. 
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curs de destructurare şi desţărănizare”
9
 şi pe de alta, ca formă de ocupare a 

forţei de muncă recent eliberată din industrie sau alte sectoare de activitate 

şi aflată în şomaj. În acelaşi timp, noul tip de turism, cel rural, poate 

valorifica activ, pe de o parte ceea ce a mai rămas tradiţional, din creaţia 

acestor anonimi şi pe de alta, cadrul natural, cu profund iz izolaţionist, ce 

predispune la linişte, odihnă şi meditaţie. 

 

4. Turisml rural, suport al dezvoltării Văii Iadului 
Turismul rural nu este un fenomen de dată recentă, dar datorită 

spaţiului sărăcăcios, de calitate îndoielnică, frecventat de cei cu potenţial 

financiar modest, este perceput negativ în raport cu vacanţele la mare, 

munte sau strainătate
10

. Acesta s-a desfăşurat la început spontan şi în special 

la rude sau cunoştiinţe, iar în zilele noastre se caută o organizare a lui în 

conformitate cu anumite norme, încât, să se  racordeze la nevoile turistului, 

dar şi ale prestatorului de servicii turistice. Acest tip de turism se doreşte o 

alternativă la turismul de masă, dar în acelşi timp, caută să relanseze şi să 

dezvolte mediul rural, care are avantajul apropierii de natură, prin lărgirea 

ariei de activităţi şi servicii prestate. 

Turismul rural s-a dezvoltat, în opinia noastră, având la bază două 

componente: pe de o parte presiunea stilului de viaţă pe care o resimte 

oamenii urbanului rezultat al stresului şi al oboselii provocate de diverşi 

factori perturbatori şi pe de alta, forţa care transformă experienţa rurală 

descrisă printr-un set de noţiuni romantice cu privire la locuri şi oameni, 

prietenie şi ospitalitate, fapt ce determină o gamă de aşteptări pe care le vor 

avea turiştii în mediul rural. 

Pentru spaţiul rural, turismul ar reprezenta o serie de beneficii mai cu 

seamă de natură economică; vânzarea produselor din gospodăriile 

populaţiei, locuri de muncă, cu precădere feminine, în servicii sau activităţi 

non agricole, venituri suplimentare, extinderea construcţiilor, a 

meşteşugurilor tradiţionale, dezvoltarea infrastructurii localităţilor şi a 

zonei. Credem şi în beneficităţi de natură demografică, dar pe perioade 

medii şi lungi, adică stabilizarea forţei de muncă feminine în zona rurală, 

fapt ce ar duce la creşterea populaţiei fertile şi a natalităţii implicit. Aş mai 

                                                
9 Todinca Vasile, Sate româneşti. Mutaţii socio-economice, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 

2005, pp. 59-89. 
10 Petrea, Rodica, Petrea, D., Turism rural, Editura Presa Universitară Clujană, Cluj-

Napoca, 2000, p. 15. 
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adăuga, în plan etnogafic, derularea unor activităţi meşteşugăreşti cu 

specific local, (prelucrarea lemnului, iconărit, textile tradiţionale, etc.), care 

ar antrena tineri ce promovează zestrea materială a zonei pe de o parte, 

invitând astfel turiştii pentru achiziţii de suveniruri, iar pe de alta, fenomenl 

ar reprezenta şi un câştig suplimentar. Nu lipsită de importanţă este şi 

gastronomia zonei, care poate atrage de cele mai multe ori un număr 

însemnat de turişti cu deverse ocazii: zile onomastice, banchete școlare, 

botezuri, diverse evenimente. 

O componentă aparte a beneficităţii turismului rural pe Valea 

Iadului o constituie faptul că: la început cei care vizitează zona în calitate de 

turişti cu timpul şi-au cumpărat teren şi şi-au construit căsuţe de vacanţă. 

Astfel, fenomenul este deosebit de amplu, şi a dus la constuirea a 83 de 

căsuţe de vacanţă la Bulz, 31 de căsuţe la Munteni şi 330 de căsuţe la 

Remeţi. Comunitatea locală, în special Primăria Comunei Bulz, are mari 

beneficii de pe urma încasării de impozite şi alte dări de la aceşti proprietari 

(Fig 7, 8). 
Figura 7. Căsuțe de vacanță, Remeți Figura 8. Căsuțe de vacanță, Bulz, 

Pustă 

  
Se vorbeşte de multe ori şi de impactul negativ al turismului rural 

asupra diverselor componente ale ruralului în general, a satului în mod 

special. Noi considerăm aceste dezavantaje un fel de copy paste din lumea 

urbană. Dacă urbanul nu a reuşit să se sufoce, în nici cele mai aglomerate 

metropole, chiar nu cred că e cazul să extrapolăm „scursurile urbanului” în 

mediul rural, ca nişte nocivităţi, de aceea nici nu voi vorbi despre aceste 

dezavantaje. 

Cercetători ai domenilui, consideră aceşti intruşi, care şi-au 

construit, căsuţe de weekend sau de vacanţă în mediul rural, că ar afecta 

negativ buna convieţuire cu localnicii, că ar genera unele conflicte între 
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localnici şi noii locatari. Aceste „contradicţii” ar avea la bază noile 

mentalităţi importate de noii proprietarii, de urbani: zgomot, chefuri, poluare 

etc., adică promovarea unor manifestări culturale diferite de ale localnicilor. 

Nu putem subscrie la aşa ceva aici pe Valea Iadului, întrucât, proprietarii de 

căsuţe sunt în relaţii excelente cu localnicii, aceştia, chiar se îngrijesc în 

multe cazuri de securitatea acestor noi locaţii, mai mult localnicii apelează 

la cei veniţi cu rezolvarea unor probleme la oraş, pentru a nu se mai deplasa 

ei. Dat fiind faptul că e o zonă montană, localnicii sunt chiar aprovizionaţi la 

sfârşit de săptămână cu alimente şi alte meteriale de către cei veniţi în zonă. 

Multe din casele de vacanţă sunt făcute de echipe de constructori din zonă, 

sau am întâlnit situaţii în care casele au fost construite de localnici, iar apoi 

vândute noilor locatari. Pământul pe care s-au construit aceste căsuţe a fost 

vândut de localnici celor care şi-au făcut, fie pensiuni, fie case de vacanţă. 

Toate aceste argumente ne îndreptăţesc a considera relaţia dintre locuitorii 

Văii Iadului şi noii veniţi ca o relaţie de bună vecinătate şi de respect 

reciproc. 

Cât priveşte avantajele practicării unui turism rual pe Valea Iadului, 

se poate conchide că acestea sunt variate şi benefice pentru organismul 

uman: diversitatea peisajelor, de la platouri însorite la formaţiunile 

stâncoase sălbatice; peşteri cu formaţini deosebit de frumoase: Peştera cu 

apă de la Bulz, cu o lungime de 1177 metri, din care vizitabili, 548 metri 

(Fig. 9), Peştera de la Faţa Apei având o lungime de 350 metri, Peştera 

Valea Leşului, Peştera Izvor; o floră montană deosebită, aici vegerează 

bulbucii de munte şi liliacul carpatin (Fig. 10 și 11); gastronomia specifică 

zonei deosebit de îmbietoare; distanţa relativ mică de centrele urbane, 

Oradea, Aleşd, Huedin, Cluj-Napoca etc); infrastructura relativ acceptabilă; 

posibilităţi de rafting, alpinism, speologie, posibilitatea dezvoltării unor 

meşteşuguri tradiţionale precum morăritul, piuăritul, drevelitul (la Bulz 

există încă cel mai vechi complex de industrie casnică din Bihor); 

organizarea de ospeţe ciobăneşti la care să fie invitaţi turiştii etc. 
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Figura 9. Peștera cu apă de la Bulz 

 

Figura 10. Bulbucii de munte Figura 11. Liliacul carpatin de pe Valea 

Iadului 

  
Am considerat demararea cercetării noastre pe probleme de turism în 

zona Văii Iadului din mai multe considerente. În priml rând am pornit de la 

ideea existenţei a foarte puţine activităţi socio-economice în zonă, care să 

preia şi să folosească forţa de muncă tânără. Demararea unor activităţi 

precum: cultivarea meşteşugurilor tradiţionale (lemnărit, prelucrarea pieilor 

de animale, iconărit etc.), activarea unor ansambluri pe tematica obiceiurilor 

şi tradiţiilor populare, construirea unui sat tradiţional (muzeu în aer liber, 

care să cuprindă una sau două gospodării, biserică, crâşmă, potcovărie, etc.) 

chiar şi ca replici, ar reprezenta puncte de atracţie turistică pe lângă cele 

existente peşteri, flora spontană pensiuni, peisajul sălbatic etc. Acestea, pe 

lângă faptul că pot reprezenta puncte serioase de atracţie turistică, pot 

constitui activităţi aducătoare de venit şi implicit de ocupare a forţei de 

muncă în zonă. Ne referim printre altele la: înfiinţarea unor ateliere de 

fabricarea de mobilier masiv din lemn de fag, gorun, brad etc., mici ateliere 

pentru confecţionarea de obiecte uzuale şi artizanale din lemn, unelte 
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agricole (furci, cozi de sape coase etc.), sculptură în lemn, intarsie, etc,; 

ţesutul, cusutul şi brodatul de produse textile tradiţionale în gospodăriile 

populaţiei; construirea de case tardiţionale pe structură din lemn; prelucrarea 

fructelor de pădure; ciuperci, afine etc., Toate acestea, şi desigur, multe 

altele ar putea prelua o parte din forţa de muncă tânără, rămasă fără venituri 

şi amplifica dezvoltarea turismlui în zonă. 

Trebuie arătat că la ora actuală există pe Valea Iadului un număr de 

32 de societăţi comerciale, specializate pe servicii, comerţ, exploatarea 

lemnului, transport etc., dar care folosesc în mare parte forţa de muncă a 

membrilor familiei. De aceea susţinem că este necesar o extindere a ariei 

forţei de muncă prin dezvoltarea turismului rural şi a agroturismului, 

activităţi în care să fie antrenate mult mai multe familii şi desigur 

gospodării. 

Zona Văii Iadului este o zonă pitorească, cu un peisaj sălbatic ce 

predispune la un turism curativ, sportiv, recreativ, la meditaţie, odihnă şi 

petrecetrea timpului liber, la drumeţii, ciclism, vizitare de peşteri 

(speoturism), pescuit, vânătoare, plimbări cu ATV-urile etc. Remarcăm, 

însă, pe de altă parte, o populaţie îmbătrânită şi săracă, ce nu-şi poate 

permite să facă investiţii pentru sporirea confortului habitaţional (apa 

curentă, canalizare, dotări tehnice, mijloace de uz casnic şi sanitar etc.) şi de 

aici inexistenţa unor posibilităţi de dotare a gospodăriei pentru primirea 

confortabilă a turiştilor şi de promovare a agroturismului. În faţa acestor 

nereuşite mai stă şi complicata birocraţie de accesarea fondurilor de la U.E. 

Aproape 40% din numărul de gospodării ale satelor Bulz, Munteni şi 

Remeţi, adică 313, care sunt amplasate pe crestele dealurilor, la distanţe de 

peste 5-7 km de şosea sau de centrul administrativ al comunei, dar într-un 

cadru deosebit de pitoresc, nu pot să se antreneze în activităţi turistice sau 

agroturistice.  Infrastructura încă nedefinitivată, face ca accesul, să se facă în 

aceste cătune, de cele mai multe ori, pe drumuri nemodernizate, iar 

condiţiile de locuit, lasă de dorit, pentru a fi gazde pentru turişii ce vor să 

viziteze şi să staţioneze în zonă. Restul gospodăriilor, chiar dacă sunt 

amplasate în zona de luncă a Văii Iadului (471 de gospodării), sunt fie 

dezinteresate, fie nu au posibilităţi de investit în domenii aducătoare de venit 

suplimentar. Excepţie fac locuitorii din Remeţi, care în proporţie de 70% au 

gospodăriile în zona de luncă, aceştia fiind mai întreprinzători şi mai 

deschişi spre investiţii în piscicultură, turism, servicii etc. 
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Astfel, până în anul 1990 nu putem vorbi de servicii turistice şi 

agroturistice  oferite într-un mod organizat de către populaţia rurală a Văii 

Iadului, acestea fiind prezente doar ocazional, în gospodăriile sătenilor, 

rezumându-se în cele mai multe situaţii la oferirea de cazare şi servirea 

mesei, fără investiţii  destinate pregătirii spaţiilor şi respectării unor cerinţe 

turistice minimale. 

Cu toate aceste neajunsuri turismul rural pe Valea Iadului a luat 

avânt după 1990. Astfel, în 2003, era o singură pensiune agroturistică Valea 

Izvorului, care în 2008 este clasificată la 3 margarete, în anul 2010 numărul 

acestora se ridică la 9 şi acum în 2015 sunt 13 pensiuni. Cele mai recente şi 

mai moderne sunt pensiunile Carpathia şi Apuseni Wild din satul Remeţi 

(Fig. 12, 13). 

În panoplia pensiunilor clasificate de pe Valea Iadului se numără: 

Pensiunea Ileana (Fig. 14), Pensiunea Andreea (Fig. 15), Pensiunea 

Melinda, Pensiunea Casa Gornicului, Pensiunea Rustic House, Pensiunea 

Lucian, Vila Sanda, Casa Dogar (Fig. 16), Casa Bonca, Pensiunea Valea 

Iadului, Pensiunea Remeţi, Pensiunea Mirela, Pensiunea Valea Izvorului 

(Fig. 17). Acestea au recrutat o bună parte din forţa de muncă, în special 

feminină, din zonă, calificând-o în meserii necesare turismului: bucătar, 

ospătar, recepţioner, chelner, cameristă etc. 
Figura 12. Pensiunea Carpathia, 

Remeți 

Figura 13. Pensiunea Apuseni Wild, 

Remeți 
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Figura 14. Pensiunea Ileana, Bulz Figura 15. Pensiunea Andreea, Remeți 

  
Figura 16. Casa Dogar, Munteni Figura 17. Pensiunea Valea Izvorului, 

Remeți 

  
 

5. Rezultatele cercetării 

În demersul nostru am pornit de la ideea stadiului cunoaşterii de 

către cetăţenii localităţilor comunei Bulz a acestui domeniu al turismului 

rual şi a impactului acestuia asupra îmbunătăţirii vieţii lor. Concluzia 

desprinsă pe acest segment al cercetării ne duce la o situaţie confuză în 

rândul cetăţenilor. În primul rând, doar 22% dintre cei investigaţi, aveau 

cunoştiinţe despre beneficiile turismului rural. Aceştia erau, în special, cei 

situaţi în zona de luncă, la şosea, în zona de centru, pe când cei din cătunele 

îndeprtate, aveau cunoştiinţe vagi, doar de la televizor, dar nu şi-au pus 

niciodata problema de a demara o asemenea afacere turistică. De asemenea, 

cei interesaţi de turismul rural şi de agroturism, erau în special tinerii înte 

23 şi 37 de ani 36% dintre cei investigaţi. 
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Din cercetarea nostră axată pe problematica turismului rural pe 

Valea Iadului se poate desprinde câteva concluzii: 

1) În primul rând creşterea gradului de educaţie a celor implicaţi în 

activităţile turistice, adică proprietarii de pensiuni sunt absolvenţi de 

facultăţi şi chiar masterat, sunt buni cunoscători ai turismului rural din ţară 

şi din străinătate şi caută o aplicare a modelelor văzute în afacerea lor de pe 

Vale Iadului. 

2) Se poate observa o diversificare a ofertei turistice; gastronomia 

tradiţională, focuri de tabără, piscine în aer liber cu apa caldă, săli de 

conferinţe, punerea la dispoziţia turiştilor a mijloacelor de agrement căruţe 

cu cai, în sezonul estival şi iarna sănii, drumeţiii cu ghizi specializaţi etc. 

3) Creşterea interesului pentru menţinera sănătăţii, liniştea şi 

confortul psihic sunt componentele, care determină creşterea numărului de 

turiști pensionarilor, de la un sezon la altul, în pensiunile de pe Valea 

Iadului. 

4) Interesul sporit pentru turiştii din alte ţări pentru Valea Iadului, în 

special, din Ungaria, Austria şi chiar Germania. 

5) A crescut numărul de pensiuni de pe Valea Iadului,  şi implicit 

numărul locurilor de cazare,  astfel,  în 2003 erau 4 pensiuni, în 2010 earu 

10 pensiuni, iar în 2015 sunt 13. De asemenea a crescut şi gradul de confort, 

numărul celor clasificate la 3 margarete. 

6) Se mai poate remarca din chestionarele aplicate creşterea duratei 

timpului de staţionare a turiştilor pe Valea Iadului de la un wekeend, la o 

săptamână. Cei care vizitează în număr mare zona sunt în general tineri, 

între 15 şi 35 de ani. 

7) Am putut constata de asemenea din interviurile luate prestatorilor 

de servicii turistice : lipsa unor pârtii de ski în zonă pentru sezonul de iarnă, 

precum şi dezinteresul amenajării, modernizării unor peşteri precum: peştera 

Izvor, Valea Leşului şi a celei cu apă de la Bulz. 

8) Am sesizat în urma cercetărilor făcute că nu există o strategie în 

distribuirea şi vânzarea produsului agroturistic, reclamă insuficientă făcută 

locurilor din zonă, lipsa pliantelor, a unui centru de informare turistică, lipsa 

unor oferte de genul „o săptămână pe Valea Iadului”, „vacanţe de neuitat pe 

Valea Iadului”, „tabere pentru artişti” etc. 

9) De asemenea a rezultat că nu există o piaţă agroalimentară 

destinată aprovizionării turiştilor cu produse trediţionale din zonă. 
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10) Există la satul Remeţi o clădire a Administraţiei Taberelor Bihor, 

clădire insuficient exploatată, cu toate că dispune de 80 de locuri de cazare, 

bucătărie, sală de mese şi curte suficient de mare. 

11) O realizare deosebită a Primăriei Bulz, Căminul de bătrâni, de pe 

Valea Bisericii, care va fi dat în funcţiune în toamna lui 2015. 

 

Bibliografie 

1. Aurelia Florina Dumiter, Geografie şi turism pe Valea Iadului, 

Editura Duran’s, Oradea, 2010. 

2. Cezar Morar, Turism şi dezvoltare regională durabilă în zonele 

miniere defavorizate din Judeţul Bihor, Editura Universităţii Oradea, 

2013. 

3. Cingă, N., Geografia turismului, Editura Presa universitară clujanp, 

Cluj-Napoca, 2001. 

4. Petrea, Rodica, Turismul rural in Munţii Apuseni, Editura 

Universităţii Oradea, 2004. 

5. Petrea,Rodica.,Petrea,D., Turism rural, Editura Presa Universitară 

Clujeană,Cluj   Napoca, 2000 

6. Radu Rey, Civilizaţia montană, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 

Bucureşti, 1985. 

7. Todinca Vasile, Sate româneşti. Mutaţii socio-economice, Editura 

Eikon, Cluj-Napoca, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

ELABORATING A TOURISM PRODUCT FOR SEBEŞ 

VALLEY AREA 
 

CONCEPEREA UNUI PRODUS TURISTIC PENTRU ZONA VALEA 

SEBEȘULUI 

 

Larisa-Loredana DRAGOLEA
1
  

 
Abstract 
Sebeş Valley is one of the most attractive and picturesque Carpathian valleys, rich 

in vegetation, fauna and history. Through the enchanting landscapes and perfect peace that 

prevails in the mountains and on the hills covered with forests and meadows, through 

historical monuments and through the specific architecture of the villages situated along 

the valley,  Sebeş Valley is a attractive point for hikers, nature and history lovers. 

Therefore it was called, rightly, “The Valley of the Beautiful”. An important 

element that supports tourism development of Sebeş Valley is the wealth of natural 

resources wich captivate you by the picturesque mountain landscape, glacial lakes that are 

home for spectacular lakes, natural reserves and monuments with special scientifically 

value. 

Besides beautiful landscapes here we meet many touristic sights. All this can lead 

to shaping a real touristic offer for Sebeş Valley.  This article will present a proposal of this 
kind of offer. 

Key words: touristic offer, tourist, touristic product, Sebeș Valley 

JEL: L80, L83 

 

1. Prezentarea produsului turistic  

Produsul turistic se va concretiza în conceperea și derularea unui 

circuit turistic pe o perioadă de 4 zile, care se va numi „Valea Sebeșului, din 

Cetate spre izvoare”. Acesta se va adresa persoanelor cu vârsta cuprinsă 

între 18 şi 45 ani, cărora le place natura şi istoria deopotrivă. Promovarea se 

va derula astfel: prin mijloace media (anunţuri în ziare, editarea de broşuri, 

reclame difuzate la radio, afişe expuse în punctele de vânzare); prin poştă 

(trimitere ofertă produs prin poştă); prin Internet (prezentare produs pe site-

ul agenţiei, rețele de socializare). 

Itinerariul defalcat pe zile va fi următorul: 

Ziua 1: Alba Iulia-Sebeș 

Plecare se va face din Alba Iulia, din faţa agenţiei de turism, la ora 

11:00. Grupul va fi format dintr-un număr de 15 turişti. Transportul se va 

                                                
1 Conf. univ. dr., Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, larisadragolea@yahoo.com 
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face cu microbuzul, proprietatea agenţiei. Microbuzul are 19 locuri, este 

dotat cu aer condiţionat, instalaţie de încălzire suplimentară, radio cd, staţie 

cu microfon, spaţiu de bagaje. Cazarea se va face la Hotel Leul de Aur din 

Sebeș. 

Hotelul Leul de Aur (Fig. 1) este cel mai vechi hotel din Sebeş, a fost 

construit în anul 1417, fiind ani la rând singurul han din vechiul târg al 

Sebeșului, unul din cele mai importante orașe ale Transilvaniei medievale. 

În prezent, clădirea, aflată în centrul Sebeșului, este în totalitate renovată, 

păstrându-și caracteristicile care au facut-o celebră, îmbinând trecutul cu 

dotările și finisajele de ultimă generație, neschimbând nimic din aerul 

arhitectural al acelor vremuri
2
. 

Sosirea la Sebeş va avea loc în jurul orelor 12:00, când grupul va fi 

cazat. După cazare, în jurul orei 14:00, se va servi prânzul. Apoi se va 

profita de timpul rămas din prima zi şi turiştii se vor odihni, vor face o 

plimbare lejeră în zonă, cu caleaşca trasă de cai, pentru a intra în atmosfera 

medievală a burgului. În jurul orelor 20:00 se va servi cina, constând în 

preparate tradiționale săsești. 

Ziua 2: Hotel Leul de Aur – Cetatea Sebeş – Râpa Roşie 
A doua zi, după servirea micului dejun, se va face o scurtă 

prezentare a Sebeşului, după care se vor vizita fortificațiile orașului și 

monumentele importante ale acestuia. 

Orașul a fost întemeiat în secolul al XII-lea de coloniștii sași veniți la 

chemarea regelui Ungariei. În Antichitate, pe locul Sebeșului de astăzi s-a 

aflat o așezare dacică, încorporată în Imperiul Roman. În Sebeș s-au stabilit 

populații provenite din zona Rinului și a Moselei (regiunea Luxemburgului 

și a vestului Germaniei de astăzi). Denumirea de „sași transilvăneni” 

provine din confuzia făcută de Cancelaria regelui Ungariei, pentru care toate 

populațiile germane erau saxones, „sași”. Germanii din Sebeș au fost de fapt 

franconi de pe Rin, Rheinfranken. La așezarea lor, acești coloniști au găsit o 

veche populație românească, a cărei prezență pe întreaga zonă a orașului, 

intuită din punct de vedere istoric mai demult şi dovedită, relativ recent, pe 

cale arheologică. Sebeșul Săsesc a fost unul din cele mai importante orașe 

ale Transilvaniei medievale, devenind una din cele „șapte cetăți” care au dat 

numele german al provinciei: Siebenbürgen. În cele mai vechi documente 

istorice care atestă existența Sebeșului, localitatea poartă numele de 

Malembach (1245), Millenbach (1309), denumiri care derivă din săsescul 

                                                
2 http://www.hotelleuldeaur.ro/ 
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Malemboch, însemnând „râu care poartă mult pietriș”, fapt care corespunde 

realității geografice. Secolul al XIV-lea a adus cu sine o perioadă de 

dezvoltare a orașului, fiind cotat, în 1376, al treilea ca importanță 

comercială între orașele săsești. Un act regesc din 1387 consfințește dreptul 

Sebeșului de a ridica ziduri, deși construcția acestora incepuse probabil 

înainte de jumătatea secolului al XIV-lea. Acesta devine, astfel, în ciuda 

întinderii sale reduse, primul oraș din Transilvania înconjurat complet cu 

fortificații din zidărie. 

Pornind de la Hotelul Leul de Aur pe Bd. Lucian Blaga, care străbate 

centrul oraşului, trecem pe lângă casa în care s-a nascut Carl Filtsch 

(28.05.1830, Sebeş - 11.05.1845, Veneţia), una din cele mai importante 

personalități muzicale ale secolului al XIX-lea, elevul preferat al lui Chopin 

şi unul dintre elevii lui Liszt, care, murind la varsta de 15 ani, a lasat în 

urma sa 8 compoziții proprii și un concert la pian. Acesta din urma se pare 

ca s-a pierdut. 

Continuându-ne traseul, ajungem la Biserica Evanghelică, probabil 

cel mai impozant monument al Sebeşului. Inițial, o dată cu așezarea sașilor 

în zonă, respectiv la mijlocul secolului al XII-lea, s-a ridicat o bazilică  

romană. Înca din a doua jumătate a secolului al XIII-lea, dar mai ales în 

cursul secolului următor, biserica din Sebeş a suferit unele schimbări 

notabile, și aceasta ca urmare a puternicei influențe pe care o exercita 

arhitectura cisterciană în a doua jumătate a secolului al XIII-lea în sudul 

Transilvaniei, influență care se va generaliza pe întreg teritoriul 

Transilvaniei. Înălţimea corului este de 23 m, a stâlpilor din interiorul lui de 

11 m. Pe stâlpii de formă octogonală se sprijină nervurile cheilor de boltă 

gotice, decorate cu sculpturi vegetale sau personaje mitologice ori biblice. 

Unele din aceste personaje au deasupra baldachine cizelate în piatră. 

În secolul al XV-lea biserica era înconjurată de un zid înalt, prevăzut 

cu metereze. Între 1518-1526 se înalță altarul poliptic, care are dimensiunile 

de 13 m înalțime și 6 m latime. 

Din prima jumătate a secolului al XVI-lea, monumentul servește ca 

edificiu de cult al parohiei evanghelice din Sebeş (Fig. 2). Biserica a fost 

restaurată între anii 1960-1964. 

Biserica Evanghelică din Sebeş, Alba are cel mai mare altar poliptic 

din Transilvania şi e unică în ţară prin structura romano-gotică. Nu există, 

însă, nici o ruptură arhitectonică între cele două stiluri. Dimpotrivă, 

îmbinarea elementelor de susţinere şi decor a găsit o rezolvare memorabilă, 
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situând biserica (prin cor gotic, iconografie, decor scuptural) printre cele 

mai valoroase monumente din ţară. 

În curtea bisericii dăm peste un alt monument important, Capela Sf. 

Iacob. Ridicată la nord de corul gotic al actualei Biserici evanghelice, capela 

se înscrie în categoria celor mai bine păstrate monumente medievale din 

Sebeș. Începuturile Capelei sunt legate de anul 1382. 

Interiorul se compune din trei nave. La ele se ajunge printr-un portal 

gotic, din care se remarcă partea sa superioară. Capela este bogat 

împodobită cu picturi și cu pietre sculpturale specifice artei gotice. 

Monumentul este atribuit goticului mijlociu din Transilvania (Fig. 3). 

Lângă zidul de incintă al Bisericii Evanghelice putem vedea fostele 

hale ale breslelor, construite probabil în secolul al XVII-lea, unde membrii 

breslelor își vindeau produsele. 

Străbatem parcul din faţa Primăriei, dominat de brazi și trandafiri, 

pentru a ajunge la Casa Zapolya, din 1951 transformată în muzeu, postură în 

care se află şi în momentul de față. Amplasată în centrul orasului, lângă 

Primarie, pe frontul stradal de nord al orasului, clădirea a fost construită din 

piatră, în sec. al XV-lea, și mărită substanțial în secolul următor. La aspectul 

actual al clădirii concură elemente de structură și decorative, atribuite mai 

multor stiluri arhitectonice, gotic, baroc și renascentist. În secolul al XV-lea 

casa era un mic palat, construit în stil gotic, ce a servit ca sediu al Dietei 

Transilvaniei, iar mai târziu ca reşedință a voievozilor provinciei. Aici a 

murit, la 21 iulie 1540, voievodul, iar mai apoi regele Ungariei, Ioan 

Zapolya. De acest eveniment se leagă denumirea „Casa Zapolya”, respectiv 

Könighaus, atribuită monumentului. Deşi a suferit multe refaceri în cursul 

secolelor XVIII-XX, faţada de sud păstrează aspectul specific edificiilor 

construite în secolul al XVI-lea. În acest edificiu public civil a poposit și 

voievodul întregirii naţionale, Mihai Viteazul, la 30-31 octombrie 1599, 

după luptele glorioase de la Şelimber, de unde la 1 noiembrie, cu mare 

pompă, a intrat în capitala Ardealului, care era atunci Alba Iulia. 

Monumentul a fost restaurat în perioada 1960-1962. Din anul 1997, 

muzeul este arondat Centrului Cultural „Lucian Blaga”. În toamna anului 

2001, muzeul din Sebeş şi-a schimbat titulatura în Muzeul Municipal „Ioan 

Raica” (Fig. 4). 

Colecţiile Muzeului Municipal „Ioan Raica” sunt alcătuite din 

bunuri de patrimoniu provenite din zonă, valori ale creaţiei spirituale și 

materiale ale locuitorilor din diverse epoci istorice. Printre colecţiile de 
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arheologie, artă plastică, carte şi documente, etnografie, numismatică, 

fototecă, istorie şi ştiinţele naturii, găsim şi o colecţie de etnografie africană, 

datorată  exploratorului sebeşean Franz Binder, care, în urma călătoriilor în 

Orient și Africa, a petrecut aproape 14 ani (1848-1862) printre triburile din 

zona Nilului și s-a întors cu o bogată colecţie plurivalentă, considerată cea 

mai veche din Europa și cea mai importantă la data respectivă. Majoritatea 

exponatelor sunt tridimensionale și originale, conferind colecţiilor expuse o 

valoare expozitională apreciabilă. 

Părăsind muzeul, ne îndreptăm spre Biserica romano-catolică Sf. 

Bartolomeu, iniţial a Ordinului Dominicanilor, amintită din 1322 şi până în 

1529. În perioada războaielor cu turcii a fost parasită și se degradează 

aproape total, nemairămânându-i decât zidurile, bolțile gotice fiind 

prăbușite. Este restaurată între anii 1731-1770. Din vechea arhitectură se 

mai pastrează până azi contraforturile exterioare și forma gotică a ferestrelor 

(Fig. 5). 

Din spatele Bisericii romano-catolice începem să descoperim 

fortificațiile vechii Cetăţi Sebeş, aici aflându-se cel mai frumos turn bastion, 

turnul octogonal, cu doua niveluri; de aici se puteau apăra cele două flancuri 

ale curtinelor din nord şi est. 

Zidurile Cetății au forma unui dreptunghi cu colțurile rotunjite. 

Curtinele se mai păstrează bine pe latura de sud şi vest, pâna la Poarta 

Balgradului (din spatele muzeului). Intrarea în cetate se face prin patru porți, 

două principale și două secundare, din care face parte și Poarta Balgradului. 

Grosimea zidurilor este de circa 1,5 m, iar înălțimea de 8-9 m. Parapetul în 

care se găseau crenelurile de tragere este înalt de 1,70 m și gros de 0,50 m. 

În interiorul curtinelor era drumul de strajă, lucrat din lemn de stejar, a căror 

urme au rămas în zid. De la început, curtina orașului fusese prevazută cu o 

serie de turnuri. Este cunoscut un număr de 10 astfel de turnuri, din care se 

mai pot vedea doar 5, unul fiind turnul octogonal menționat anterior. 

Majoritatea turnurilor de apărare purtau numele breslelor mesteșugărești, 

care, pe lângă rolul economic și politic, aveau și rol militar, răspunzând de 

apărarea zidurilor cetății și a turnurilor. Astfel, în colțul de sud est al cetății, 

pe Str. Traian, vom putea admira Turnul Croitorilor, cel mai înalt dintre 

turnurile pătrate, cu trei niveluri, construit în secolul al XV-lea; este numit și 

Turnul studentului, deoarece, în timpul primei invazii turcești din iunie-iulie 

1438, un gurp mic de apărători ai cetații, printre care și un student, s-au 

baricadat în acest turn, luptând împotriva oștilor turcești și dupa predarea 
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orașului de către conducătorii urbei. Micul grup a fost înfrânt, iar 

supraviețuitorii, printre care și studentul, au fost duși în robie la 

Adrianopole. Dupa 20 de ani de robie, studentul este lăsat să plece, 

ajungând în Italia, unde își scrie amintirile. Cartea sa, în limba latină, cu 

titlul Tratat despre datinile, moravurile, modul de viață și răutatea turcilor, 

a fost tipărită în mai multe limbi și ediții, popoarele apusene vrând să-i 

cunoască mai bine pe otomani, care amenințau întreaga Europă. 

Ajungând la Turnul semirotund sau Turnul fierarilor, în formă de 

potcoavă cu 2 niveluri, turiştii vor putea savura un aperitiv, în incinta 

turnului fiind amenajate o cafenea medievală și un magazin de suveniruri. 

La ora 14:00 turiştii vor lua prânzul și se vor odihni până la ora 

17:00, cand vor porni cu microbuzul spre Râpa Roşie. 

Râpa Roşie este situată la doar 3 km de orasul Sebeş, pe drumul ce 

leagă această localitatea de satul Daia Română, în partea de nord. Rezervația 

complexă Râpa Roșie cuprinde formațiuni specifice de eroziune și șiroire, 

care dau peisajului un aspect impozant, precum și o floră particulară, cu 

multe elemente rare și endemice. Are o suprafață de circa 10 ha și este 

situată în extremitatea sud-vestică a Podișului Secașelor, pe malul drept al 

Secașului Mare, la circa 4 km de orașul Sebeș. Vizibilă de la mare distanță, 

Râpa Roșie (Fig. 6) se întinde pe o lungime de 800 m și are înălțimi ce 

variază între 50 și 125 m (300 - 425 m altitudine absolută). 

Un perete imens, aproape vertical, cu aspectul unei orgi uriașe, lasă 

impresia unui monument ancestral ruinat. Ciudatele coloane și piramide 

etajate, separate de ravene, formează un microrelief pe care geografii îl 

numesc badlands, „pământuri rele”. Termenul, de origine engleză, a fost 

folosit pentru prima dată în Dakota de Sud (Statele Unite), unde acest relief 

este bine dezvoltat. 

Formațiunea a apărut prin eroziunea produsă de un torent în 

depozitele sedimentare de vârstă miocen inferioară (după unii geologi, 

oligocenă), constituite cu precădere din alternanțe de argile roșii cu gresii 

cenușii și roșii, ce se dezagregă ușor în nisipuri. Apar, de asemenea, 

intercalații de microconglomerate, care, în urma spălării liantului argilos, se 

transformă în pietrișuri și argile, ce se acumulează la baza versantului. 

Apele de șiroire au săpat cute adânci, dând naștere unor superbe 

coloane, numite „piramide coafate”. La baza versantului, torenții au clădit 

conuri de dejecție, care își modifică aspectul și dimensiunile în urma ploilor 

mai abundente. Datorită pantei mari și a lipsei vegetației, apa de șiroire, 
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prăbușirile și alunecările au creat un relief aparte, reprezentat prin turnuri, 

coloane, obeliscuri, contraforturi și piramide de pământ, care, împreună cu 

culoarea roșie și violacee, îi dau un aspect impresionant. 

În cuprinsul acestei dantelării de forme, pe brânele înierbate sau în 

albia torentului, s-au păstrat o serie de plante interesante și rare. Astfel, pe 

terenurile alunecate din est dăinuiește garoafa endemică Dianthus serotinus, 

var. demissorum, iar în vâlcelele de la poale se găsește un ochi de stepă cu 

Salvia nutans, Salvia transsilvanica, precum și exemplare rare de stejar 

pufos (Quercus pubescens). Pe brâne și pe versanții domoli din partea 

superioară apare specia endemică Onosma heterophyllum, cu Agropyron 

cristatum, rare în Transilvania. 

După o zi plină de satisfacții vizuale și culturale, turiștii se vor 

întoarce la hotel, unde vor lua cina şi se vor odihni pentru ziua următoare. 

Ziua 3: Sebeș - Cetatea Căpâlna 
Dimineața turiștii se vor urca în microbuz, nerăbdători pentru 

cunoașterea Cetății de la Capâlna. 

Prima localitate întâlnită în drumul nostru spre Cetate este Petrești, 

cunoscută pentru ceramica pictată gasită aici și care a dat naștere culturii 

neolitice transilvănene din mileniul al III-lea. Aici funcționează o cunoscută 

fabrică de hârtie, înființată în 1852, care utilizează lemnul provenit din 

pădurile din Munții Șureanu. Tot aici se află Cetatea Petrești, situată pe o 

mică înălțime pe malul stâng al râului Sebeș, în partea de sud a localității. Se 

compune dintr-un turn rectangular în formă de donjon, înconjurat de o 

incintă ovală de 74x48 metri, realizată probabil după invazia turcească din 

1438. 

Înainte de intrarea în Săsciori, se află un mic sat, Sebeșel, unde s-a 

nascut pictorul clasic Sava Henţia (1848-1904). În timpul Războiului pentru 

Independență (1877-1878) a făcut parte, alături de Nicolae Grigorescu şi G. 

Mirea, din echipa de cartografi ai armatei romane. 

Săsciori este o frumoasă așezare de munte, renumită pentru târgurile 

de oi, fiind un important centru de olari, care produceau vase încă din sec. al 

XVII-lea, pentru toată zona. Aici intâlnim Cetatea Săsciori, situată pe o 

înălțime, în partea de vest a comunei, fiind amintită în documente în 1309, 

sub denumirea de Castrum Petrii, fiind practic o cetate ţărănească până la 

mijlocul sec. al XVI-lea. 

Satul Laz se află la 3 km de Săsciori și este cunoscut ca un centru de 

zugravi și pictori pe sticlă din sec. al XVIII-lea. Meșterii de aici au zugrăvit 
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numeroase biserici transilvanene, promovând o artă tradițională românească 

de mare valoare artistică. 

Ajunsi în satul Capâlna, grupul va poposi la pensiunea Podul Cetății, 

de unde va urca la Cetatea Capâlna (Fig. 7). 

Drumul spre Cetate urcă lin pe lângă gospodăriile oamenilor, 

transformându-se brusc într-un urcuș destul de solicitant la intrarea în 

pădurea deasă și înaltă. La un moment dat, întâlnim un pârâu direcționat cu 

măiestrie printr-un jgheab de lemn, pus pentru a răcori și odihni drumețul 

obosit. 

Cetatea de la Capâlna a fost construită în a doua jumătate a sec. I 

î.e.n., făcând parte din sistemul de apărare al capitalei Daciei, Sarmizegetusa 

Regia. Începând de la Burebista și până la Decebal, Cetatea a fost sediul 

unei căpetenii importante, fiind distrusă în timpul celor două războaie 

purtate pentru ocuparea Daciei de către romani. Ea constituie, în același 

timp, unul dintre incontestabilele documente nescrise ale poporului român, 

vizitatorul rămânând impresionat în fața acestui „cuib de vulturi”, situat pe 

vârful unei înălțimi relativ izolate, apărată din trei părți de pante abrupte, de 

unde domină o porțiune mare a Văii Sebeșului din amonte de Căpâlna. 

Fortificația a intrat relativ târziu în literatura de specialitate, mai 

exact la sfârșitul secolului trecut. Toponimul „Cetate” indică însă faptul că 

localnicii aveau de mult timp cunoștință de existența ruinelor. 

Zidul de incintă, construit în stilul murus dacicus, și o intrare 

secundară sunt elemente care atestă destinația militară a cetății. Zidurile de 

tip murus dacicus sunt considerate elemente arhitecturale specifice dacilor, 

acestea fiind de altfel unul dintre motivele includerii locației în patrimoniul 

UNESCO. Acest tip de ziduri se referă de fapt la două ziduri exterioare 

construite din pietre mari între care se așează pietriș, spațiul dintre cele doua 

rânduri de pietre fiind umplut cu pietre mai mici, fiind unite prin drugi groși 

de lemn, asigurând astfel o rezistență mai mare la șocurile din exterior. De 

la 1,7 m în sus, zidul de tip murus dacicus continuă încă aprox. 3 m, în 

caramida slab arsă. 

Intrarea principală în cetate se făcea prin turnul (6 x 9m la exterior) 

de pe latura de sud. Pe latura de N-E se afla o intrare secundară, mărginită 

de două ziduri. În interiorul cetății se ridicau mai multe construcții: pe cea 

mai înaltă terasă, un turn de veghe din lemn, o construcție cu pereți din lemn 

și baza de piatră lângă turnul locuință, o scară cu baza de piatră, un canal și 

mai multe barăci de lemn. 
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Dupa această drumeție, turiștii se întorc la pensiunea la care vor 

servi prânzul și vor poposi timp de 3-4 ore, bucurându-se de aerul curat și de 

peisaj. Întoarcerea la Sebeș, la Hotelul Leul de Aur, se va face în jurul orei 

17.00. Seara se va servi cina. 

Ziua 4: Sebeș - Valea Sebeșului 

În dimineaţa zilei a 4-a, vom porni cu microbuzul, din fața hotelului, 

spre destinația noastră finală, Valea Frumoasei, cea mai pitorească porțiune 

a Văii Sebeșului. 

Trecând prin satele vizitate în ziua precedentă, ne vom aminti de 

farmecul acestora, până când, trecând de Căpâlna și Mărtinie, vom intra în 

comuna Șugag, cea mai mare așezare de oieri la această altitudine de pe 

Valea Sebeşului. Comuna este cunoscută și prin arta populară, în care se 

remarcă femeile cu talent în confecționarea artistică a portului tradițional, 

iar barbații, în sculptura lemnului, între care cel mai talentat și totodată 

creator de şcoală a fost meșterul Nicolae Cernat. 

Între Sugag și Tău vom putea admira câteva din operele de artă ale 

naturii de pe această vale. La Turoaie, o aglomerare de stânci, unele 

ascuțite, altele rotunjite, care fragmentează  scurgerea apei cu tâşniri 

curioase când debitul este mai bogat. Altă curiozitate apropiată este La 

Grumaji, formaţie geologică stâncoasă, cu excrescenţe spre mijlocul văii ca 

o gâtuire, aflată la cca. 10 km mai jos de barajul Tău. Dupa câteva sute de 

metri, tot pe malul drept, este vizibilă o stâncă înaltă de vreo 100 m, cu o 

lespede deasupra unui picior de piatră, ca o masă, numită Masa Jidovului 

(Uriaşului), Fig. 8. Legendele spun că pe aici hălăduiau descendenți ai unei 

populații de uriași, numiți jidovi, din vremea cărora a rămas această masă 

impozantă. 

Ajungând la Tău, vom opri la restaurantul Popasul Regelui, unde, în 

timp ce vom savura o cafea, vom putea admira lacul de acumulare Tău-

Bistra. 

După acest popas plăcut, ne vom continua drumul pe lângă râul 

Sebeş şi, lasându-ne furați de peisaj, vom ajunge la cel mai important lac de 

acumulare de pe Valea Sebeșului, lacul Oaşa (Fig. 9). Vegheat de munţii 

Sureanu, dintre care cel mai inalt este Vf. lui Pătru (2130 m), lacul se 

întinde pe o suprafață de 6 km. 

La distanța de 3 km în amonte era o microstațiune climaterică, Oașa 

Mică, astăzi, din păcate, sub apele lacului de acumulare, unde aveau cabane 

de locuit ingineri silvici, dar şi persoane ce închiriau terenuri de vânătoare și 
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pescuit. Acolo, în prima jumătate a sec. XX, şi-au construit cabane Ionel 

Pop, avocat, om politic și scriitor, dar și pasionat vânător și pescar din Cluj, 

ulterior mutat în Bucuresti, şi frații Iosif și Ieronim Stoichiță din Sibiu, unul 

avocat, celalalt medic. În cabanele lor veneau familiile și prietenii invitați să 

petreacă aici zile de neuitat. Printre aceștia a fost și scriitorul Mihail 

Sadoveanu, cunostiință a lui Ionel Pop. Gazda primitoare l-a invitat în vara 

anului 1930 pe marele prozator la Oașa Mică, punându-i la dispoziție un 

teren și materiale de construcție pentru Cabana de la Bradu Strâmb, aproape 

de cabana gazdei, Izvorul de Argint. 

Din vizitele frecvente de 2-3 ori pe an în sezoanele de vânătoare ale 

diferitelor specii de sălbaticiuni din această zonă bogată în cocoși de munte, 

urși, căpriori: țapi, cerbi, dar și pești de elită: păstrăvi și lipani, Sadoveanu și 

Ionel Pop, în anii batrâneții, au scris mii de pagini de literatură bună, 

încărcată cu minunate descrieri ale naturii, în diverse stări temporale și 

nenumărate peripeții măestrit povestite despre partide de vânatoare și 

pescuit. 

Ne continuăm drumul, pe partea stângă a barajului, ajungând la 

Cabana Oaşa,hotel şi restaurant (1280 m alt.). Aici turistii vor servi prânzul, 

ca mai apoi să facă o plimbare cu barca pe lac. 

Ne continuăm drumul, ajungând la Tărtărău, unde valea se lărgește, 

oferind privirii culmile golașe, cu pășuni subapline, inundate în sezonul cald 

de numeroase turme de oi, dar și peisaje sălbatice, unde Ionel Pop și Mihail 

Sadoveanu veneau la pescuit, dar să se și încarce de inspiraţie. 

La izvoare, Frumoasa străbate o vale îngustă și întunecoasă printre 

munții stâncoși, acoperiți cu păduri seculare de molid (Fig. 10, Valea 

Frumoasei). 

După ce ne-am bucurat privirea și inima cu aceste locuri încărcate de 

legendă și basm, vom porni spre Sebeș. 

„Bucuros am fost când am urcat muntele, mâhnit mă simt că trebuie 

să cobor și că o zi ca aceasta trece așa de curând.”, spunea Mihail 

Sadoveanu. 

La hotel turiștii vor cina și apoi, în crama hotelului, cu aspect 

medieval, vor lua parte la un concurs bazat pe întrebări despre locurile 

vizitate în cele trei zile. Câștigătorul va primi un tablou, reprezentând 

Cetatea Sebeșului, executat de pictorul sebeșan Eugen Măcinic și, alături de 

ceilalți turiști, un album despre Sebeș și împrejurimi. 
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În ziua următoare, după micul dejun, turiștii îsi vor lua la revedere de 

la Sebeș, cu promisiunea să revină, deoarece Sebeșul, cu împrejurimile sale, 

are atâtea locuri de arătat și multe de povestit.  

 

2. Concluzii 

Recomandăm pachetul Valea Sebeșului, din Cetate spre izvoare, 

dorind a îndemna la cunoașterea acestui minunat colț de țară, care amintește 

la tot pasul de trecut și ne încântă cu frumusețea lui naturală. Prin 

propagarea valorilor culturale și naturale ale țării noastre, încercăm să 

învățăm turiștii să respecte natura și trecutul încărcat de istorie. De un 

farmec aparte, Valea Sebeșului a fost din vremuri străvechi vatră de așezări 

umane. Renumită prin frumusețile sale naturale, prin bogăția și varietatea 

florei și faunei, Valea Sebeșului reprezintă o zonă de mare atracție turistică. 

„Valea Sebeșului, din Cetate spre izvoare” este un produs turistic pe 

care îl recomandăm tuturor persoanelor, deoarece cuprinde o zonă foarte 

frumoasă, ce merită vizitată. 
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Figura 1. Hotel Leul de Aur 

 

Figura 2. Biserica Evanghelică 

 
 

Figura 3. Capela „Sf. 

Iacob” 

 
 

Figura 4. Casa Zapolya - 

Muzeul „Ion Raica” 

 

Figura 9. Lacul Oașa 
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Figura 5. Biserica romano-

catolică „Sf. Bartolomeu” 

 
 

Figura 6. Râpa Roșie 

 
 

Figura 10. Valea 

Frumoasei 

 
 

Figura 7. Cetatea Căpâlna 

 
 

Figura 8. Masa Jidovului 
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MOUNTAIN TOPOS IN THE PARADIGM OF RURAL 

TOURISM IMAGE PROMOTION 
 

TOPOSUL MUNTELUI ÎN PARADIGMA PROMOVĂRII IMAGINII 

TURISMULUI RURAL 
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Abstract 
Mountain, Island, Plain and other characteristics of the relief specific to certain 

regions, are topoi, with a deeply symbolic load, forming a “matrix space”. The mountain, 

as a phenomenal representation of the Centre, belongs to a mythical geography. The 

Mountain topos the model of cultural tradition – in our case study, the Caucasus, Svaneti 

region of Georgia – can have real cultural value and touristic in the paradigm of 

promoting rural and regional tourism image. The paper refers to the ways in which a given 

geographical area appears in literature and art, on the one hand, the mountain as a 

geographical reality recognized as such by geographers (landscape, people, economy, flora 

and fauna etc.) and, on the other hand, in the symbolic meanings attributed to this kind of 

relief in literary works and painting. 

Key words: mountain topos, Caucasus, rural tourism, regional tourism 

JEL: Z110 

 

Muntele, Insula, Cîmpia şi alte particularutăţi ale reliefului, specifice 

unor regiuni, sînt topoi, cu încãrcãturã profund simbolicã, care formează un 

„spatiului matricial”. Muntele, ca reprezentãre fenomenală a Centrului, 

apartine unei geografii mitice.Toposul Muntelui, modelul tradiţiei culturale 

– în studiul nostru de caz, al munţilor Caucaz, regiunea Svanetia din 

Georgia – poate avea o reală valoare culturală şi turistică în paradigma 

promovării imaginii turismului rural şi regional.  

Conceptul de topos geocultural presupune existența unui sistem și se 

formează la granița dintre spațiul geofizic şi cel cultural. Toposul 

geocultural al Caucazului presupune și posibilitatea de conveţuire și 

comuniune în acest spațiu multicultural. Semantica geoculturală și ecologică 
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semantica se află astăzi în stadiul de formare și de conștientizare economică 

şi culturală a noilor. perspective de valorificare a acestui spațiu, așa cum se 

întâmplă astăzi, revizuirea granițelor geografice, în cadrul Caucazul Mare, 

dorința unor regiuni caucaziene de autoidentificare, prin urmare, apare 

necesitatea de constituire a unui nou dialog în valorificarea spaţiului 

geofizice unitar. Un astfel de dialog este necesar, mai întâi, pentru 

rezolvarea unor probleme comune: de conservare şi protejare a mediului, a 

resurselor naturale, a tradițiilor culturale; de dezvoltare regiunii, ținînd cont 

de peisajul global. Veriga de legătură a acestui spațiu comun pentru 

numeroase popoare din Caucaz este în mod tradițional receptarea toposului 

caucazian ca zonă de tranzit între Europa și Asia. Această receptare 

încetăţenită de secole în mentalitatea colectivă a format tradiția coexistenței 

pașnice între diferite popoare, religii și culturi. Anii ’90 ai secolului al XX-

lea au determinat o nouă hartă a Caucazului, marcată de evenimentele 

războiului cecen, care a schimbat percepția Caucazului ca o regiune pașnică 

pentru o lungă perioadă de timp. S-a creat stereotipul de “persoană de 

naționalitate caucaziană", care poartă o conotație negativă. 

Astăzi valorificarea toposului caucazian este îngreunată, de 

asemenea, și de „conflictele îngheţate”, de relaţiile conflictuale azero-

armene, care se reflectă negativ la starea generală de valorificare a Caucazul 

Mare, ca şi conflictele georgiano-abhaz şi georgiano-osetin. Pentru 

soluționarea globală a acestor probleme și pentru o abordare pozitivă a unei 

varietăţi de alte relații este necesară examinarea unui șir de probleme, care îi 

preocupă pe sociologi, politologi, conflictilogi, specialişti în ştiinţele 

regionalisticii ş.a. Aceştea au în vedere datele problemei la nivel de arhetip, 

etnie caucaziană, mitopoetică, spaţiu etno- şi socio-cultural, toate axate pe 

principiul dialogului în condițiile globalizării. Un rol important în 

consolidarea aceste relații au mișcările de tineret a popoarelor din Caucaz, 

care elaborează strategii comune de cooperare în economie, ecologie și 

cultură. 

Un impuls puternic a acestor relații a rămas întotdeauna și acum 

rămâne comunicarea interculturală, dialogul cultural, care să examineze 

aceste probleme sub aspectul centrismului caucazian. Însăși noțiunea de 

centrism caucazian s-a reflectat pentru prima dată în literatura rusă a 

secolului XIX și a fost asociată cu dezvoltarea regiunii. Imaginea munților 

Caucaz ocupă un loc special în creația scriitorilor și poeților ruși din 

secolele XIX şi XX. Soarta istorică a Caucazului, legăturile istorice cu 
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poporul rus, cu cultura rusă sunt descrise de o întreagă pleiadă de autori. 

„Iniţiatorul” mitologiei Caucazului în literatura rusă a devenit A. S. Pușkin. 

Meditaţiile filosofice se îmbină cu vastele tablouri ale unor întregi epoci din 

tumultoasa istorie a Caucazului, pe care societatea rusă a cunoscut-o pentru 

prima dată prin intermediul operei puşkiniene. Atât în poemul „Prizonierul 

din Caucaz”, cât și în poeziile „Dealurile Gruziei” sau „Caucazul” scrise în 

timpul călătoriei prin Caucaz a poetului, se întâlnesc crâmpeie din viața 

popoarelor caucaziene și tablouri din natură redate cu o măiestrie 

neîntrecută: 

„Sub mine-i Caucazul.  

Pe-o culme stingher 

Deasupra zăpezii, pe-un fir de cărare, 

[…] 

Sub mine trec norii ce-alene străbat, 

Prin ei se aude dând vuiet cascada 

Şi piscuri pleşuve ţâşnesc cu grămada, 

Mai jos creşte muşchiul, tufişu-i uscat, 

Iar dincolo-s codrii, verdeaţă înaltă, 

Şi pasărea cântă şi ciutele saltă. 

Iar dincolo-s oameni prin munţi cuibăriţi 

Şi mişună turma prin văile grase, 

Păstorul coboară spre văi mult voioase, 

Aragva goneşte ’ntre ţărmii umbriţi. 

La pas călăreţul se pierde’n strâmtoare.”
4
 

Pentru M. Lermontov Caucazul a însemnat un simbol al libertăţii, a 

fost ca şi locul de baştină, casa poeziei sale. Exilat în Caucaz din ordinul 

ţarului la o vârstă destul de tânără, poetul își afirmă în acest spaţiu cu o 

vigoare rară crezul poetic. Toposul Caucazului îl formează ca poet, de aceea 

peisajul sălbatic al naturii caucaziene îl întâlnim în nenumărate poezii lirice, 

în poemele „Mțîri” și „Demonul”, în romanul „Un erou al timpului nostru”. 

Acestea abundă în descrieri ale munţilor Caucaz, constituind nu numai un 

cadru exterior, ci și o expresie a forței nestăvilite a versului său împotriva 

superficialităţii veacului lânced. Revolta culminează în stigmatul societății 

mondene. În acest cadru poetul îşi duce viaţa singuratic, departe de lume, 

familie, prieteni: „îmi port pustiu prin noapte pasul…”, înconjurat doar de 

munţi, rîuri cu ape tumultoase, pe care le descrie în versurile sale, şi 
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autoexilat într-o singurătate voită. Drama vieţii sale este cu mult mai adâncă 

decât ostilitatea dintre Înger şi Demon, care nu-i decât refracţie a acesteia. 

Lermontov şi-a „instalat” Demonul în munţii Caucazului, iar Îngerul – în 

câmpia rusă. În poezia lermontoviană, ca şi în poemul Demonul, Îngerul se 

luptă cu Demonul: în lirica poetului, insulta şi ironia se duelează, dorind să 

afle rostul fericirii pe pământ. Lermontov va numi această luptă „amurgul 

sufletului” „la poarta mândrului Caucaz !” 

„Peste Caucaz, cu norii-alături, 

Cel izgonit din rai plutea; 

Sub el Kazbekul în omături 

Ca diamantul scânteia; 

Şi-adânc, cu povârnişuri sterpe, 

Ca unduirile de şerpe, 

Cotea Darialul luminos, 

Iar Tereku, ca leu-n salturi, 

Zburlindu-şi coama viforos, 

Urla, şi păsări din înalturi, 

Şi fiara-n munţi cu răget crud, 

Al apei vuiet îl aud.”
5
 

Treptat, tradiția romantică a imaginii munților Caucaz se schimbă cu 

interpretarea realistă. Interesului pentru Caucaz, care a fost parţial fructificat 

în secolul al XIX-lea, a continuat și s-a dezvoltat în poezia secolului al XX-

lea. Oferind un tribut adus interesului pentru dezvoltarea temelor caucaziene 

de predecesori, apelează la toposul Caucazului I. A. Bunin, V. I. Briusov, C. 

D. Balimont. Începe un fel de pelerinaj al poeziei ruse în Caucaz. V. V. 

Maiakovski, născut în Bagdati, Georgia, şi A. S. Esenin, care a călătorit în 

Georgia şi Azerbaidjan, unde scria „al dracului de uşor”, au abordat 

imaginea Caucazului din perspectivă tragică, în care coordonatele realitătii 

exterioare și interioare sunt tulburătoare, iar monologul tragic al eului liric 

se desfășoară într-o atmosferă bivalentă. Pe de o parte, realitatea exterioară, 

prezentă prin munţii, care îi îngrădesc libertatea; o lume ce-l determină pe 

poet la izolare, iar pe de altă parte, realitatea interioară care are în vedere 

sentimentul iubirii a cărui invocare se face cu disperare fiind condiționat de 

natura spaţiului geografic. Este de fapt încercarea poetului de a evada din 

lumea închisă, izolată în care se zbate. „Motive persane”, „Anna Sneghina”, 

„Balada celor 26”, peste 60 de poezii – sunt doar o parte din opera eseniană, 

                                                
5 Demonul, traducere de George Lesnea. 
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scrisă în Georgia şi Azerbaidjan, care este ingluenţată de toposul munţilor 

Caucaz. 

Discursul poetic al lui O.E.Mandelştam este adesea conceput sub 

forma unui monolog tragic, în care poeţii exprimă o stare sufletească de 

disperare, și lipsă a oricărei speranțe. Sentimentul dominant este de 

oboseală, de trecere inevitabilă spre moarte. Poezia exprimă o stare 

sufletească de o copleșitoare singurătate. Imaginea Caucazului o întâlnim în 

poezia lui N. N. Аseev, , B. L. Pastarnak, N. S. Tihonov, N. A. Zaboloţki. În 

literatura secolului al XX-lea modul de percepție a Caucaului are distinctă 

mitologic.La majoritatea autorilor persistă conștientizarea misticismului 

Caucazului și munților caucazieni.De multe ori cea mai importantă se 

dovedește a fi semantica antică a pământului și unicitatea naturală şi 

peisagistică a acestuia. Opoziția „munte-câmpie”, „noi-ceilalţi”, „autentic-

celălalt” este fixată în literatura de călătorie din a doua jumătate a secolului 

al XX-lea. Scriitori formulează un lanț de caractere de identificare a 

teritoriului, de natură axiologică. Viața, istoria, natura, cultura, tradiţiile, 

obiceiurile, moravurile Caucazului devin pentru scriitorii ruși din a doua 

jumătate a secolului al XX-lea o sursă de inspirație, care le influențează 

procesul de creație. În prezentarea unui artist anume aceste locuri devin un 

fel de personificare a întregii sale patriei. 

De o frumuseţe aparte este peisajul caucazian în pictură. „Demonul” 

lui Vrubel, inspirat din opera lui Lermontov, este o expresie profund 

personală a perceperii complexităţii lumii, a celei caucaziene în mod 

deosebit. Chipul duhului răzvrătit şi setea acestuia de a face lucruri mari este 

în perfectă concordanţă cu spiritul liber al Caucazului; este o veşnică luptă 

dintre lumină şi întuneric, care atestă şi dimensiunea dramei interioare a 

Demonului. Toposul munţilor Caucaz şi-a găsit locul pe pânzele pictorilor 

Lev Lagorio, „În munţii Caucaz”, Arhip Kuindji, „ Clumbă caucaziană”, 

Rubo Frantz, „ Kazacii lângă un râu de munte”, Ivan Aivazovski, „Vedere 

din Tiflis”, „Lanţul munţilor Caucaz”, M.Lermontov, „ Amintiri din despre 

munţii Caucaz” ş.a. 

Şi regiunile rurale din zonele muntilor Caucaz, cum ar fi Svaneti în 

nord şi Khevsureti în nord-est, sunt parte integrantă a toposului caucazian. 

Am specifica doar două caracteristici ce definesc aceste zone: mai întâi, 

lanţurile muntoase extrem de înalte, care au fost un fel de barieră ce i-a 

izolat pe svani de restul lumii şi i-a ocrotit de invadatori. În al doilea rând, 

turnurile ridicate de ei apărau libertatea fiecărei familii şi îi protejau de 



Ludmila BEJENARU, Iraida KROTENKO, Vladlen BABCINEŢCHI 

91 

 

duşmani, de locuitorii satelor învecinate care uneori deveneau ostili, dar şi 

de avalanşele de zăpadă ce înghiţeau structurile mai mici. Aceste locuri, deşi 

greu accesibile, sunt de o frumuseţe deosebită şi păstrează nealterată 

imaginea veche a spaţiului matricial georgian. Ele se bucură de un real 

interes din partea turiştilor străini şi sunt fideli promotori ai turismului rural. 

Georgienii, armenii şi azerii formează trei dintre cele mai mari 

grupuri de popoare caucaziene. Desi există mari diferente, în termeni de 

limbă, origine şi religie, ei sunt uniţi de multe elemente comune, în special 

de obiceiuri, tradiţii şi credinţe populare. Ca un brâu îi uneşte, însă, lanţul de 

munţi Caucaz, care în fiecare tablou naţional al lumii îşi are specificul său. 

Imaginea şi toposul Caucazului au migrat dincolo de graniţile fizice, dincolo 

de creații literare şi de artă. Prin intermediul literaturii de specialitate s-a 

început cunoașterea geoculturală a Caucazului, cercetarea geopoeticii și 

simbolisticii acestuia. Cercetatorul american O. Jersild a numit aceste 

practici culturale „literatura оrientalismului”. Conceptul de „orientalism” 

este larg folosit în literatura de specialitate datorită cercetării lui E. Said, 

care l-a identificat „ca stil de gândire bazat pe dihotomia Est și Vest”. 

O serie de modalităţi sub care se manifestã în literatură şi artă un 

teritoriu geografic dat, pe de o parte, muntele ca realitate geografică 

recunoscută ca atare de geografi (relieful, oamenii, economia, fauna si flora 

etc.), iar pe de altã parte, în sensurile simbolice, atribuite acestui fel de relief 

în opere literare şi în pictură, nu împiedică cunoaşterea acestui topos „pe 

viu”, prin intermediul turismului rural.   
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Abstract 

In the tourism economy, the rural tourism is defined by harnessing agricultural 

areas, natural resources, cultural heritage, rural houses, local traditions and products 

whose brands reflect regional identity and covers consumer need for accommodation, food, 

entertainment and other services, aiming a local sustainable development and an adequate 

response to the need for new ways of entertainment of modern society. 

In Europe, the rural tourism, especially organized in slightly modified and 

wilderness areas inhabited by traditional communities, is one of the most valuable 

manifestations of sustainable tourism. 
The objective of this study is to promote and enhance the Vrancea anthropic 

patrimony for sustainable development of Romanian rural tourism. 

Key words: rural tourism, anthropic tourism patrimony, cultural heritage, 

sustainable development 

 

1. Introducere 

Ideea adoptării conceptului de dezvoltare durabilă în turism a apărut 

la începutul anilor 1990, luând astfel naştere turismul durabil. Turismul 

durabil se disociază de turismul de masă, fiind o formă de turism alternativ, 

care are însă la bază următoarele principii: [5] 
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▪ Minimizarea impactului activităţii turistice asupra mediului 

natural, în vederea obţinerii durabilităţii ecologice. 

▪ Minimizarea impactului negativ al activităţii turistice asupra 

comunităţii locale şi a membrilor ei, în vederea obţinerii durabilităţii sociale 

(evitarea apariţiei situaţiilor ostile în relaţia cu comunitatea locală, prin 

dezvoltarea acelor forme de turism care nu perturbă şi nu întrerup viaţa de zi 

cu zi a populaţiei). 

▪ Minimizarea impactului negativ al activităţii turistice asupra 

culturii şi obiceiurilor comunităţilor locale în vederea obţinerii durabilităţii 

culturale. 

▪ Maximizarea beneficiilor economice la nivelul localnicilor ca 

urmare a dezvoltării turismului în vederea obţinerii durabilităţii economice. 

▪ Educarea, pregătirea, informarea tuturor celor implicaţi în 

activitatea turistică. Educarea turistului pentru a înţelege impactul acţiunilor 

sale asupra mediului. 

▪ Controlul local. Comunitatea locală participă şi este consultată în 

tot ceea ce priveşte dezvoltarea turistică durabilă, constituind un factor de 

decizie activ. Comunitatea locală şi administraţiile locale sunt implicate şi 

deţin mai ales controlul financiar. 

În ansamblul economiei globale a turismului, turismul rural se 

defineşte ca fiind valorificarea turistică [3]: 

▪ a spaţiilor rustice, a resurselor naturale, a patrimoniului cultural, a 

imobilelor rurale, a tradiţiilor săteşti, a produselor agricole; 

▪ prin intermediul unor produse de marcă (consacrate), ilustrative ale 

identităţii regionale, care să acopere nevoile consumatorilor în materie de 

primire, alimentaţie, activităţi recreative, divertisment şi diverse servicii; 

▪ în scopul unei dezvoltări locale durabile şi a unui răspuns adecvat 

la nevoile de recreere din societatea modernă, într-o nouă viziune socială 

oraş-sat. 

Turismul rural priveşte toate formele de turism practicate în spaţiul 

rural: 

▪ activităţi în aer liber (echitaţie, pescuit, vânătoare, plimbări pe jos 

sau cu bicicleta, recoltarea plantelor medicinale, aerosoli, drumeţii, 

fotografiere); 

▪ de descoperire a mediului natural (flora, fauna); 

▪ turism de cunoaştere (biserici, cetăţi, case memoriale, vestigii 

istorice); 
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▪ de cunoaştere şi înţelegere a culturii locale (folclor, tradiţii, datini 

şi obiceiuri populare); 

▪ turism gastronomic etc. 

Turismul rural este în prezent una din principalele priorităţi ale 

dezvoltării turismului în multe ţări europene. România nu face excepţie: 

turismul, în general, ce include şi turismul rural este una din ramurile 

importante ale economiei naţionale, ce îşi propune dezvoltarea turismului în 

mediul rural în strânsă corelaţie cu economia locală, existând o strânsă 

legătură între turism şi celelalte ramuri ale economiei locale şi în mod 

special cu agricultura. 

Privit din acest punct de vedere, turismul rural este o formă 

particulară de turism, mai complexă, cuprinzând atât activitatea turistică 

propriu-zisă (cazare, pensiune, circulaţie turistică, derularea programelor, 

prestarea serviciilor de bază şi suplimentare), cât şi activitatea economică, 

de regulă agricolă, practicată de gazdele turiştilor (activităţi productive de 

prelucrare a produselor agricole în gospodărie şi de comercializare ale 

acestora către turişti sau prin reţele comerciale), precum şi modul de 

petrecere a timpului liber. [4] 

Patrimoniul vrâncean este parte din patrimoniul românesc şi 

european devenind bunul nostru comun. El reprezintă un instrument unic 

care favorizează dispariţia frontierelor naţionale, înţelegerea şi 

recunoaşterea comunităţilor care formează Europa. 

 

2. Diagnoza dezvoltării durabile a turismului rural în Ţara Vrancei 

prin analiza SWOT 

Analiza SWOT are în vedere puncte tari, punctele slabe, oprtunităţile 

şi ameninţările privind dezvoltarea durabilă a turismului rural în Ţara 

Vrancei prin valorificarea patrimoniului local. 

Puncte tari: 

▪ atractivitate culturală, inclusiv mănăstiri, biserici, muzee si locuri 

memoriale datând din Primul Razboi Mondial; 

▪ potenţial pentru dezvoltarea “Drumurilor”/Circuitelor turistice: al 

vinului, al mănăstirilor, al mausoleelor, Drumului lui Ştefan cel Mare; 

▪ tradiţii şi obiceiuri populare încă vii în judeţul Vrancea; 

▪ natura de o frumuseţe deosebită; 

▪ produse agro-alimentare tradiţionale, specifice zonei (vinuri şi 

brânzeturi); 



Carmen Corina VIŞAN, Mirela STOICAN, Teodor PĂDURARU 

95 

 

▪ prezenţa Centrului Regional ANTREC pentru Regiunea Sud-Est, 

cu experienţă demonstrată şi confirmată în certificarea / promovarea / 

formarea resurselor umane pentru turismul rural. 

Puncte slabe: 

▪ infrastructura slabă, constând în drumuri necorespunzătoare, lipsa 

informaţiei turistice şi a marcajelor turistice etc.; 

▪ lipsa unei abordări integrate privind dezvoltarea şi promovarea 

turismului rural; 

▪ proceduri pentru finanţarea proiectelor considerate dificile de 

potenţialii aplicanţi; 

▪ nivelul actual al implicării populaţiei în turismul rural este foarte 

scăzut; 

▪ un mic număr de persoane sunt instruite pentru a oferi servicii 

legate de turismul rural; 

▪ serviciul de Salvamont inexistent. 

Oportunităţi: 

▪ finanţări prin Fonduri Structurale; 

▪ creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică şi creşterea 

cererii pentru turismul rural; 

▪ întoarcerea migranţilor cu bani şi idei, uneori cu o nouă 

mentalitate, în urma experienţelor trăite peste hotare; 

▪ tendinţa de dezvoltare a turismului alternativ şi natural; 

▪ schimburi culturale cu alte ţări aduc regiunea în contact cu ţări din 

vestul Europei; 

▪ judeţul este recunoscut pentru zona împădurită şi pentru munţii săi. 

Ameniţări: 

▪ vizitatorii văd Vrancea ca pe o destinaţie pentru vacanţe de scurtă 

durată; 

▪ tradiţiile satului vor dispărea la un moment dat; 

▪ cadrul legal nu favorizează turismul rural, de mică anvergură; 

▪ nu există protecţie pentru arhitectura tradiţională (atât în ceea ce 

priveşte distrugerea clădirilor existente, cât şi pentru construirea altora noi, 

în stil tradiţional); 

▪ depopularea unor sate sub limita critică de rezistenţă, în condiţiile 

existenţei unui număr ridicat de sate mici şi foarte mici; 

▪ dezastre naturale (pericol extins de inundaţii, eroziunea solului, 

alunecări de teren). 
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3. Promovarea turismului etnografic şi folcloric 

Ţara Vrancei dispune de un bogat fond etnografic şi folcloric cu 

elemente specifice – port, arhitectură rurală, obiceiuri şi datini bine 

conservate şi oamenii deosebit de ospitalieri. 

Şi în Vrancea satul îşi are viaţa lui. Şi are o sete de viaţă internă care 

s-a dovedit capabilă de a birui multe necazuri. Vrâncenii ştiu să muncească 

pământul, dar ştiu să şi petreacă, să cânte şi să joace. Păstrând o înaltă ţinută 

morală, ei au sărbători pentru pământ şi vite, pentru flori şi recolte, 

bucurându-se de viaţă, pentru viaţă. 

Cele mai puternice şi distincte creaţii folclorice au fost generate de 

păstorit (balada populară "Mioriţa" a fost culeasă de Alecu Russo în Munţii 

Vrancei). Viticultura a determinat o intensă activitate meşteşugărească 

pentru confecţionarea inventarului, împodobit cu elemente florale, în timp 

ce agricultura a favorizat crearea unui folclor protestatar împotriva asupririi 

boiereşti. [2] 

Locuinţele se diferenţiază după zone, mai mult din punct de vedere 

al materialelor folosite şi al elementelor decorative decât al funcţionalităţii 

(piatra, lemnul, lutul şi huma la munte; cărămida, paianta şi chirpicii la şes). 

Elementul decorativ în prelucrarea lemnului este geometric (în rozetă solară, 

stea, linii intersectate sau frânte, romburi etc), la care se adaugă motive 

vegelate stilizate sau de inspiraţie religioasă.  

Tiparele de caş din Vrancea reprezintă unul din domeniile de 

referinţă ale prelucrării artistice a lemnului din ţara noastră. (Fig. 1) Tradiţia 

meşterilor lemnari din diferite zone ale judeţului Vrancea este continuată în 

zilele noastre prin activitatea unor creatori populari care dovedesc, prin 

realizările lor, posibilitatea perpetuării acestei arte în condiţiile vieţii 

contemporane.  

Ceramica este realizată cu decoraţie simplă, în culorile negru, alb, 

verde şi galben, la Ireşti şi Garoafa. (Fig. 2) Ceramica realizată în aceste 

centre de olari a satisfăcut, de-a lungul timpului, necesităţile de ordin practic 

şi estetic ale omului, constituind un element important al civilizaţiei rurale 

din judeţul Vrancea. 

 

 

 

 

 



Carmen Corina VIŞAN, Mirela STOICAN, Teodor PĂDURARU 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portul popular, preocupare de prim rang a poporului nostru, s-a 

păstrat în Ţara Vrancei de secole, având chiar origine dacică, în mai multe 

variante. Acesta se menţine în zilele noastre în regiunea de munte şi mai rar 

în cea de câmpie. 

Componentele de bază ale costumului popular: broboada, tulpana, 

mai rar marama pentru acoperirea capului, cămaşa încreţită, cu origine dacă, 

şi cămaşa cu mânecă lungă, catrinţa, mai ales vărgată (costumul femeiesc); 

cămâşoiul cu o ornamentaţie bogată, iţarii, brâul, cheptarul (costumul 

bărbătesc). Aceste costume se disting prin fineţea motivelor cusute sau alese 

în război, dispuse pe suprafeţele ornamentale ale pieselor de port popular 

conform gustului şi tradiţiei fiecărei zone etnofolclorice din Vrancea [2]. 

Conservarea unor elemente arhaice şi existenţa unui stil aparte de broderie - 

realizate cu materiale şi tehnici ce amintesc de costumul curţilor princiare, 

fac din portul popular vrâncean o culme a creaţiei artistice din România. 

Tot în regiunea de munte întâlnim şi un meşteşug mai rar - 

confecţionarea măştilor, la Nereju. Ele sunt un element indispensabil, fiind 

purtate cu ocazia unor evenimente speciale din viața satului: la nuntă, la 

înmormântare, în ritualuri ale fertilității, înainte de vânătoare sau în 

Figura 1. Tipare de caş 

Sursa: 

https://www.google.ro/search?q=Tipare+de+ca%

C5%9F&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=CY
g4VdD_J4KIPfL7gbgH&ved=0CAcQ_AUoAQ&

biw=996&bih=555 

Figura 2. Ceramică Ireşti 

Sursa: Proprie 

https://www.google.ro/search?q=Tipare+de+ca%C5%9F&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=CYg4VdD_J4KIPfL7gbgH&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=996&bih=555
https://www.google.ro/search?q=Tipare+de+ca%C5%9F&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=CYg4VdD_J4KIPfL7gbgH&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=996&bih=555
https://www.google.ro/search?q=Tipare+de+ca%C5%9F&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=CYg4VdD_J4KIPfL7gbgH&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=996&bih=555
https://www.google.ro/search?q=Tipare+de+ca%C5%9F&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=CYg4VdD_J4KIPfL7gbgH&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=996&bih=555


Promotion and enhancement of anthropic tourism patrimony from Vrancea Land… 

98 

 

spectacol. Măştile acoperă chipurile oamenilor când joacă dansul funerar  

Chipăruşul – în serile de priveghi – obicei precreştin, unic în lume, păstrat 

cu sfinţenie şi practicat de către nerejeni şi astăzi. (Fig. 3, Fig. 4) 

De altfel, multe alte obiceiuri, tradiţii şi ritualuri păstoreşti pot fi 

întâlnite încă în Vrancea, cu deosebire la sărbătorile de Crăciun, Anul Nou 

şi Paşti, cu prilejul unor ceremonialuri religioase (la nuntă, botez sau 

înmormântare) şi cultural-artistice laice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creaţia populară a Vrancei este completată de dansuri, teatru popular 

etc., anual organizându-se în diferite centre (Jitia, Paltin, Andreiaşu, Soveja, 

Năruja etc.) mari festivaluri folclorice care reunesc ansambluri din toată 

ţara. 

 

4. Promovarea turismul cultural-istoric-religios 

Alături de milenara creaţie populară, numeroase monumente istorice 

şi religioase din Vrancea, atestă că pe aceste meleaguri s-a închegat şi 

dezvoltat de-a lungul veacurilor o tradiţie care a cultivat sentimentul 

demnităţii naţionale, al permanenţei şi unităţii poporului român, al dragostei 

pentru cultură. 

Fiind considerate obiective cu potenţial real de valorificare, 

obiectivele turistice religioase şi istorice ale judeţului Vrancea au conturat 

mai multe produse turistice. [6] 

Produsul turistic „Circuitul mănăstirilor din Vrancea” include: 

Figura 3. Măşti Nereju 

Sursa: Proprie 

Figura 4. Măşti Nereju purtate de tineri 

Sursa: Proprie 
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▪ Mănăstirea Mera – situată în comuna Mera, la 25 de km de 

municipiul Focşani, monument istoric, înfiinţat în anul 1686, ctitorie a 

familei Cantemir. 

▪ Mănăstirea Brazi – situată la 2 km de Panciu, are prima atestare 

documentară în secolul al XVII-lea. 

▪ Mănăstirea Dălhăuţi – situată în satul Dălhăuţi, comuna Cârligele, 

la circa 15 km de Focşani, este atestată documentar în anul 1625. 

▪ Mănăstirea Lepşa – situată în satul Lepşa, la 72 de km de Focşani a 

fost înfiinţată în anul 1744. 

▪ Mănăstirea Vărzăreşti – situată în comuna Urecheşti, la 15 km de 

municipiul Focşani, este monument istoric datând din secolul al XVII-lea. 

▪ Mănăstirea Rogozu – situată în comuna Slobozia Bradului, la 32 

km de Focşani, este atestată documentar în anul 1647. 

▪ Mănăstirea Muşunoaiele – situată în comuna Fitioneşti, la circa 40 

km de Focşani, a fost înfiinţată în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. 

Ţara Vrancei este un centru istoric de mare valoare, dar puţin 

cunoscut. Produsul turistic „Circuitul monumentelor istorice din Vrancea” 

numără o varietate de ansambluri monumentale arhitecturale cu mare 

încărcătură istorică şi spirituală, care sunt mărturiile trecutului, sub formă de 

monumente istorice şi opere de artă.  

Turiştii vin aici pentru a aduce un omagiu în memoria ostaşilor 

români căzuţi în timpul Primului Război Mondial: Mausoleul Eroilor 

Mărăşeşti (Fig. 4.), Mausoleul Eroilor Mărăşti (Fig. 5.), Mausoleul Eroilor 

Soveja (Fig. 6.), Monumentul Victoriei /Biruinţei, (sculptor Oscar Han, 

1934), amplasat la Tişiţa, închinat Ecaterinei Teodoroiu „Eroina de la Jiu”, 

sublocotenent român care a căzut în Bătălia de la Mărăşeşti. 
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Prin creşterea circulaţiei turistice, promovarea obiectivelor istorice şi 

religioase va deveni pilon al dezvoltării durabile atât a turismului cultural-

istoric-religios al zonei cât şi pentru turismul judeţean, regional şi naţional. 

 

5. Concluzii 

Prin exploatarea eficientă a patrimoniului antropic, Ţara Vrancei 

poate deveni, în scurt timp, o destinaţie pentru turismul naţional şi 

Figura 4. Mausoleul Eroilor Mărăşeşti 

Sursa: 

https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei

=ZAUxVdCLIcSBywPAo4CgCw#q=

mausolee+vrancea 

 

Figura 6. Mausoleul Eroilor Soveja 

Sursa: 

https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei

=ZAUxVdCLIcSBywPAo4CgCw#q=

mausolee+vrancea 

 

Figura 5. Mausoleul Eroilor Mărăşti 

Sursa: 

https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei

=ZAUxVdCLIcSBywPAo4CgCw#q=

mausolee+vrancea 

 

https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=ZAUxVdCLIcSBywPAo4CgCw#q=mausolee+vrancea
https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=ZAUxVdCLIcSBywPAo4CgCw#q=mausolee+vrancea
https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=ZAUxVdCLIcSBywPAo4CgCw#q=mausolee+vrancea
https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=ZAUxVdCLIcSBywPAo4CgCw#q=mausolee+vrancea
https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=ZAUxVdCLIcSBywPAo4CgCw#q=mausolee+vrancea
https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=ZAUxVdCLIcSBywPAo4CgCw#q=mausolee+vrancea
https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=ZAUxVdCLIcSBywPAo4CgCw#q=mausolee+vrancea
https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=ZAUxVdCLIcSBywPAo4CgCw#q=mausolee+vrancea
https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=ZAUxVdCLIcSBywPAo4CgCw#q=mausolee+vrancea
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internaţional, pentru cei care doresc să cunoască in situ câteva pagini de 

glorie din istoria României sau tradiţiile şi obiceiurile populare ale zonei. 

Participarea creatorilor populari şi a micilor producători din zonele 

rurale din Vrancea la târguri, festivaluri şi expoziţii locale, naţionale şi 

internaţionale este foarte importantă şi are în vedere următoarele obiective: 

▪ să promoveze şi să faciliteze accesul pe piaţă direct şi online a 

întregii oferte de produse din Ţara Vrancei;  

▪ să intensifice promovarea produselor noi;  

▪ să servească ca instrument de promovare a produselor agro-

alimentare caracteristice zonei;  

▪ să ajute şi să îmbunătăţească nivelul de valorificare a patrimoniului 

turistic antropic pentru creşterea atractivităţii turistice a zonei. 

Meşteşugurile tradiţionale precum: confecţionarea măştilor, 

prelucrarea lemnului, olăritul, ţesutul la război, torsul lânii etc., sunt încă vii 

în Ţara Vrancei, în special în zonele Nereju, Spulber-Nistoreşti, Valea 

Râmnicului-Vintileasca, Vidra, Soveja. Aceste tradiţii pot fi valorificate prin 

organizarea de şcoli, tabere sau cursuri de vară, unde turiştii le pot descifra 

secretele sub îndrumarea meşterilor populari locali autentici.  
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Abstract 
Latin America has always been a curiosity as well as a desired tourism attraction. 

Peru has a special value, a fascinating country with great prosperous urban centers and 

also with ancestral traditions in the Andean rural settlements. Ancient Inca capital, Cusco 

and its surrounding countryside are the main places to visit for travelers who want to 

"rediscover" the mysteries of South America. In the Cusco region one can find landscapes, 

astonishing ancient sites, elegant colonial buildings and friendly people, open to share 

their way of life with the visitors. 

Key words: Peru, Cusco region, rural tourism routes, ancient sites 

JEL: Q01, Q26, Q56, Z10 

 

1. Introducere 

Peru, sau Republica Peru, este o țară situată în vestul Americii de 

Sud. Se învecinează la nord cu Ecuador și Columbia, la est cu Brazilia, la 

sud-est cu Bolivia, la sud are hotar cu Chile, iar la vest se află Oceanul 

Pacific. Peru este a treia mare națiune a Americii de Sud și poate fi împărțită 

în trei regiuni geografice, pornind de la Vest spre Est. Prima dintre ele este 

coasta, o regiune de depresiuni deșertice lungă și îngustă, a doua este 

regiunea muntoasă Sierra, porțiune peruviană a Anziilor, iar ultima este 

reprezentată de Montana, câmpiile vaste și dealurile estice, acoperite în 

principal de pădurile tropicale ale bazinului fluviului Amazon. Peru este 

împărțită în 25 de regiuni administrative și provincia Lima. Este o țară 

multietnică, având o bogăție culturală și arheologică deosebită, fiind 

cunoscută ca locul de baștină al Imperiului Inca. Totodată, oferă un 

caleidoscop de peisaje și zone climatice, lanțuri muntoase, păduri și 

deșerturi, unde zac rămășițele a zeci de civilizații antice. Cu o populație de 

                                                
1 Dr. ing., consilier, Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală, Direcția Generală de Dezvoltare Rurală, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale; cercet. asociat, Centrul de Economie Montană (CEMONT), Institutul Naţional de 

Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, Bucureşti; secretar general, 

Forumul Montan din România, danut_u@yahoo.com 
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28 de milioane de persoane, Peru este a patra țară din America de Sud, în 

ceea ce privește numărul de locuitori. Aproape 45% din peruani sunt 

indigeni. Diferența se împarte astfel: 37% sunt de origine metisă, 15% sunt 

de origine europeană și restul de 3% sunt de origine africană și asiatică. 

Densitatea populației este de 22 de locuitori pe km², iar rata anuală 

de creștere este de 1,6%. Un procent de 54,6% din peruvieni trăiesc în zona 

de coastă, 32,0% în sierra (regiuni înalte), iar 13,4% în junglă. Populația 

urbană este echivalentă cu 76% din numărul total al locuitorilor, iar 

populația rurală este de 24%. Cele mai mari orașe sunt situate în zona de 

coastă, printre acestea numărându-se Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, 

Lima și Ica. În zonele muntoase se găsesc orașele Arequipa, Cajamarca, 

Ayacucho, Huancayo și Cusco. Nu în ultimul rând, Iquitos este cel mai 

important oraș în junglă, urmat de Pucallpa, Tarapoto și Moyobamba. 

Peruanii aparținând populaţiei bogate, dar şi cei din clasa de mijloc trăiesc 

în case destinate unei singure familii sau la oraşe, în apartamente. Posedă 

autoturisme, au afaceri private ori lucrează ca și funcționari şi îşi pot trimite 

copiii să înveţe la şcoli private. La polul opus, peruanii din clasa de jos 

trăiesc în sate sărace sau cartiere mărginaşe, pe lângă oraşele mari. Ei merg 

pe jos sau cu mijloace de transport în comun, lucrează pe câmp sau în 

fabrici, iar copiilor acestora nu le este deschisă cu ușurință calea spre 

educație. [5]. 

 

2. Regiunea Cusco 

Cusco este un oraș din Peru situat în sud-est-ul țării, lângă Valea 

Urubamba în zona montană a Anzilor. Este atât capitala regiunii Cusco cât 

și a provinciei Cusco. Situat la altitudinea de 3400 metri, dominat de clădiri 

scunde ce se întind doar pe jumătate din urcuşul munţilor. Orașul are o 

populație de aproximativ 360.000 de locuitori, marea majoritate a acestora 

lucrând în industria turismului. După sosirea conquistadorilor spanioli, 

numele din limba quechua (Qosqo) a fost tradus în spaniolă drept Cusco, 

apărând cu acest nume pe hărțile din secolele 17 și 18. („Qosqo” în limba 

quechua, însemnând „buricul pământului”). Pe hărțile din secolul 19 și 

jumătatea secolului 20 (până în 1976), numele apare drept Cuzco. Astăzi în 

cartografia peruană (în spaniolă) numele s-a reîntors la transliterarea 

originală: Cusco cu "s" sau cu "z". În limba engleză ambele variante sunt 

acceptate. Enciclopedia Britannica îl scrie "Cuzco". Orașul a fost fondat în 

jurul anului 1200 d.Hr. de către primul Inca, legendarul Manco Cápac, fiind 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Piura
http://ro.wikipedia.org/wiki/Chiclayo
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Trujillo&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Chimbote
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lima
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ica,_Peru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arequipa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cajamarca
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ayacucho
http://ro.wikipedia.org/wiki/Huancayo
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cuzco
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iquitos
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pucallpa
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarapoto&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Moyobamba&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Peru
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Valea_Urubamba&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Valea_Urubamba&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Anzii_Cordilieri
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cel mai vechi oraș locuit din America de Sud. Acest oraș a fost declarat ca 

patrimoniu protejat de catre UNESCO, datorită faptului că se află pe locul 

unde timp de secole (XIII - XVI) a fost capitala spirituală și administrativă a 

celui mai mare imperiu de pe acest continent: Imperiul Incaş. [1, pp. 122-

125]. 

 

2.1. Principalele obiective turistice din Cusco  

Plaza de Armas (Fig. 2), piața centrală a orașului, constitue "inima" 

acestuia. Centrul, într-o atmosferă colonială, aranjează sub formă 

dreptunghiulară, clădiri cu un etaj, cu balcoane din lemn şi arcade din piatră 

de inspiraţie spaniolă, precum şi două biserici impozante, Compañía de 

Jesús și Catedrala (Fig. 1) - aflate acum câteva secole într-o concurenţă 

deschisă pentru întâietate. Pentru a crea o atmosferă aerisită, în care sunt 

puse în valoare obiectivele turistice, în această zonă sunt interzise afișele 

comerciale, ceea ce emană un aer colonial. Piața este locul de plimbare 

pentru turişti; aici se dau întâlnirile sau se adună elevii, la ieşirea de la 

şcoală. Este imposibil sa stai în Cusco fără să o străbați de câteva ori. La 

etajul clădirilor coloniale se gasesc restaurantele, ce afişează de obicei 

meniuri tradiţionale, iar la parterul clădirilor se regăsesc de asemenea 

restaurante, magazine și agenții de voiaj. În mijlocul pieții se află o fântână 

deasupra căreia tronează statuia unui indian "Piel Roja".  
Figura 1. Catedrala Figura 2. Plaza de Armas 

  
Sursa: Foto Dănuț Ungureanu Sursa: Foto Dănuț Ungureanu 

Muzeul Inca, aflat în apropiere de Plaza de Armas adăpostește cea 

mai mare colecție de artefacte Inca, incluzând vase de băut făurite din lemn, 

stofe, bijuterii, ceramică și aur, alături de cranii deformate sau mumii aflate 

în mormintele lor reconstruite. În curtea interioară centrală există de obicei 

femei quechua ce fac demonstrații de țesut tradițional și își vând creațiile. 
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Muzeul de Artă Precolumbiană, deschis de dată relativ recentă 

(2003) dispune de un număr limitat de obiecte de ceramică fină aparținând 

culturilor peruane, multe dintre ele datând din anul 1.250 î.Hr. Aceste 

exponate dau o perspectivă revigorantă asupra culturilor precolumbiene. 

Mai există expuse lucrări din aur și argint, scoici, qeros Inca, sculpturi din 

lemn și artă din secolele al XVI-lea și al XVII-lea. 

Iglesia La Merced, este considerată ca fiind a treia biserică colonială 

ca importanță din Cusco. Printre principale atracții se regăsesc un chivot 

incrustat cu pietre prețioase, cu peste 1.500 de diamante și 1.600 de perle. 

Piesa este făurită din aur, cântărește 22 de kilograme și are 1,3 metri 

înălțime. 

Museo Historico Regional - cunoscut și sub numele de Casa 

Garcilaso de la Vega. Acest muzeu adăpostește de la vârfuri de săgeți din 

epoca de piatră până la mobilă din perioada colonială. 

Qoricancha, sau "curtea de aur" - în quechua. Un sit Inca, de 

importanţă deosebită pentru perioada Inca, înconjurat de un zid înalt de 6 

metri, ce formează baza construcției Iglesia Santa Domingo.   

Alte obiective turistice demne de vizitat: Iglesia San Blas, Centrul 

pentru Textile Tradiționale din Cusco, Museo de Arte Contemporaneo, 

Iglesia Santa Clara, Museo del Arte Popular, Moseo de Sito del Qoricancha, 

Centro Qosco del Arte Nativo, Monumento al Inca Pachacutec. [1, pp. 122-

128]. 

 

2.2. Atracții turistice din Regiunea Cusco - Urubamba 

Machu Picchu - înseamnă "vechiul pisc" în limba quechua. Se află în 

valea Urubamba, la aproximativ 70 kilometri de Cusco. Cotată ca fiind cea 

mai frumoasă atracție din Peru și cu siguranță unul dintre cele mai frumoase 

și enigmatice locuri străvechi din lume, având o la fel de frumoasă 

arhitectură, Machu Picchu încântă sute de mii de vizitatori în fiecare an. 

Acest oraș Inca, situat la o altitudine "confortabilă" de 2.430 metri, a fost 

uitat și nederanjat timp de aproape patru secole, fiind redescoperit în anul 

1911 de către istoricul american Hiram Bingham. Situl are o suprafață de 

9 km², peste 150 de construcții și peste 100 rânduri de trepte, majoritatea 

săpate în blocuri compacte de granit. Citadela este împărţită în 3 secţiuni: 

una sacră, în care se află temple închinate zeului-soare Inti, o zonă destinată 

claselor inferioare şi o zonă rezidenţială destinată preoţilor şi nobilimii. 

Toate aceste structuri, săpate în granitul din vârful muntelui sunt adevărate 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Quechua
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minuni arhitecturale dar și estetice. Multe dintre cărămizile cântărind în jur 

de 50 de tone sau chiar mai mult, sunt atât de precis sculptate și unite cu 

atâta exactitate, încât îmbinările fără mortar nu permit nici măcar unei lame 

de cuțit să intre printre ele. Invizibil de dedesubt și complet limitat natural, 

înconjurat de terase agricole suficiente pentru a hrăni populația și irigat de 

izvoare naturale, această așezare pare să fi avut destinația de oraș 

ceremonial secret. Din anul 1983 a devenit zonă protejată de UNESCO, iar 

din 2007, a fost inclus printre cele șapte noi minuni ale lumii. Situl Machu 

Picchu este vizitat zilnic de aproximativ 2.500 turiști, iar prețul unui bilet 

este de 42 $. [1, pp. 152-159]. 

Poteca Inca. Poteca pietruită construită de incași, pe care se practică 

cea mai populară și mai cunoscută drumeție. Pleacă de pe valea râului 

Urubamba, trece pe lângă situri arheologice, prin păduri exuberante, 

trecători abrupte ce traversează munţii și urcă până la 4.200 metri, după care 

coboară abrupt spre Machu Picchu. Face parte din reţeaua de drumuri pavate 

care leagă capitala Cusco de toate celelalte oraşe importante şi zone izolate 

din Anzi şi de dincolo de ei. Este accesibilă din luna mai și până în 

septembrie. Accesul este limitat la 500 persoane zilnic, inclusiv ghizii și 

hamalii. Deși are o lungime de doar 39 km, poteca necesită 4 zile pentru a fi 

parcursă, din cauza caracterului său abrupt și al schimbărilor de altitudine. 

Este riguros organizată pe toată lungimea acesteia și există zone special 

desemnate pentru campare de-a lungul ei. [1, pp. 152-159]. 

Situl arheologic Checoq (Fig. 5). Acest sit cuprinde o serie de cladiri 

dreptunghiulare acoperite cu paie, ce au sevit drept depozite, destinate să 

mențină rezervele de hrană în condiții optime. De remarcat este faptul că 

ușile și ferestrele depozitelor erau orientate în anumite direcții pentru 

captarea curenților reci. Tehnologia vremii, bazată pe aerul rece, controlul 

umidității și al temperaturii, permitea păstrarea alimentelor pentru perioade 

îndelungate. Efectele combinate ale apei și ale aerului, generau un circuit de 

termoreglare, pe principiul aparatelor frigorifice actuale. [3] 

Complexul arheologic Moray (Fig. 4). La o distanță de aproximativ 

50 de km. nord-vest de Cusco, pe un platou situat la 3.500 metri există un sit 

ce conține o serie de platforme concentrice. Acestea, au formă circulară, de 

pălărie și au servit în perioada imperiului Inca drept terase agricole. 

Totodată, complexul avea și rolul de laborator agricol, sau "staţiune de 

experimentare", pentru monitorizarea condițiilor optime de creștere a 

culturilor. Servea la aclimatizarea diferitelor specii de plante, adaptarea și 
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modificarea acestora pentru satisfacerea nevoilor consumului uman. Între 

prima terasă - cea de suprafață și ultima - cea mai adâncă, există o diferență 

medie de temperatură de 15°C. Pe măsură ce se coboară înspre baza 

platformei, se observă o creștere a temperaturii cu câte 1° C între fiecare 

două trepte. Cea mai adâncă terasă are aproximativ 36 metri adâncime și 

220 metri lungime. Totodată, complexul avea și rolul de laborator agricol, 

sau "staţiune de experimentare", pentru monitorizarea condițiilor optime de 

creștere a culturilor. Servea la aclimatizarea diferitelor specii de plante, 

adaptarea și modificarea acestora pentru satisfacerea nevoilor consumului 

uman. [3]        
Figura 3. Port tradițional inca Figura 4. Complexul arheologic Moray 

  
Sursa: Foto Dănuț Ungureanu Sursa: Foto Dănuț Ungureanu 

Minele de sare Maras (Fig. 6). Existând încă din vremea imperiului 

pre-Inca, aflate în Valea Sacră Urubamba, la o altitudine de 3.505 metri, 

aceste mine de suprafaţă sunt folosite pentru exploatarea zăcămintelor de 

sare, cotate ca fiind de natură ecologică și având o foarte mare căutare. Peste 

5.000 de albii de sare, amplasate pe versantul muntelui, în partea stângă a 

Rio Urubamba, topite ca urmare a căldurii de la această altitudine și bazate 

pe o tehnologie ancenstrală de colectare a zăcământului, oferă vizitatorilor o 

priveliște unică. Fiecare albie este o depresiune dreptunghiulară de 

aproximativ 3 metri lungime și 30 cm adâncime, săpată în pământ. Un izvor 

natural aflat pe vârful văii alimentează albiile cu un debit constant de apă 

caldă sărată, ce este dirijată prin sute de canale înguste, majoritatea având 

lățimea de 30 cm. Odată ce apa se evaporă, pe fundul albiilor rămâne sarea, 

ce este mai apoi colectată manual de către muncitori, ambalată în saci și 

dpozitată la unul dintre cele 6 depozite existente. [1, pp. 144-145] [3] 
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Figura 5. Situl arheologic Checoq Figura 6. Minele de sare Maras 

  
Sursa: Foto Dănuț Ungureanu Sursa: Foto Dănuț Ungureanu 

 

3. Turism rural. Organizarea unui program turistic de către localnici 

Multitudinea de turiști ce vizitează regiunea Cusco i-a determinat pe 

localnici să abordeze o serie de activități turistice, punând în valoare atât 

resursele naturale și antropice ale zonei, cât și resursele proprii ale acestora: 

tradiții, cultură, meșteșuguri, produse locale și gastronomie tradițională. Este 

cunoscut faptul că turiștilor le face plăcere să viziteze locurile sacre, siturile 

arheologice, dar și să "guste" din specificul local. Sătenii, cei ce vor să 

conducă astfel de activități, parcurg în mod obligatoriu un curs de formare 

profesională organizat de structuri ale Ministerului Comerțului Exterior și 

Turismului. În cadrul acestui curs, ei învață noțiuni de bază în turism, 

legislație, comportament turistic, modul de organizare a unui program 

turistic, artă culinară, limba engleză. După absolvirea cursului, își 

înfiinţează asociații familiale, în care sunt implicate de obicei membrii a 

două familii. Nu este necesar ca toți membrii acestor familii să aibă cursul 

absolvit, ci doar responsabilul asociației. Însă, fiecare dintre aceştia au 

sarcini bine stabilite în cadrul programului turistic în care sunt antrenaţi. 

Întocmesc împreună oferta de program şi se alternează în aplicarea acestuia, 

în așa fel încăt fiecare familie să aibă câte un grup de turiști în organizare: 

De exemplu, în timp ce "familia nr. 1" însoţeşte turiştii și organizează 

programul pe parcursul unei zile, "familia nr. 2" îşi rezolvă acasă activitățile 

agricole din gospodărie. În ziua următoare, "familia nr. 2" va fi cea care se 

ocupă de grupul de turiști, iar "familia nr. 1" va avea timpul necesar pentru 

activitățile agricole proprii.  
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3.1. Caz concret de organizare a unui program agroturistic rural 

Cea de-a treia zi a Forumului Montan Mondial, organizat în Cusco în 

luna mai 2014 a fost rezervată aplicațiilor practice. Vizitele în teren au vizat 

Stațiunea experimentală a cartofului Potato Park și excursia în situl Moray și 

zona Maras.  

Pe parcursul primelor două zile de prezentări și dezbateri, în foaerul 

primăriei din Cusco - locul de desfășurare al Forumului, au fost prezenți 

reprezentanți a două asociații familiale ce au prezentat participanților 

ofertele pentru aceste destinații.  

Principalele responsabilități ale organizatorului vizitei de studii în 

Maras - Moray din timpul evenimentului: 

▪ participare - cu stand de prezentare și albume de promovare a 

destinației la evenimentul precizat; 

▪ oferirea de informații cu privire la obiectivele de vizitat, timpul 

alocat, preț, echipamentul necesar deplasării; 

▪ colectarea datelor personale ale turiștilor înscriși (nume, camera și 

hotelul în care sunt cazați); 

▪ comunicarea orelor la care turiștii vor fi preluați de la hotel; 

▪ încasarea contravaloarei excursiei și eliberarea chitanței; 

▪ contractarea unui mijloc de transport (microbuz/ autocar), funcție 

de persoanele înscrise. 

Derularea programului turistic din ziua stabilită: 

Organizatorul devine ghidul grupuluui. Acesta preia mijlocul de 

transport și se deplasează la structurile de cazare unde sunt îmbarcați turiștii, 

conform orarului prestabilit. După preluarea turiștilor și verificarea listei de 

înscrieri, începe deplasarea la obiective. Prima oprire are loc după o 

jumătate de oră de parcurs, la marginea drumului într-un mic bazar 

amenajat, unde femeile quechua  își vând manufacturile și alte produse 

tradiționale și de unde vizitatorii își pot cumpăra suveniruri. 

Obiectivul 1. Situl arheologic Checoq 

Turiștii sunt întâmpinați de două femei inca (în cazul de față soția și  

cumnata ghidului) îmbrăcate în costum tradițional. Se alătură nepoata, care 

la rândul ei poartă un copil sugar în brațe. Ghidul dă informații despre sit, 

după care interpretează câteva cântece la instrumente tradiționale: tobă, 

claves, maracas, corn, chitară. Sunt antrenați și turiștii pentru a prelua din 

instrumente și a forma o "orchestră" ad hoc (Fig. 7). În timp ce turiștii cântă, 

aceștia sunt serviți de către echipă cu ceai de coca. Partea a doua constă într-
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o demonstrație practică de împletit diverse obiecte de artizanat din pănuși de 

porumb (fig.8), făcută de către cele trei femei peruane. Cei interesați să 

încerce, sunt ajutați, iar obiectele astfel executate sunt păstrate de realizatorii 

acestora. [3] 
Figura 7. Moment artistic & artizanat Figura 8. Demonstraţie de artizanat 

  
Sursa: Foto Dănuț Ungureanu Sursa: Foto Dănuț Ungureanu 

Obiectivul 2. Situl arheologic Moray 

Ghidul prezintă câteva legende despre site și dă explicații de natură 

istorică, agricolă, arhitectonică. În timpul vizitei, interpretează cântece 

tradiționale, acompaniat de echipa sa. 

Obiectivul 3. Albiile de sare din Maras. Ghidul și soția acestuia 

explică modul în care s-au format aceste albii ecologice de suprafață  și 

detaliază tehnologiile de exploatare a acestora.  

Prânzul. Masa este servită acasă la gazdă. Produsele tradiționale sunt 

pregătite cu o zi inainte de către familie, cu sprijinul câtorva rude. Persoane 

din familie, în frunte cu organizatorul sunt cele care se ocupă de confortul 

oaspeților. Un prânz tradițional cuprinde o supă de carne de vită cu orez, 

năut și făină de cartofi - Chuño cola, iar ca fel principal, Adobo - carne de 

porc marinat cu condimente și garnitură de legume fierte. Un fruct copt sau 

crud este servit de obicei ca și desert. 
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Figura 8. Masa la pensiune Figura 9. Blazon pensiune 

  
Sursa: Foto Dănuț Ungureanu Sursa: Foto Dănuț Ungureanu 

 

5. Concluzii 

Peru este o țară cu adevărat fascinantă.  O definește un mozaic unic 

format dim mari centre urbane, tradiții ancestrale ale ținuturilor rurale, sate 

sărăcăcioase, deșerturi imense, păduri tropicale, situri ce îți taie respirația. 

Ruinele, siturile, tehnologiile ancestrale, simplitatea locurilor, unicitatea 

peisajelor, obiceiurile şi tradiţiile, folclorul, bucătăria locală tradiţională 

alături de ospitalitatea localnicilor sunt principalele elemente, ce contribuie 

la dezvoltarea turismului rural și a agroturismului. 

Unicitatea locurilor atrage din ce în ce mai mulţi turişti. Moştenirea 

rămasă de la incaşi este atent conservată şi pusă în valoare, cu 

responsabilitate atât de către autorităţi, asociaţii profesionale, localnici. Cei 

din urmă își dau seama de valoarea turistică a zonelor din jurul lor și depun 

eforturi mari pentru a se organiza și a-și găsi un loc în industria turistică. Ei 

sunt păstrătorii de tradiții și cunoscătorii realităților înconjurătoare. Chiar 

dacă duc o viaţă modestă, locuitorii din zonele rurale din regiunea Cusco 

știu că munca lor poate fi mai bine apreciată și că își pot completa veniturile 

din agroturism. Totodată, autoritățile statului vin să sprijine această 

categorie de mici întreprinzători, prin organizarea de cursuri de specialitate 

și prin atestarea pensiunilor turistice ce urmează să ofere servicii de cazare 

și masă. Iar, acest gen de servicii agroturistice încep să aibă în Cusco o din 

ce în ce mai mare căutare. 
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Abstract 
Similarly to the results of other intelectual activities, achieving a collection of old 

books, documents and manuscripts, a library, seems to be an act of creation. It requires at 

least a certain level of culture and a conscious process of resource selection. “A man who 

collects a library throughout his life is in symbiosis with it” (Ion C. Rogojanu, bibliophile). 

It turns out that the movable heritage is directly connected to the person and personality of 

the holder, who thus acquires the character of living heritage - modeled on the program 

“Living Human Treasures”, of the Ministry of Culture, on the keepers and transmitters of 

traditions. 

Key words: tourism heritage, anthropogenic tourism potential, movable cultural 

heritage, immaterial heritage, living heritage, keepers and transmitters of traditions, 

bibliophile 

JEL: L82, L83, Z13 

 

1. Introducere 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization/ Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și 

Cultură), creat în 1945, cu sediul la Paris, urmărește, sistematic, 

salvgardarea, păstrarea şi transmiterea patrimoniului cultural – implicit cu 

vocație turistică. România este membru din 1956. Una din misiunile 

UNESCO este menținerea unei liste de locuri cu valențe naturale sau 

istorice, locuri a căror conservare și salvare sunt importante pentru 

comunitatea mondială. 

De asemenea, UNESCO constituie o listă reprezentativă a 

patrimoniului cultural imaterial al umanității. Potrivit site-ului Ministerului 

Culturii, România are depuse și i-a fost acceptată nominalizarea pentru patru 

dosare, și anume pentru: Ritualul Călușului, Doina, Tehnici legate de 

ceramica tradițională de Horezu și, respectiv, Colindatul de ceată 

                                                
1 Prof. univ. dr., Departamentul de Turism şi Geografie, Facultatea de Business şi Turism, 

Academia de Studii Economice, Bucureşti, nicolae.lupu@com.ase.ro 
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bărbătească în România și Republica Moldova. Depunerea dosarelor s-a 

făcut între 2002 și 2012. 

Un alt program UNESCO este „Tezaure umane vii”, pentru 

identificarea persoanelor care, făcând dovada caracterului excepţional al 

performanței, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu 

imaterial, în forma şi cu mijloacele tradiţionale nealterate, contribuind astfel 

la asigurarea viabilităţii acestuia. Pe această cale creşte gradul de 

recunoaştere şi vizibilitate a păstrătorilor şi transmiţătorilor elementelor de 

patrimoniu cultural imaterial în cadrul comunităţilor din care fac parte, al 

specialiştilor şi al publicului larg. 

 

2. Implementarea programului „Tezaure umane vii” în România 
Inițiativa programului „Tezaure umane vii” i-a aparținut, în 1993, 

Republicii Coreea. În prezent, astfel de programe se desfășoară în Japonia, 

Franța, Cehia, Ungaria etc. 

În aplicarea Legii nr. 26/ 2008 [12], prin ordin al ministrului culturii, 

cultelor și patrimoniului național, în 2009, a fost adoptat Regulamentul de 

acordare a titlului de Tezaur uman viu [13]. Distincția se acordă „acelor 

persoane care sunt recunoscute de către comunitate drept creatoare şi 

transmițătoare de elemente ale unui domeniu al patrimoniului cultural 

imaterial, în forma şi cu mijloacele tradiționale nealterate” (art. 1 al 

Regulamentului). Titlul de Tezaur uman viu este viager, personal și 

netransmisibil. Persoana „trebuie să îndeplinească, simultan, calitățile de 

purtător, păstrător, creator de patrimoniu imaterial şi performer capabil să 

transmită modele culturale tradiționale şi să fie recunoscută atât de 

comunitatea de purtători, cât şi de comunitatea ştiințifică”. „... nu pot 

candida persoane care au urmat o formă de învățământ vocațional” (art. 4). 

Candidaturile se transmit unei comisii naționale, în numele comunității, de 

către directori de așezăminte culturale și de școli, preoți etc. sau de către 

specialiști sau în nume propriu. 

Rezultatele nu s-au lăsat așteptate, astfel că din 2010 au fost acordate 

40 de titluri de Tezaur uman viu (Figura 1). Dacă în primii ani numărul de 

titluri atribuite anual a fost plafonat la 5, din 2013, prin adoptarea unei 

modificări a Regulamentului de acordare, numărul anual maxim de titluri a 

fost crescut la 20 [14]. Dintre deținătorii celor 40 de titluri, după evidența 

Ministerului Culturii, unul singur (Nicolae Veleanu, vătaf de călușari, de la 

Giurgița - Dolj), recunoscut în anul 2010, este plecat spre o altă lume. 
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Figura 1. Distribuția pe ani a titlurilor de Tezaur uman viu atribuite 
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Sursa: Ministerul Culturii 
Distribuția pe județe – în total 16 județe – este prezentată în Figura 2. 

De exemplu, județul Suceava înregistrează trei titluri, toate atribuite în 2013, 

pentru: o horitoare (Felicia Cuciureanu, de la Bilca), un interpret popular la 

instrumente pastorale tradiționale (Vasile Ungureanu, de la Mălini) și un 

dansator popular (Dorin Cocârță, de la Fundu Moldovei). Pe provincii 

istorice, Transilvania înregistrează 27 de titluri (inclusiv prin Harghita, Satu 

Mare, Hunedoara, Sibiu și Mureș), Muntenia și Oltenia, împreună, 7 titluri 

(inclusiv prin Dolj și Călărași), iar Moldova 6 titluri. 

Fără a nega valoarea unor tradiții din județe precum Alba, Cluj și 

Brașov și, mai ales, a purtătorilor acestora, relevanța unui astfel de 

clasament nu poate fi absolutizată. În bună măsură, clasamentul reflectă 

gradul de preocupare a comunității și a autorităților locale pentru 

cunoașterea și recunoașterea propriilor valori tradiționale. În acest sens, de 

pildă, suplimentar, în nume propriu, Consiliul Județean Alba, prin Centrul 

de Cultură „Augustin Bena”, acordă titlul „Tezaur”, înmânarea făcându-se 

în cadrul unei gale „Tezaurele Albei”. La Alba Iulia, în 2014, au fost 

acordate cinci asemenea titluri, cărora li s-au adăugat cinci titluri de 
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excelență pentru cei mai harnici custozi de expoziții etnografice din județ [6, 

p. 54]. 
Figura 2. Distribuția pe județe a titlurilor de Tezaur uman viu atribuite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: Ministerul Culturii 

Pe categorii de reprezentare (Figura 3), folclorul și meșteșugurile 

artistice își împart cele 40 de titluri de Tezaur uman viu în mod egal. La 

categoria folclor au putut fi regrupați: interpreți populari, inclusiv la 

instrumente pastorale tradiționale, taragot și vioară; rapsozi populari, 

inclusiv horitoare; instructori și dansatori tradiționali, inclusiv vătafi de 

călușari. La categoria meșteșuguri artistice au fost reuniți: țesătoare și 

împletitoare din papură; prelucrători tradiționali ai lemnului, inclusiv lădar; 

iconari și încondeier de ouă; cojocari; creatori de costume, podoabe și măști 

populare; constructori de instrumente muzicale (cimpoi, bucium, țiteră). 

Însă încondeier de ouă nu este un meșter din Bucovina, regiune consacrată 

pentru această activitate, ci Barkó Etelca, din Săcele - Brașov. 

Mai trebuie arătat că atribuirea titlurilor nu este urmată de 

popularizarea cuvenită. Pe site-ul Ministerului Culturii, în prezent (martie 

2015) sunt disponibile numai condițiile de depunere a dosarelor de 

candidatură pentru… sesiunea 2014. Deși depunerea pentru respectiva 

sesiune s-a încheiat în septembrie, iar evaluarea și deliberarea s-a făcut până 

în noiembrie 2014. Însă pe site-ul ministerului nu pot fi regăsiți deținătorii 

titlului de Tezaur uman viu, nici din 2014, nici din anii anteriori. 
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Figura 3. Distribuția pe forme de manifestare a titlurilor de Tezaur uman viu 

atribuite 
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Sursa: Ministerul Culturii 

Credem că deținătorii titlului de Tezaur uman viu și performanțele 

lor pot fi asimilate patrimoniului turistic, în particular unor elemente de 

potențial turistic antropic [15], unor atracții turistice în sine. De aceea, ar 

trebui promovate cu convingere. La nivel central, s-ar impune ca autoritatea 

de resort (Autoritatea Națională pentru Turism/ANT) să preia „dosarele” 

deținătorilor titlurilor, dedicându-le cel puțin o broșură publicitară și o hartă. 

De altfel, recent, în 2014, ANT a editat „UNESCO World Heritage Map in 

Romania”. Personalitatea și performanțele deținătorilor titlului de Tezaur 

uman viu ar transforma întreaga comunitate din care fac parte într-un centru 

de interes turistic autentic.  

 

3. Bibliofilul Ion C. Rogojanu 

Prin similitudine cu alte activități intelectuale, apreciem că realizarea 

unui fond de carte veche, documente și manuscrise, a unei biblioteci, în 

general, este un act de creație. El presupune cel puțin un anumit nivel de 

cultură și un proces conștient de selecție a cărților care urmează să intre în 

respectiva bibliotecă. Cu atât mai mult într-o lume a digitalizării, „știința” 
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creării unei biblioteci de referință are caracterul de patrimoniu imaterial, 

chiar de tradiție. 

Potrivit DEX, bibliofilul este un iubitor și colecționar de cărți rare și 

prețioase. „Un om care adună o bibliotecă într-o viață se află într-o simbioză 

cu aceasta” (Ion C. Rogojanu). Se dovedește că patrimoniul cultural mobil 

de bibliotecă, zămislirea și existența unei mari biblioteci, cel puțin în 

domeniul privat, nu poate fi separată de persoana și personalitatea 

respectivului iubitor de carte, adică a bibliofilului, care astfel dobândește 

statutul de patrimoniu viu. Pe această bază, credem că extinderea la 

bibliofilie a programului „Tezaure umane vii” nu ar trebui să mai întârzie. 

În cercul profesioniștilor din domeniul turismului și nu numai, drept 

unul din cei mai mari bibliofili și… filantropi este recunoscut Ion C. 

Rogojanu. Fire voluntară, Ion C. Rogojanu apare uneori drept un personaj 

controversat [3, pp 34-35]. Este cert însă că o bibliotecă și arhivă cu peste 

30.000 de cărți, mai mult de 20.000 de fotografii vechi românești și străine 

și 15.000 de liste-meniu vechi nu poate să fie decât creația unei personalități 

cu o sete de împlinire rar întâlnite [9]. 

S-a născut la Cotești, Vrancea, în noiembrie 1939. Tata, Constantin, 

originar din Gorj, cu rădăcini aromâne, din Albania de astăzi, orfan, urmase 

Școala Superioară de Comerț din Craiova, iar mama, Costina, era fiică de 

podgoreni din Cotești. Tânăra familie se va stabili în Capitală, cu chirie, în 

cartierul Tei, nu departe de Obor [16, pp. 30-35]. Lumea pestriță a mahalalei 

îi va forja micului Ion caracterul. 

În 1957, Ion C. Rogojanu a absolvit Școala Medie Tehnică de 

Comerț („Nicolae Kretzulescu”). Un deceniu a lucrat contabil și merceolog 

în comerțul exterior. Între 1970 și 1972 urmează cursurile școlii postliceale 

de hotelieri de pe lângă actualul Colegiu Economic „Viilor”, iar în 1974, 

primul curs de formare a instructorilor pentru hotel, susținut de specialiști 

UNESCO. Din 1968 îl regăsim comisionar, recepționer și, mai ales, director 

la mai multe hoteluri din București [7, pp. 993-994]. În 1986 trece la 

„Tribuna României” („Curierul Românesc” de după 1989, revista Fundației 

Culturale Române), ca administrator al publicației, apoi redactor. În 1992-

1994 este director al unei publicații profesionale meteorice, revista „Hotel”. 

Ion C. Rogojanu declară că singura avere a tatălui fusese un cufăr 

mare cu vreo 150 de cărți. În acel cufăr s-ar fi aflat germenii pasiunii de 

bibliofil. Din lecturile părinților și poveștile bunicii materne i s-ar trage seva 

rădăcinilor pasiunii de mai târziu [10, pp. 2222-2231]. La liceu, evoluția îi 



“Living Human Treasures”. Case study: the bibliophile Ion C. Rogojanu 

119 

 

va fi marcată de profesori precum Constantin Purcărete (doctor în științele 

economice și comerciale, anterior asistent la Academia de Înalte Studii 

Comerciale și Industriale, Academia de Studii Economice din București de 

astăzi), Gerda Barbilian (soția poetului Ion Barbu), Romulus Spirescu. Dar 

„Lectura este aceea care întreține focul spiritului”, crede Ion C. Rogojanu. 

De la lectura cărților tatălui și a celor din bibliotecile vecinilor și din 

biblioteca liceului, trece la constituirea bibliotecii și arhivei proprii. Treptat, 

devine un apropiat al celor mai cunoscuți anticari și răscolește talciocurile 

vremii. Frecventează oameni de carte. Domeniile privilegiate sunt: istoria 

Bucureștilor, istoria României, istoria învățământului economic, istoria 

ospeției la români, călători străini despre România. 

Peste timp, termenii „colecție” și „colecționar” îi repugnă, arătând că 

și-a alcătuit o bibliotecă conformă preocupărilor profesionale și nu numai, 

pentru a-și împlini cunoștințele în domeniile care îl interesează; biblioteca îi 

este „laboratorul în care apar noi și noi esențe necesare în procesul formării 

și modelării sufletului și cugetului uman.” Cu tendințe de enciclopedist, 

volumelor le-a adăugat tot mai multe periodice, cărți poștale, fotografii de 

epocă, reproduceri după gravuri, acte de stare civilă, documente de călătorie, 

scrisori olografe, efemeride. Și numărul lor este în continuă creștere! 

În consens cu profesia de hotelier și în completarea secțiunii din 

bibliotecă reprezentată de cărțile de gastronomie, „cuhnia” de la bloc a lui 

Ion C. Rogojanu cuprinde și ea nenumărate piese de veselă, ustensile de 

bucătărie și „gadgeturi”. Uneori, cu parcimonie, Ion C. Rogojanu scoate la 

vânzare obiecte, mai degrabă disparate. 

Între inițiativele sale se înscrie Muzeul Ospeției, pentru care și-a 

anunțat disponibilitatea de a-l înzestra [4, p. 3], dar pentru care nici 

Ministerul Turismului, nici alte entități solicitate nu au oferit spațiul de 

expunere necesar; inițiativa a rămas la stadiul de concept. Ulterior, în 2004, 

Ion C. Rogojanu a înființat Asociația „Ospeția din România – Tradiție și 

evoluție” [1, p. 7]. Contribuțiile sale publicistice sunt variate. În prezent este 

senior editor al publicației lunare „Vacanțe la țară”, apropiată de Asociația 

Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC). De asemenea, 

concură la organizarea unor expoziții temporare, pe teme diverse. De 

exemplu, la Muzeul Național Cotroceni, în 2009, a contribuit la realizarea 

unei expoziții „Simfonia meniului”, cu această ocazie fiind reconstituit 

dejunul regal servit la serbările încoronării de la Alba Iulia, de la 15 

octombrie 1922. La radio, o lungă perioadă, la emisiunea „Clubul 
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curioșilor”, a susținut o rubrică Viața documentelor. („De prin lume adunate 

și iarăși la lume date”.) Cu generozitate, pentru apropiați, permanent are 

ceva nou de arătat. 

 

4. Un filantrop modern 

În preocupările lui Ion C. Rogojanu, un capitol special este 

reprezentat de lucrările de și despre Eminescu. Astfel, în anul 1989 a pus 

bazele Fondului documentar „Mihai Eminescu”, cu lucrări și exemplare ce 

nu se află la un loc în nicio altă bibliotecă reprezentativă. De pildă, fondul 

cuprinde toate cele 11 ediții îngrijite de Titu Maiorescu, din care pe cinci 

nici măcar Perpessicius, cel mai important cercetător și editor al lui 

Eminescu, nu reușise să le găsească. Prin act de donație, fondul, de peste 

6.000 de unități bibliografice, a fost trecut în beneficiul Bibliotecii Județene 

„Mihai Eminescu” din Botoșani, care a și editat Catalogul Fondului 

documentar Eminescu. Catalogul poate fi consultat pe site-ul instituției [8], 

iar primele două volume sunt disponibile și în format tipărit. Fondul 

cuprinde următoarele secțiuni: opera; critică, istorie și teorie literară; opere 

diverse; domenii conexe eminescologiei; publicații seriale, periodice și 

ocazionale [11, pp. 2306-2319]. Pentru punerea la dispoziția specialiștilor, 

între bibliotecă și Facultatea de Litere de la Iași a fost încheiat un protocol, 

rezultatul fiind publicația anuală „Studii Eminescologice”. 

Între alte rarități și „bijuterii”, Ion C. Rogojanu poate să ilustreze 

capitolul „Eminescu” prin „volume” ale poetului așezate în „Cea mai mică 

bibliotecă din lume”, în fapt o microbibliotecă, cu ediții-liliput, de 

dimensiunea unui băț de chibrit, scoase de H. Fisher, în 1932-1933, la 

Galați. În egală măsură, deține un unicat, sigiliul-ștampilă al singurei 

Societăți „Mihai Eminescu” create cu asentimentul poetului, în 1887, de 

către elevii Liceului „Matei Basarab” din București [5, pp. 265-266]. 

În pofida donației de la Botoșani, folclorul și etnografia continuă să 

fie bine reprezentate în biblioteca și arhiva Ion C. Rogojanu: Dimitrie 
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        Figura 4. Prima ediție de Poesii                      Figura 5. Ex libris (grafică 

 îngrijită de T. Maiorescu, din 1883-1884                de Iosif Tellmann, Lupeni) 

       
Sursa: Biblioteca Ion C. Rogojanu 

Comșa, Album de crestături în lemn înfățișând 243 obiecte după originale 

țărănești, 1909 (format 46,5 x 33,5 cm), precum și reeditarea, tot de la 

Sibiu, din 1979 (47,5 x 33,5 cm); Barbu Slătineanu, Ceramica românească, 

1938; L’Art du Peuple Roumain, Catalogue de l’exposition de Genève, 1925 

etc. De asemenea, numeroase ilustrații și cărți poștale fac referire la 

ocupațiile tradiționale ale locuitorilor. Deși Ion C. Rogojanu se declară 

republican, ca „amator” în studierea trecutului și recunoscându-i pe deplin 

contribuția la făurirea României moderne, și-a apropiat, în bibliotecă, 

numeroase însemne ale Casei Regale a României. În principal, e vorba de 

cărți având ca editor fundațiile regale, precum și de diverse documente, 

fotografii, alte însemne. „Reginele Elisabeta și Maria au impus la Curte 

portul național românesc. Regula nu reprezenta doar un simplu joc de salon. 

Ea a dus la dezvoltarea unei adevărate industrii artizanale. Elita feminină a 

susținut redeșteptarea artei naționale, promovând îndeletnicirile casnice 

țărănești, înființând societăți și asociații în acest scop” [17, pp. 2-5]. O 

acuarelă de epocă o reprezintă pe regina Elisabeta în port românesc, cu furcă 

și fus (Figura 6), imaginea fiind o evidențiere a eforturilor suveranei de a 
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pune în valoare îndeletnicirile tradiționale. O plachetă o prezintă pe regina 

Elisabeta în fața unui război de țesut, imaginea fiind completată cu un gând: 

„Viitorul Țerei îl țese femeia. Elisabeta”. De altfel, în suplimentul 

Aristocrat, al revistei „Privirea”, editată de Mihai Tatulici, Ion C. Rogojanu 

a ilustrat copios articole ample precum Hoteluri și restaurante de lux în 

vechiul București, Aristocrația și arta fotografică, Atelierele fotografice 

celebre din Bucureștii secolului al XIX-lea și, mai ales, Casa Regală. 

Coroana de oțel a României.  
      Figura 6. Acuarelă de la Agapia,                 Figura 7. Catalogul expoziției 

 reproducere după o fotografie a reginei                   de la Geneva, din 1925  

             
Sursa: Arhiva Ion C. Rogojanu                           Sursa: Biblioteca Ion C. Rogojanu      

Drept recunoaștere a actului de donație, precum și a preocupărilor 

constante în direcția promovării studiului operei eminesciene, în 1993, Ion 

C. Rogojanu a fost primul Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani. 

Ulterior, în anul 2000, președintele României i-a acordat Medalia „150 de 

ani de la nașterea lui Mihai Eminescu”. La Chișinău, în anii 1990, au fost 

puse în circulație două cărți poștale: una reprezentându-l pe Victor Crăciun, 

„cercetător al creației eminesciene” și președinte al Ligii Culturale pentru 

Unitatea Românilor de Pretutindeni, organizatoare a Congresului 

Spiritualității Românești, iar cealaltă cu imaginea lui Ion C. Rogojanu, 



“Living Human Treasures”. Case study: the bibliophile Ion C. Rogojanu 

123 

 

„bibliofil-eminescolog” [2]. De asemenea, în 1990, Ion C. Rogojanu a fost 

desemnat președinte al nou-înființatei Asociații a Hotelierilor din România. 

 

5. Concluzii 

Pe lângă conștientizarea nevoii reale a unei biblioteci exclusive cu 

opera și exegeza eminesciană, prin actul de donație, Ion C. Rogojanu a 

obținut certitudinea sorții ulterioare a „tezaurului”, aflat în „vremelnica sa 

păstrare” (Virgil Cândea). Pentru că exemplele unor mari biblioteci 

particulare, care nu au supraviețuit dispariției proprietarilor, fie ei și 

eminescologi, nu sunt puține: scriitorul George Ivașcu, romanciera Dana 

Dumitriu sau însuși Perpessicius. Încă o dată se dovedește că patrimoniul de 

bibliotecă este nemijlocit legat de persoana și personalitatea deținătorului, 

confirmând caracterul de patrimoniu viu al acestuia. Într-o vreme, Ion C. 

Rogojanu s-a manifestat ca prim-vicepreședinte al Asociației Române de 

Bibliofilie și Ex-libris, înființate în 1995. 

„Generațiile noi nu duc lipsă numai de lectură, ci și de bucuria de a 

lua o carte în mână, de a privi o copertă frumoasă, o gravură expresivă”, 

crede Ion C. Rogojanu. 

Odată ce a plasat într-un loc sigur Fondul documentar „Mihai 

Eminescu”, în același timp stabilind condițiile exacte de întreținere, acces și 

punere în valoare, Ion C. Rogojanu este concentrat asupra îmbogățirii 

bibliotecii sale și clasării arhivei. Dintre cei trei urmași, cel mai apropiat îi 

este Octavian, de profesie notar, care și el pare interesat de „farmecul discret 

al documentelor”, urmând să ducă mai departe proiectul de viață al tatălui 

său. 

În condițiile date, pentru că unor asemenea personalități li se cuvine 

întreaga recunoaștere a semenilor, precum și a autorităților de profil, credem 

că includerea lor în programul „Tezaure umane vii” reprezintă un demers pe 

deplin justificat. 

 

Bibliografie 

1. Amariței, C., Asociația „Ospeția din România”, păstrătoare și 

promotoare a tradițiilor ospeției în spiritul conceptelor europene, în 

„Economistul”, 18 ianuarie 2005 

2. Grecov, I., Eminescu în oglinda filateliei (Creionări la portret), 

Editura Art & X, Chișinău, 1995 



Nicolae LUPU 

124 

 

3. Lupu, N., La aniversarea unui mare bibliofil, în „Vacanțe la țară”, 

nr. 132, decembrie 2014 

4. Rogojanu, I. C., Pledoarie pentru un muzeu și o bibliotecă, în 

„Hotel”, nr. 1/1994 

5. Rogojanu, I. C., Povestea unui sigiliu, în „Studii Eminescologice” 

(coordonatori Viorica S. Constantinescu, Cornelia Viziteu), nr. 5, 

Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2003 

6. Roman, Florin Claudiu, Raport de activitate, Consiliul Județean 

Alba, 2014 

7. ***, Enciclopedia personalităților din România (ed. R. Hübner), 

Who is Who, Verlag für Personenenzyklopädien AG, Zug, 2007 

8. ***, http://www.bibliotecabotosani.ro/user/doc/catalog/Catalog 

Eminescu.pdf 

9. ***, In Honorem Ion C. Rogojanu. Cu prilejul împlinirii a 75 de ani, 

Liber Amicorum, Ediție bibliofilă, București, 2014 

10. ***, Ion Rogojanu: „Fiecare om, cunoscător al limbii române, (…) 

este și un posibil (…) eminescofil” (interviu de P. Dima), în „Revista 

noastră”, publicație a elevilor Liceului „Unirea” Focșani, nr. 119-

121, aprilie-iunie 1986 

11. ***, Ion Rogojanu: „L-aș fi putut înțelege pe Eminescu și opera sa 

fără să înțeleg lumea în care a trăit și a gândit?” (interviu de P. 

Dima), în „Revista noastră”, nr. 122-124, oct.-dec. 1986 

12. ***, Legea nr. 26/ 2008 privind protejarea patrimoniului cultural 

imaterial, în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 168/ 2008 

13. ***, Ordinul ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național 

nr. 2491/ 2009 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a 

titlului de Tezaur uman viu, la 

http://www.cultura.ro/uploads/files/OMCCPCN-2491-TUV.pdf 

14. ***, Ordinul ministrului culturii privind modificarea Ordinului nr. 

2491/ 2009, la http://www.cultura.ro/uploads/files/OMC_-

_modif_2491_2009_-_TUV.pdf 

15. ***, Ordonanța Guvernului României nr. 58/1998 privind 

organizarea și desfășurarea activității de turism în România, în 

„Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 309/ 1998 

16. ***, România și șansa bibliofiliei ‒ convorbiri cu Ion C. Rogojanu, 

prim-vicepreședinte al Asociației Române de Bibliofilie și Ex-libris 

http://www.bibliotecabotosani.ro/user/doc/catalog/CatalogEminescu.pdf
http://www.bibliotecabotosani.ro/user/doc/catalog/CatalogEminescu.pdf
http://www.cultura.ro/uploads/files/OMCCPCN-2491-TUV.pdf
http://www.cultura.ro/uploads/files/OMC_-_modif_2491_2009_-_TUV.pdf
http://www.cultura.ro/uploads/files/OMC_-_modif_2491_2009_-_TUV.pdf


“Living Human Treasures”. Case study: the bibliophile Ion C. Rogojanu 

125 

 

(interviu de Letiția Constantin, Tabita Chiriță), în „Revista 

Bibliotecii Naționale a României”, nr. 2/2002 

17. ***, Semne ale regalității într-o arhivă particulară din România. 

Dialog cu bibliofilul Ion C. Rogojanu (interviu de Letiția Constantin, 

Tabita Chiriță), în „Salonul literar”, revistă de atitudine și cultură a 

Fundației Social-Culturale „Miorița”, nr. 64, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

126 

 

ORNAMENTATION STYLE OF FOLK ART TEXTILES 

OF MOLDAVIA 
 

ORNAMENTICA TEXTILELOR POPULARE DIN ZONA 
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„Ornamentica artei populare se învredniceşte – sub diferite unghiuri şi nu 

mai puţin decât alte plăsmuiri ale geniului anonim – de toată atenţiunea 
celui care analizează determinantele stilistice ale unei culturi.” 

Lucian Blaga 

 
Abstract 

This study shows an important repertoire of traditional popular ornaments 

specific to the area of Moldavia, textures and needleworks of a great variety of forms and 

colours, “a huge art school” of major aesthetic value. Its source of inspiration was the 

environment, that is plants, waters, flowers, tools, animals, birds, etc. 

Key words: ornament, motif, tradition, folk art, folk art textiles 

 

1. Introducere 

Cunoaşterea strămoşilor noştri prin descifrarea artei populare, 

reprezintă un plus de luciditate în judecarea etnicului românesc, dar şi un 

punct temeinic de orientare în sensul  înţelegerii şi măsurării nu numai a 

culturii, ci şi a literaturii noastre moderne. Prin arta sa, omul satului ajunge 

deopotrivă un adânc simţitor al transcendentului, un credincios şi un 

desăvârşit cunoscător al lumii sale reale. Arta populară românească este o 

formă de comunicare a trecutului cu prezentul
3
. 

                                                
1 Cercet. şt. pr. III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia 

Română - Filiala Iaşi, doncean_m1967@yahoo.com 
2 Conf. univ. dr., Departamentul de Inginerie Chimică, Facultatea de Textile-Pielărie şi 

Management Industrial, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, g_doncean@yahoo.com 
3 Dicţionarul de artă populară defineşte arta populară ca fiind „creaţia unei comunităţi 

întemeiată pe o lungă tradiţie, împletind funcţionalul cu esteticul in opere de artă in care 

forma şi decorul sunt gândite ca întreguri destinate să împlinească trebuinţele materiale şi 

spirituale ale indivizilor şi colectivităţilor în materie de arhitectură, organizarea interiorului, 

mobilier, ţesături, ceramică, unelte, costume, prelucrarea materialelor, pictura pe sticlă etc.” 
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Omul culturii tradiţionale nu a creat cu o intenţie estetică, sau pentru 

a bucura ochiul privitor, ci a îmbinat utilul cu plăcutul în artă; a făcut artă 

din îndeletnicirile sale. 

In creaţia populară se observă cu uşurinţă reflectarea modului de 

viaţă a satului şi concepţia despre lume a omului mediilor tradiţionale. 

Astfel, de-a lungul existenţei sale, poporul român a creat o artă, care 

exprimă deosebit de pregnant modul său de viaţă şi muncă, gândirea 

respectiv sensibilitatea sa, setea de libertate, voinţa de a-şi făuri un trai mai 

bun, optimismul, încrederea în forţele proprii din viitor. În toate domeniile 

de manifestare a culturii şi creativităţii populare, constatăm existenţa unui 

tezaur străvechi deosebit de variat la care s-au alăturat permanent 

componente noi de creaţie. 

Varietatea motivelor şi ornamentelor  populare de la o zonă la alta, 

de la o regiune la alta,  de la o localitate sătească la alta, este o dovadă în 

plus a spiritului inventiv, al iscusinţei deosebite şi a măiestriei artistice 

neîntrecute, în care sufletul artiştilor români este stăpânit de sentimentele 

frumosului. Arta populară, românească îşi are rădăcinile în trecutul 

îndepărtat şi tumultos al ţinutului dacilor liberi. Fiind situată la intersecţia 

marilor civilizaţii istorice – Greacă, Romană, Bizantină, Orientală şi 

Occidentală – elemente ale acestor civilizaţii au fost absorbite de locuitorii 

acestei regiuni, toate acestea rezultând într-o viziune originală, care se 

găsesc în creaţia populară, meşteşuguri şi muzică, dans sau port popular,  

ţesutul şi cusutul pentru familie făcând parte dintre îndeletnicirile de bază 

ale femeii române. De la piese de port  cotidian la cele de sărbătoare şi până 

la textilele, care "îmbrăca" locuinţa, totul este lucrat de mâini harnice şi 

măiestre. 

Până în zilele noastre s-a păstrat tradiţia în localităţile săteşti din 

Moldova şi Bucovina, ca tinerele fete să deprindă în familie arta ţesutului. 

Cele mai multe încep la 6-7 ani să coasă prima „cruciuliţă pe pânză” sau 

să-şi ajute mama la "făcutul" războiului.
4
 Camerele caselor sătenilor ce 

trăiesc în comunităţile rurale, din zona Moldovei sunt decorate cu ţesături 

                                                
4 Tehnicile de cusut au cunoscut o amplă aplicare pe ţesăturile de lână, cânepă, in şi 

bumbac. Practicarea unora dintre tehnicile de cusut a fost condiţionată de structura 

materialului. Cusăturile se practicau pe pânzeturi dintre care cele mai vechi erau cele de in 

sau cânepă ţesută în casă, aceeaşi pe întreg cuprinsul României. Pânzeturile mai fine de in 

sau de cânepă sau din cânepă şi in (pânză învăluită) erau utilizate pentru decorarea prin 

cusături. 
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manuale, broderii, covoare, feţe de masă şi elemente din mătase respectiv 

bumbac, care fac din ele adevărate mini-muzee. 

Satul, casa - reprezintă un microcosmos al creaţiei artistice 

populare pentru comunităţile rurale, locul în care s-a născut, s-a dezvoltat 

familia şi neamul ca şi conştiinţă
5
. Poetul şi filosoful român Lucian Blaga a 

văzut „satul românesc ca un adevărat centru al lumii din care s-a propagat 

cultura populară tradiţională românească”. 

 

2. Motivele ornamentale  – scurt  istoric 

Privită în ansamblul ei, arta românească este de o înaltă „revelaţie 

spirituală”, unică conturată de simboluri ancestrale. În creaţia populară, 

unde numele meşterilor în mare parte rămâne necunoscut, motivele 

ornamentale s-au şlefuit şi selectat pe parcursul secolelor şi mileniilor, 

devenind un tezaur şi etalon al muncii colective. Estetica artei populare 

întotdeauna este organic legat de funcţia obiectelor, materia primă şi tehnica 

în care sânt lucrate, variind în raport cu iscusinţa şi starea socială a 

creatorului, etapa istorică de dezvoltare a societăţii, aşezarea geografică 

respectiv de structura demografică a populaţiei. Este adevărat faptul că 

uneori în ornamente se găsesc expresii ale unor simbolurilor sacre, care se 

transmit din generaţie în generaţie. Din aceste motive prezentate putem 

argumenta că, ornamentica populară prezintă un document etnografic de 

importanţă majoră asemănătoare graiului, muzicii, folclorului servind ca 

un mijloc de comunicare între generaţii
6
. 

Până în prezent au ajuns numeroase forme, sau motive ornamentale, 

care mărturisesc înţelegerea frumosului. Însemnătatea lor ca „semne sau 

simboluri” cu anumite sensuri, ale unor credinţe, legende sau mituri 

străvechi, au fost îmbogăţite cu multiple variante, pierzând de-a lungul 

anilor  înţelesul iniţial, obţinând noi conţinuturi. 

                                                
5 Doncean Marilena, Doncean Gheorghe, „Creaţia populară în comunităţile rurale din 

euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, Euroregiunea Siret-Prut-Nistru. Oportunităţi pentru o 

dezvoltare economico-socială durabilă”, Editura Performantica, Iaşi, 2007, pp.133-143 
6 Punct de ornamentaţie reprezintă o succesiune de puncte lucrate, diferit, care prin repetare 

în aceiaşi succesiune tehnologică, pot forma un motiv ornamental. Motivul ornamental este 

o succesiune de puncte de ornamentaţie, care simbolizează  plante, animale, unelte, corpuri 

cereşti, teme sociale sau figuri geometrice. Câmpul (modelul) ornamental constituie 

îmbinarea diferitelor motive ornamentale în compoziţii proprii, de obicei specifice anumitor 

zone etnografice. 
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Este cunoscut că în evoluţia artei populare decorativ - ornamental - 

aplicate a fiecărui popor, au loc diferite interferenţe, provocate de relaţiile 

cu etniile conlocuitoare şi vecine, ceea ce explică faptul că şi în creaţia 

noastră populară întâlnim motive ornamentale de circulaţie universală, 

naţională respectiv locală (regională). 

Ţesăturile populare moldoveneşti s-au dezvoltat în paralel cu 

celelalte genuri de artă populară în cadrul gospodăriei, la curţile domneşti, la 

casele boiereşti, ca şi la mănăstiri. Cele mai vechi ştiri despre ţesăturile şi 

broderiile tradiţionale din zona Moldovei datează din secolul XVI lea, 

anume din vremea lui Dragoş Vodă  (1561-1563), citez: „Fetele cunoşteau 

arta ţesutului la covoare. Covoarele erau decorate cu diverse ornamente. 

Erau ţesute cu struguri, spre acele motive ce indică abundenţa şi pot da 

ochiului o impresie plăcută”
7
. 

În secolul al XVII lea, XVIII lea, respectiv al XIX lea ne vorbesc 

despre ţesăturile populare unii călători  străini: „Era o adevărată fabrică în 

fiecare casă” (Nicole Iorga, Istoria Românilor prin călătorii, vol II, 

Bucureşti). 

Ştefan Olteanu şi Constantin Şerban în lucrările lor referitoare la 

evul mediu susţin că: „Ţesăturile ţărăneşti proveneau în mare parte şi din 

atelierele meşteşugarilor specializaţi din sate”. Aşa cum am menţionat 

călătorii străini din secolul XIX, au fost impresionaţi de ţesăturile şi 

broderiile moldoveneşti existente în gospodăria ţărănească, „Modestia 

căsuţelor este înviorată de belşugul lucrurilor ţesute. Nu pot călca un 

asemenea prag, fără respect pentru energia unei femei ca aceasta, care 

lucrează greu la câmp, e o mamă plină de îngrijire pentru copii ei, ţese mai 

mult ea singură îmbrăcămintea a lor săi şi mai află şi vreme şi gust pentru ca 

să facă a înflori o asemenea industrie casnică” (Nicolae Iorga, Istoria 

Românilor prin călătorii, vol IV, Bucureşti, 1920). 

Scoarţele, lăicerele, covoarele, cuverturile se păstrau şi se moşteneau 

din generaţie în generaţie ele fiind folosite în interiorul tradiţional ca decor, 

pe lada de zestre sau pe pereţi. Cele mai importante zone, în care ţesăturile 

şi broderiile populare au cunoscut o mare dezvoltare artistică le putem fixa 

în jurul Dorohoiului (Hilişeu – Horia, Hilişeu – Crişan, Zamostea, Pomârla, 

Iezer), Botoşanilor (Buccecea, Tudora, Ştefăneşti, Mîndreşti, Truşesti, 

                                                
7 Bîrşoveanu Ştefan, „Zori de cultură umanistă în Moldova în Moldova sec. XVI (1561-

1563)”, Bucureşti, 1967, unde se publică elegia a VIII a a lui Sommer în text latin şi în 

traducere românesacă. 
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Hăneşti, Carasa), pe zona Iaşi (Moşna, Deleni, Popeşti, Oprişeni, Hîrtoape, 

Zgura-Olteneşti, Avereşti, Tătăruşi) sudul Moldovei care începe cu Huşiul, 

urmează Tecuciul toate aceste localităţi remarcându-se  prin arta motivelor 

ornamentale. 

Trăsăturile caracteristice formează într-un mod anumit stilul 

naţional, în ornamentica populară, folclor, grai, muzică care stau la baza 

culturii naţionale a fiecărui  popor. Între genurile de creaţie artistică există 

o anumită unitate, ce formează specificul gândirii şi culturii artistice. Dacă 

vom urmări desenul mişcărilor la dans, vom găsi multe în comun cu 

ornamentica costumului, broderiei, ţesăturilor, artei lemnului sau ceramicii, 

etc. 

Înscriindu-se într-un ansamblu simbolic arhaic, ornamentele de pe 

ţesăturile şi broderiile tradiţionale din zona Moldovei (scoarţe, cuverturi, 

cergi, covoare, lăicere, ştergare, feţe de masă, prostiri la pat, feţe de pernă, 

batiste, etc.), cumulează un bogat tezaur imagistic, ce perpetuează 

numeroase elemente arhetipale, motive, simboluri cum ar fi de exemplu: 

roata, steaua, meandrul, vârtelniţa cu străvechi substrat magic. 

Pe lângă acestea s-au impus de-a lungul anilor şi o serie de modele 

în care predomină elemente novatoare, ele reprezentând transpuneri realiste, 

într-o manieră liberă, a unor semne desprinse nemijlocit din viaţa satului. 

Alături de unele forme geometrice rigide apar contururi sinuoase, adesea 

foarte apropiate de cele ale modelului transpus. 

„Gândurile colorate” înfrumuseţate de o fantezie nemărginită, 

desenele pe care le întâlnim pe straiele populare moldoveneşti, au o anumită 

însemnătate, un ritm, un echilibru, o armonie. 

Motive decorative precum linia ondulată reprezintă urcarea şi 

coborârea soarelui; triunghiurile negre alternând cu triunghiuri albe 

desemnează  succesiunea zilei cu noaptea;  cercul sau pătratul cu punct la 

mijloc reprezintă anii care se succed. Rombul care apare în sculpturile lui 

Brâncuşi - Coloana infinitului, considerată fără de început şi fără sfârşit, 

reprezintă un element ce face trimitere la univers, continuitate şi fertilitate, 

există şi azi  pe covoare,  ştergare, carpete, scoarţe, cuverturi, cergi, feţe de 

masă, etc. 

Fixându-se în punctul de maximă puritate a formei plastice o serie de 

ornamente devin adevărate repere în costelaţia decoraţiilor autohtone. Este 

cazul unor variante ale motivelor: pomul vieţii, coarnele berbecului, racul, 
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zigzagul, rombul (prescura), care se perpetuează uneori în tipare 

neschimbate. 

Urmărind totalitatea motivelor ornamentale existente în decorul 

ţesăturilor şi broderiilor din zona Moldovei, se poate observa că trasătura lor 

esenţială constă în faptul că relevă o unitate stilistică şi tematică accentuată 

cu arta populară de pe întreg spaţiul carpato-dunărean. Ornamentele de 

scoarţe şi covoare se apropie foarte mult cu cele existente pe ţesăturile din 

Maramureş, iar broderiile cumuleză o gama de modele ce apar în variante 

aproape identice pe întrega Vale a Prutului, ca şi în Muscel, Vâlcea, Gorj 

sau Dobrogea. Se pot stabili de asemenea unele analogii cu ornamentica din 

Basarabia şi chiar cu unele compartimente ale  artei Orientului Apropiat. 

Originea multor motive abstracte a fost atribuită de etnografi, 

tehnicii împletitului şi ţesutului. În mod firesc această categorie de 

ornamente poate să apară în diverse zone ale globului fără a se datora unor 

împrumuturi directe. Un număr restrâns de ornamente îşi au obârşia în arta 

bizantină şi au pătruns în repertoriul artei populare româneşti prin 

intermediul artei culte din perioada feudală. Tipic în acest sens este “motivul 

palmeta” (floare sau frunză) foarte răspândit în arta medievală  

moldovenească din secolele XV-XVI. In cusăturile moldovenesti “palmeta” 

apare mai ales în compoziţia chenarelor de regulă în asociere cu motivul 

vrejului.  
Figura 1. Ornamente mixte 

 

 
Sursa: Imagini prelucrate de autori 

Diversivitatea sensurilor pe care le-a avut iniţial semnul ornamental 

stilizat face uneori imposibilă intuirea justă a originii sale reale. Amintim în 

acest sens „calea ocolită”, care poate fi scotit motiv geomorf, dar şi solar 

(indicând drumul astrului pe bolta cerească), sau chiar zoomorf, 

reprezentând transpunerea grafică a drumului sinuos al sarpelui. Un alt 

motiv decorativ arhaic, „cornele berbecului”, de asemenea puternic 

http://www.moldovenii.md/md/section/144/photo/id/6310
http://www.moldovenii.md/md/section/144/photo/id/6310
http://www.moldovenii.md/md/section/691/photo/id/2336
http://www.moldovenii.md/md/section/691/photo/id/2336
http://www.artizanescu.ro/fusta-populara-cu-sort/562.htm
http://www.moldovenii.md/md/section/691/photo/id/4003
http://www.moldovenii.md/md/section/691/photo/id/4003
http://www.moldovenii.md/md/section/691/photo/id/2317
http://www.moldovenii.md/md/section/691/photo/id/2317
http://www.moldovenii.md/md/section/691/photo/id/2337
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abstractizat, potat fi considerat ornament zoomorf, specific popoarelor de 

păstori, dar si unul solar respectiv lunar. 

Ornamente care şi-au pierdut încărcătura emoţională sunt 

considerate abstracte sau abstractizate. Acestea apar cu precădere pe 

broderii, feţe de masă sau feţe de pernă sub formă de puncte, linii continue, 

linii întrerupte, pătrăţele, găurele, etc., alcătuind desene fără un mesaj 

anume destinate, doar să le sporească frumuseţea obiectelor pe care le 

îmbodobesc.  

 

3. Categorii de motive ornamentale 

Indiferent de încărcătura lor semantică, ornamentele pot fi redate sub 

formă geometrizată sau realistă. În prima categorie sunt incluse numeroase 

motive ornamentale stăvechi. Multe dintre acestea pornite de la o motivarea 

realistă supuse în decursul vremii unor repetate observaţii de prelucrare şi 

abstractizare, au ajuns să-şi piardă sensul iniţial. Grupuri de semne astrale, 

motive cosmogonice străvechi nu-şi mai păstrează implicaţiile magice în 

conştiinţa creatoarelor de frumos, fiind preluate în virtutea tradiţiei, datorită 

expresivităţii lor plastice. Cele mai  frecvente ornamente geometrizate, 

existente pe scoarţele, covoarele sau stergarele din aceasta parte a ţării sunt: 

zigzagul sau dinţii ferăstrăului (în prezent în special în chenare), rombul 

sau prescura, pătrăţelele, steaua, racul, vârtelniţa. 

Din categoria ornamentelor concrete sau realiste ponderea o 

formează grupa motivelor fiziomorfe cu infinitate de variante reunite în cinci 

subgrupe caracteristice si anume: cosmomorfe, geomorfe, fitomorfe, 

zoomorfe şi antropomorfe. Categoria ornamentelor concrete include  un 

procent mai mic dat de grupele de motive sociale şi skeomorfe
8
 (Figura 2). 

Figura 2. Categorii de ornamente 
Motive 

cosmomorfe 

 
 

 

                                                
8 Ciubotaru Ion,, Ciubotaru Silvia, „Ornamente populare tradiţionale  - cusături, ţesături - 

Judetul Botoşani”, 1982 
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Motive 

fitomorfe 

 
 

 

Motive 

antropomorfe 

 

 
 

Motive 

zoomorfe 

 

 
 

Motive 

skeomorfe 

 

  

Ornamente 

sociale 

 

  

Sursa: Imagini prelucrare de autori 

Motive cosmomorfe 

Caracteristica lor esenţială este arhaismul. Apar ţesute îndeosebi pe 

scoarţe, cergi, cuverturi, covoare, lăicere şi rareori pe cusături (stergare, 

carpete, batiste, feţe de mese, feţe de pernă, etc.), ipostazele simbolurilor 

solare fiind diverse: rombul, cercul, cruciuluiţe, etc. Rombul reprezintă 

transpunerea unghiulară a cercului sau a roatei şi este un simbol legat de 
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cultul soarelui. Cercul reprezintă un spaţiu circumscris şi are rolul de a 

ocroti orice acţiune malefică. Vârtelniţa reprezinta un cunoscut motiv arhaic 

prin care s-a reprezentat succesiunea celor patru anotimpuri. Alte ornamente 

cum ar fi:  steaua, semiluna, cale ocolită cu sori, fulgerul, meandrul sau  

valul  pot fi incluse tot în această categorie.  

Motive fitomorfe 

În ansamblul decoraţiunilor de pe textilele populare din Zona 

Moldovei acest gen de motive ocupa un loc important. Forme fitomorfe 

geometrizate sau desenate transpun în plastica textilelor de interior 

dragostea de natură a oamenilor acestor locuri. Sunt surprinse astfel 

elemente cum ar fi: frunze de stejau, de măr, cireş, vie, trifoi, petale de flori, 

ramuri de copaci, diferite fructe, spicul de grâu, ghinda, etc. Reunite în 

compozitii complexe, ele înfăţişează: stejarul, brăduţul, viţa de vie, 

albăstriţa, trandafirul, crinul, floarea soarelui, bujorul, lăcrămioara, 

liliacul, etc. Compoziţia „pomul vietii”,  reprezentativ pentru aceasta zona îl 

întâlnim format atât din flori cât şi  din păsări, tulpina acestui copac fiind 

legata de viaţa de toate zilele. “Vasul cu flori umanizat sau omul – floare” 

reprezintă o transpunere plastică a metaforei din lirica folclorică 

românească, generată de paralelismul dintre vulnerabilitatea în faţa 

destinului a fiinţei umane şi vremelnicia gingaşei flori.  

Motive antropomorfe 

Aceste ornamente cuprind figuri puternic stilizate în special desene 

de  femei care poartă pe cap o cunună şi sunt înlănţuite într-o horă a satului. 

Aceste chipuri sunt ţesute respectiv cusute pe textilele ţărăneşti de interior şi 

pe costumul popular bărbătesc sau femeiesc alcătuit din: cămăşi brodate, 

pieptare, fuste, pestelci, brâie, îţari, broboade, bundiţe respectiv trăistuţe.  

Motive zoomorfe 

Realizarea motivelor zoomorfe este predominant realistă, 

surprinzându-se trăsăturile definitorii ale fiecărei fapturi reprezentate: calul, 

cocoşul, capra, cerbul, cucul, porumbelul, turturica, privighetoarea, 

cocorul, păunul, lebăda, pupăza, raţa, ciocârlanul, şoimul, vulturul, corbul, 

etc.  

Motive skeomorfe 

Grupa aceasta de motive ornamentale include obiecte care sunt 

facute de mâna omului, ce sunt integrate în compoziţii complexe, indiferent 

dacă este vorba de: casă, gard, plug, fântână, cobiliţă, găleată, doiniţă, 

ulcică, umbrelă, pieptănuş, furcă, traista ciobanului, etc.  
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Ornamente sociale 

Sunt cuprinse în această grupă adevărate tablouri de gen ce reproduc 

viaţa cotidiană a satului, cea mai reprezentativă fiind „hora”. Semnificaţia 

acestui dans de înfrăţire a unui neam, formată  din femei sau  din bărbati 

respectiv hora mixtă o întâlnim cusută pe ştergare, feţe de masă şi uneori 

ţesută pe carpete, scoarţe şi covoare. 

 

4. Concluzii 

Creaţia populară, care s-a dezvoltat pe teritoriul Moldovei, este un 

rezultat al condiţiilor istorice şi geografice în care a evoluat populaţia 

acestui ţinut de-a lungul mileniilor, acumulând neîntrerupte experienţe 

proprii în cadrul unui dialog cultural artistic perpetuu cu populaţiile 

învecinate. Caracterul etnic al unui popor este adânc întipărit pe orice 

lucrare decorativa ieşită din mâinile sale, pe orice fragment de obiect ţesut, 

cusut sau brodat. Demn de evidenţiat şi de amintit remarca lui Lucian Blaga, 

„ornamentica, acest fenomen specializat al artei populare, este tocmai 

depozitara tainelor colective ale fiecărei etnii”. 

În arta populară moldovenească există un repertoriu foarte bogat de 

motive – „semne” ornamentale cu o semnificaţie deosebită, exprimată atît 

prin importanţa ce le-o acordă meşterii populari, cât şi prin frecvenţa lor în 

diferite genuri de artă. Referitor la ornamentică întâlnim mărturii ale unor 

concepţii străvechi, drept exemplu servind motivele următoare: semnele 

solare, arborele vieţii, imaginea omului, calului, şarpelui, semnul crucii ş.a. 

O multitudine de motive a textilelor moldoveneşti şi compoziţii 

ornamentale interesante ne oferă ţesăturile, ştergarele, covoarele, lăicerele, 

scoarţele a căror forme ornamentale pe parcursul istoriei au suferit mari 

schimbări, determinate de influenţe externe, gusturi estetice urbane, ale 

modei şi dezvoltării intense a industriei. 

În concluzie trebuie spus că straiele, diversificata gamă de textile 

populare de interior româneşti au avut un rol şi un loc bine stabilite în casa 

ţărănească de altădată şi în cultura populară în general, reprezentând chiar 

un document de civilizaţie etnografică. Aceste motive amintite în prezentul 

studiu de cercetare sunt doar o mică parte din bogăţia motivelor ornamentale 

din arta populară a Moldovei.   
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RELIGIOUS ARCHITECTURE IN THE CAUCASUS 

MOUNTAINS AS AN OBJECTIVE OF RURAL TOURISM 
 

ARHITECTURA RELIGIOASĂ DIN MUNŢII CAUCAZ, OBIECTIV 

AL TURISMULUI RURAL 

 

Vladlen BABCINEŢCHI
1
 

 
Abstract 
In the Caspian Sea area, in addition to many features, there are few distinctive 

features of civil architecture, but especially of the religious ones. Having common roots in 

the Assyrian-Babylonian  civilization,  the buildings  in this geographical  area  diversified  

later according to Islamic or Christian territories on which they were built. Caucasus by 

means of Georgia, Armenia and Azerbaijan, is a unique space with its own customs and 

traditions. The paper refers to the architectural heritage of Bagrati Cathedral and Gelati 

monastery complex, to monasteries Mtskheta, Jvari, Sioni Cathedral, Metekhishi Church, 

Svetitskhoveli, Cathedral, symbols of medieval architecture in Georgia, to Zveli Gavaza 

temple in the village Ahalsopeli from Kahetia region. The Armenian area fascinates us by 

monastery Hagharts in which is located on a mountain in the middle of a forest, by 

monasteries Matosavank, Jukhtak and Vank. The first church in Armenia, Echmiadzin 

Cathedral, the name of which means “Descent of the Only Begotten”, was built in 301. 
Key words: mountain, Caucasus, rural tourism, monastery 

JEL: Z120 

 

Arhitectura, ca pilon de bază al celorlalte arte majore, s-a dezvoltat 

în măsura în care condiţiile istorice au permis-o, fiind influenţată de apariţia 

primelor formaţiuni statale, sau - ceva mai târziu - de migraţia popoarelor şi 

luptele dintre imperii. Arhitectura, acolo unde ea există, reflectă caracterul 

unei anume populaţii. În funcţie de forma, dimensiunile, infrastructura unui 

oras sau grandoarea unor anume edificii se pot trage concluzii privind 

particularitatile existentiale ale celor ce le-au locuit. Se pot bănui 

preocupările, credinţele şi obiceiurile acestora, sau nivelul ştiinţific şi 

tehnologic pe care l-au dobândit în perioadele de inflorire. Analizand 

monumentele arhitectonice, se poate determina evolutia unei civilizatii, se 

poate stabili nivelul de schimburi economice şi culturale pe care un popor 

le-a avut cu vecinii sai, se poate descrie mentalitatea unui conducator în 

raport cu cea a predecesorilor săi. Se poate, de asemenea, categorisi, în 

funcţie de etape istorice, trăsături stilistice şi influenţa pe care au 

                                                
1 Dr., artist plastic, România, babcinetchiv@yahoo.com, vladlen.babcinetchi@mail.ru 
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determinat-o o serie de edificii asupra generaţiilor urmatoare. Cert este că 

arhitectura e mai mult decat căminul celorlalte arte, ea se află în zona de 

răscruce a acestora şi în proximitate cu ştiintele exacte, fiind, în acelaşi 

timp, mesagerul omului pentru o lume din  viitor. Arhitectura a contribuit la 

nasterea ideii de eternitate. 

In zona Mării Caspice, pe lângă numeroasele particularităţi, se 

disting câteva trăsături distincte ale arhitecturii civile, dar, mai ales, 

religioase. Avand rădăcini comune în civilizaţia assiro-babiloniană, 

edificiile din această zonă geografică s-au diversificat mai târziu în functie 

de teritoriile islamice sau creştine pe care au fost construite. Orase-state 

precum Babilon, Ur, Persepolis, si, mai tarziu Merv, Erevan, Tbilisi, Tabriz, 

Baku, Teheran şi-au exercitat influenţa în spaţiul Mării Caspice şi nu numai, 

între acestea existând permanente schimburi culturale de-a lungul întregii 

istorii. Schimburile culturale şi mişcările de populaţie se înscriu într-o 

efervescenţă unificatoare în sud-estul Europei, numită de D. Obolensky, 

commonwelth-ul medieval ortodox bizantin. Arta sub diferite forme, a fost, 

credem noi, un arc principal, care a trecut peste graniţele geografice şi 

temporale, intensificând contactele între oameni, structuri sociale şi spaţii 

culturale.       

Imperiul Bizantin a fost cel care a răspândit creştinismul în Europa, 

chiar dacă se încearcă, uneori, să i se limiteze importanța culturală doar la 

lumea ortodoxă est-europeană. Misionarii bizantini ortodoxi au creştinat 

diferitele popoare de origine slavă, cât şi alte popoare din Europa 

răsăriteană. Influența bizantină şi-a lăsat amprenta și în religia milioanelor 

de creștini din Armenia, Georgia, Egipt, Etiopia. Etiopia. In acelasi timp 

stilul bizantin cunoaşte forme diferite în functie de specificul naţional al 

fiecarui teritoriu în parte şi de perioada în care au fost ridicate edificiile.  

Arhitectura religioasă se caracterizează, în esenţă, prin  planul 

bazilical, ale cărui elemente definitorii sunt: nava central, mai larga şi mai 

înaltă decât celelalte spaţii, la nivelul superior fiind înzestrată cu ferestre, 

două sau mai multe nave laterale şi o absidă la răsărit, la capătul opus 

intrării principale. Sistemul de acoperire al unui edificiu înaltat pe plan 

bazilical este şarpanta aparentă, iar la cel pe plan central este cupola.  

Istoria arhitecturii georgiene, care are peste 1500 de ani, a fost mai 

conservatoare decât alte modele arhitecturale naţionale. Arhitectura 

georgiană nu a cunoscut stilul gotic, nici barocul, și modernismul în mod 

special nu a prins rădăcini. Arhitectura ecleziastica georgiană, însă, a căpătat 
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trăsături riguroase, bisericile din piatră fiind ridicate pe planuri în cruce 

dreaptă. Decoraţiunile exterioare sunt realizate în relief cioplit, împodobind 

frontoanele şi ferestrele cu bogate compoziţii de inspiraţie orientală, de la 

biserica manastirii Ishan din Turcia. Un mare număr de locaşe de cult 

georgiene sau cu influenţe georgiene a fost construit în secolele V și VI în 

Palestina, Siria și Egipt, pe teritoriul necropolei din Teba. Vestigiile mai 

multor biserici și ale unei catedrale georgiene au fost descoperite în 

apropierea Antiohiei. Inscripții în limba georgiană din secolul amintit au 

fost găsite și în deșertul Iudeei. Teritoriul actual al Georgiei atestă însemnate 

biserici la Bolnisi (sec. V) și Urbnisi (sec. VI). În perioadele care au urmat 

s-a dezvoltat planul tipic al arhitecturii georgiene, în forma de cruce. Primul 

din monumentele înâlțate pe acest plan a fost biserica mănăstirii Sfânta 

Cruce (Jvari), Mtsjeta (sec. VI). Alte locaşuri importante au fost ridicate în 

Parkhali, Bana, Oșki și Khakhuli. Odată cu edificarea statului georgian sub 

bagratizi au luat ființă, începând cu secolul al XI-lea, importante 

monumente ale arhitecturii creștine, cum ar fi catedrala lui Bagrat al III-lea 

din Kutaisi (1003), catedrala Svetitskhoveli din Mtsjeta, catedrala din 

Alaverdi (începutul sec. XI), mănăstirea Gelati (ctitorită în 1106), 

mănăstirea în stâncă de la Vardzia (1185). Toate acestea au devenit un 

important obiectiv al turismului receptor georgian. 

Unele biserici se inspiră direct din modelul bizantin cu plan in cruce 

greacă înscrisă şi sunt, ca plan, tip de construcţie şi arhitectură aproape 

identice între ele. Planul triconc sau treflat în care s-au construit numeroase 

locaşuri de cult sunt reprezentante ale stilului triconc.  

Templele construite erau foarte mici, în ele fiind loc doar pentru 

preot şi încă 1-2 persoane. Construcţia exercita şi funcția de acoperiș 

deasupra scaunului de domnie, iar un exemplu în acest sens serveşte templul 

din apropierea satului Zegaani, regiunea Gurdjaani, o mica capelă din 

secolul al IV-lea.  

Bisericile din acea perioadă au fost într-un număr mic, multe dintre 

ele fiind reconstruite pe parcurs. Prin anul 390 a fost construită biserica din 

Tzilkani, mai târziu refăcută, iar apr. în anul 472 biserica din satul 

Samtavisi. În afară de temple cu cupole, care sunt complicate și sunt unice, 

în Georgia au fost construite o mulțime de mici bazilici creştine, ridicată de 

primii creştini ai Georgiei, regiunea fiind una dintre cele dintâi creştinate de 

către Sf.Nino, care a adus numele lui Iisus aici. Bazilicile au fost ridicate 

începand cu secolul al IV-lea, primele construcţii datând din epoca romano-
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bizantină. Cea mai veche bazilică cu trei compartimente este un templu în 

satul Kmevo–Bolnisi, inclusă în circuitul turistic. În același perioadă a fost 

construit templul Zveli Gavazi în satul Ahalsopeli din regiunea Kahetia. 

Acesta este considerat a fi primul din istoria arhitecturii georgiene sub fotmă 

de tetracon, adică este în plan de cruce cu colțurile rotunjite în abside. 

Acum, acest templu este un exemplu rar de construcţie religioasă în partea 

de est a văii Alaziniene. În satul Ninotzminda s-a păstrat până în zilele 

noastre o bucată de perete din vechile construcţii sub aceeasi formă de 

tetracon, bazilicile respective devenind un reper foarte important al 

turismului rural georgian. Vizitată des de turişti, bazilica de la Ninotzminda 

se consideră a fi una ce ocupă un loc aparte în cultura georgiană datorită 

arhitecturii sale.  

De numele celei care a creştinat Georgia este legată şi mănăstirea Sf 

Nino din satul Bodbe, în Kakheti, unde a trecut la Domnul Sfânta Nino 

(338-340). Acesta a devenit importantă în Evul mediu, ca loc al încoronării 

regilor de Kakheti. In ultimul timp mănăstirea este unul dintre cele mai 

importante destinaţii ale turismului rural georgian şi un important loc de 

pelerinaj din Georgia datorită mormântului Sf Nino. 

Bisericile vechi din Mtskheta, locaţia unei activităţi creştine timpurii 

şi aşezarea în care creştinismul a fost proclamat ca religie de stat în anul 337 

(in regiunea Kartli), sediul Bisericii Ortodoxe Georgiene, dar şi fosta capital 

a Regatului timpuriu Georgian de Iberia în perioada dintre secolele al III-lea 

înainte de Hristos şi al V-lea dupa Hristos, fac parte din Patriomoniu 

UNESCO pentru valoarea exceptionala a arhitecturii religioase din Caucaz. 

Vestigiile orasului vechi Tbilisi, care dateaza cu mai mult de 1000 de ani 

inainte de Hristos, atestă existenta bisericii Djvari de lângă Mtskheta, şi a 

catedrala Svetichoveli. Catedrala Svetichoveli a fost construită pe locul ales 

de Sf Nina şi a reprezentat, timp de secole, cea mai importantă catedrală a 

Georgiei şi un loc de pelerinaj pentru credincioşii din sud-estul Europei. 

Locaşurile sfinte din Georgia din acea perioadă au cupola în formă de 

piramidă, element neîntâlnit în Bizanţ. Se presupune, că acest model 

architectural are influență persano-zoroastriană. Piramida, considerată drept 

simbol sacru de foc, poate fi întâlnită şi în arhitectura templului Ateşga din 

Azerbaidjan.  

Sinteză a stilului arhitectural tradiţional georgian din diverse etape 

istorice, începând cu epoca bizantină, catedrala Sameba (Sfânta Treime), 

actualmente cea mai importanta catedrala a Bisercii Ortodoxe Georgiene şi 
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prin faptul că este simbolul reinvierii nationale si spirituale a natiunii 

georgienii, este a treia cea mai inalta biserica ortodoxa din lume, 1500 de 

ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe din Georgia. Sameba are forma de 

crucifix, incununată cu un dom imens sustinut de opt coloane care formeaza 

centrul catedralei, care îi conferă acesteea un aspect monumental. Ridicată 

pe Dealul Elia, deasupra malului drept al râului Kura, catedrala este un 

important punct turistic în regiune, o bună ocazie pentru vizitatori de a 

descoperi acest obiectiv, care uneşte toate stilurile arhitecturii religioase 

georgiene.   

Mănăstirile Motsameta şi Ghelati (UNESCO), care aparţin epocii de 

aur a Georgiei medievale, sunt legate între ele de o potecă muntoasă, care 

trece pe valea râului Rioni. Un punct de atracţie turistică serveşte şi 

mănăstirea rupestră Vardzia, situată într-o pesteră din sudul Georgiei. 

Influenţele bizantine, dar şi orientale, se regasesc din plin şi în 

arhitectura religioasă armeană, acestea fiind prezente atât în formele 

arcadelor şi a cupolelor, cât şi în decoraţiunile murale interioare. Sculptura 

şi mozaicurile abundă în elemente geometrice sau vegetale. Zidurile 

edificiilor sunt realizate din piatra galben-portocalie, cu nuante cenuşii, ce 

confera arhitecturii un aspect unic. Acoperişurile cupolelor sunt deseori 

conice sau piramidale, clopotniţele - cu baza pătrată sau octogonală fiind 

ridicate pe coloane scurte şi elegante, decorate cu reliefuri cioplite. 

(catedrala Echmiadzin).  

Pozitia geografică a Azerbaidjanul la îmbinarea celor două 

continente, a două civilizaţii ale lumii – Europa şi Asia, în inima coridorului 

de transport a Caucazului, este benefică pentru dezvoltarea obiectivele de 

atracție turistică din zona muntoasă O mare parte din teritoriul ţării este 

ocupat de Munţii Talaş, precum şi Muntii Caucazului Mic şi Mare. 

Arhitectura specifică a moscheelor este benefică pentru dezvoltarea 

obiectivele de atracție turistică din zona muntoasă. Printre particularităţile 

arhitecturale a clădirilor în Azerbaidjan, în special alocate locurilor sfinte, 

întâlnim lăcaşe numite de azeri haneghiah, a căror construcție a luat 

amploare în secolele IX—X. Locurile sfinte haneghiah au servit ca loc de 

refugiu pentru sufii, dar nu ca locuință proprie, ci ca loc comun pentru 

ritualuri şi ceremonii religioase. În multe cazuri, haneghiahi s-au constituit 

lângă morminte de sfinți. Un reprezentativ şi important monument 

architectural de importanţă naţională este cel al lui Huseyin, situat în satul 

Gubalîbaloglan, pe malul pîului Pirsaatceai. Locul sfânt este legat de numele 
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celebrului sufi sheikh secolul al XI-lea a Huseyn Ravani. O dovadă de 

toleranță religioasă a popoarelor din Azerbaidjan este numărul mare de 

temple și biserici ortodoxe, care reprezintă o contribuție semnificativă în 

patrimoniului arhitectural din Azerbaidjan. Drumul azerbaidjan al Mătăsii 

pe traseul Baku – Shemaha – Sheki – Belokan – Georgia, dar şi localitatea 

Sheki, una dintre cele mai frumoase aşezări dintr-un peisaj montan din 

Azerbaijan şi care conține multe mânăstiri și caravanseraiuri din secolul 

XVIII, sunt doar câteva repere care pot servi promovării şi dezvoltării 

turismului rural în Azerbaidjan.  

Din punct de vedere ahitectural, elementul de legătură, ce uneşte 

locaşurile sfinte şi templele păgâne pe tot teritoriul Caucazului (şi în spaţiul 

Mării Caspice) este proporţia de aur. Se poate observa cu usurinţă că această 

proporţie este practic canon, utilizat atât în arta miniaturii şi cea a 

bijuteriilor, în sculptură, arhitectura religioasă, sculptura monumentală, 

planuri, edificii. Nu există graniţe culturale - proporţia de aur este prezenta 

şi în arhitectura musulmană, moschei etc., cât şi în cea ortodoxă - în 

Georgia, Armenia, Iran, Afganistan, Kazahstan, Azerbaidjan,Turkmenistan. 

Conceptul principal este că proporţia de aur este firul care leagă artele între 

ele, culturile şi civilizaţiile de-a lungul timpului. 

Vedem că zona Caucazului, specifică turismului maritim, prin Marea 

Caspică, şi turismului montan, este legată, în ultima vreme, de multe atracţii 

turistice menite să dezvolte turismul rural şi să mărească fluxului de turişti 

în zonele şi către obiectivele susmenţionate. În epoca globalizării, când se 

discută tot mai intens despre unele forme ale alienării culturale, în această 

nouă criză a identităţilor naţional-culturale, zonele rurale oferă o nouă şansă 

de cunoaştere a tradiţiilor, obiceiurilor, iar arhitectura religioasă poate fi un 

aspect şi un obiectiv important al dezvoltării acestui tip de turism. 
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Abstract 

The seasonality of tourism activity is a phenomenon with significantly negative 

implications on the economic activity, while aiming at influencing tourists’ satisfaction at 

destination, often the crowd, the waiting time causes discomfort and dissatisfaction among 

tourists, and at the same time decreases the quality of tourism services. In this context, 

events are a way to mitigate the seasonality, to attract tourist flows in periods when tourist 

traffic records significant decreases, thereby increasing the competitiveness of mountain 

tourist destinations, in a competitive market. This article presents the context of the 
Romanian mountain tourism development, through the legislative and institutional 

concerns, and several development directions of events tourism as a tool for a more 

balanced distribution of tourist flows. 
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1. Introducere 

În condiţiile unui valoros potenţial turistic montan în România 

caracterizat mai ales prin diversitatea resurselor, este necesară conjugarea 

tuturor eforturilor la nivel local şi naţional astfel încât să se asigure creșterii 

atractivității și dezvoltării durabile prin punerea în valoare a resurselor, 

afirmarea şi menținerea identității culturale, creşterea puterii economice la 

nivel local. În condiţiile creşterii concurenţei turistice pe plan mondial, 
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turismul montan românesc ar putea constitui o sursă importantă de încasări, 

fiind necesar ca amplul proces de valorificare a potenţialului turistic să ţină 

cont de particularităţile sezonalităţii prin iniţierea unor demersuri de natură 

să atenueze concentrarea fluxurilor turistice 

 

2. Preocupări legislative şi instituţionale privind zona montană din 

România 

Ca urmare a potenţialului natural variat de care dispune, turismul 

montan românesc poate contribui la o creştere semnificativă a încasărilor 

turistice. Un studiu realizat recent arată că parcurile naţionale şi naturale din 

Munţii Carpaţi pot aduce importante contribuţii financiare la bugetul 

României, beneficiul cumulativ al acestora fiind de 9 miliarde de euro 

pentru urmatorii 25 de ani, luând în calcul gestionarea durabilă a 

ecosistemelor. Studiul a fost realizat în cadrul proiectului 

UNDP/GEF. „Îmbunătăţirea sustenabilităţii financiare a reţelei de arii 

naturale protejate din Munţii Carpaţi” este un proiect finanţat de Fondul 

Global de Mediu (GEF) şi implementat de Programul Naţiunilor Unite 

pentru Dezvoltare (UNDP) România şi Regia Naţională a Pădurilor - 

Romsilva, în parteneriat cu WWF. [1] 

Totodată, în urma cercetării realizate, se afirmă că „turiştii şi 

vizitatorii celor cinci parcuri naturale pilot sunt dispuşi să plătească cu 

aproape 42 de milioane de euro pe an mai mult decât li se percepe în 

prezent, existând multe oportunităţi turistice şi de agrement neexplorate, 

care ar putea fi dezvoltate pentru a creşte veniturile din ariile 

protejate”. Ariile naturale pilot sunt: Parcul Natural Apuseni, Parcul 

Naţional Retezat, Parcul Naţional Piatra Craiului, Parcul Natural Vânători-

Neamţ şi Parcul Natural Munţii Maramureşului. [2] 

Recent, a fost reînfiinţată Agenţia Zonei Montane [3], instituţie 

publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în 

subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale având ca scop 

aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi 

protecţiei zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, 

fragile ecologic şi defavorizate economico-social din cauze naturale, care 

necesită o gestiune specifică. Potrivit amendamentului de reînfiinţarea a 

Agenţiei, aceasta preia în structura sa organizatorică Centrul de Formare şi 

Inovaţie pentru Dezvoltare Carpaţi. De asemenea, instituţia îndrumă şi 

participă la aplicarea strategiilor şi politicilor naţionale şi sectoriale pentru 
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zona montană de către organele de specialitate ale administraţiei publice 

centrale şi locale, organismele neguvernamentale şi operatorii economici din 

teritoriul montan. 

Printre alte atribuţii, ANZM trebuie să identifice teritoriile 

administrative până la nivel de comună, inclusiv satele aparţinătoare, pe 

baza criteriilor de apartenenţă a unor terenuri şi localităţi la zona montană, 

în vederea implementării strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane. 

Elaborarea obiectivelor strategice naţionale pentru dezvoltarea 

durabilă a Carpaţilor (2014-2020) s-a realizat în urma unui proces 

transparent și consultativ, prin analizarea situației socio-economice actuale a 

zonei montane din România cu utilizarea datelor obținute de la Institutul 

Național de Statistică (INS), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

(MADR), Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

(MDRAP), Ministerul Culturii (MC), Ministerul Mediului și Schimbărilor 

Climatice (MMSC), Autoritatea Națională pentru Turism (ANT). Acest 

proces a fost susținut și cu date colectate de la institute de cercetare ale 

Academiei Române și Academiei de Științe Agricole și Silvice precum și 

din mediul universitar și cu informații adunate în timpul dezbaterilor publice 

ce au avut loc. La elaborarea orientărilor strategice s-a avut în vedere 

definirea zonei montane din România așa cum este aceasta realizată în 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, în baza prevederilor 

art. 36 (a) (i) al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 şi art. 18 al 

Regulamentului (CE) nr. 1257/1999. Strategia cuprinde obiective generale: 

a) Creșterea competitivităţii economice, b) Creșterea atractivităţii Carpaţilor 

și stabilizarea populaţiei montane, c) Îmbunătăţirea caracteristicilor de 

mediu în zona de munte, d) Conservarea și valorificarea resurselor culturale 

cărora li se asociază şi o serie de obiective specifice. [4] 

Totodată, este cunoscut faptul că există numeroase regiuni montane 

defavorizate în ţara noastră şi care ar trebui să beneficieze de o politică 

specifică definită conform principiilor dezvoltării durabile, care asigură 

necesitățile prezentului fără a compromite șansele generațiilor viitoare. În 

acest sens, au fost elaborate Orientari strategice nationale pentru dezvoltarea 

durabila a zonei montane defavorizate (2014 – 2020), prin care se urmăreşte 

reducerea dezechilibrului între regiunile mai favorizate și cele montane 

defavorizate, marcate de constrângeri naturale permanente, vizând 

ansamblul problematicii economice, sociale, culturale și de mediu 

înconjurător. [5] 
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3. Preocupări actuale la nivel internaţional privind atenuarea 

sezonalităţii în staţiunile montane 

Sezonalitatea activităţii turistice, respectiv concentrarea fluxurilor 

turistice în anumite perioade ale anului reprezintă un fenomen ce stă în 

atenţia permanentă a furnizorilor de servicii având în vedere implicaţiile 

asupra activităţii economice şi a gradului de satisfacţie al consumatorilor. 

Atenuarea sezonalităţii ca factor de consolidare a competitivităţii 

zonelor montane a fost subiectul celei de-a 8-a ediţii a  Congresului Mondial 

al Zăpezii şi Turismului Montan (the World Congress on Snow and 

Mountain Tourism) ce a avut loc în Andorra la data de 10 aprilie 2014. 

Experţii internaţionali au identificat durabilitatea, inovarea şi accesibilitatea 

ca factori cheie de succes pentru a aborda sezonalitatea  în condiţiile în care 

distribuţia activităţilor turistice este extrem de inegală în cele mai multe 

destinaţii montane, cu cifra de afaceri concentrată în sezonul de iarnă în 

contrast cu o scădere accentuată a cererii în timpul verii. În acest context, 

soluţiile de atragere a fluxurilor turistice în perioadele în care circulaţia 

turistică înregistrează scăderi considerabile reprezintă un instrument de 

creştere a avantajelor economice precum şi de reducere a presiunilor asupra 

mediului. „Dezvoltarea de noi abordări pentru turismul montan este de o 

importanță strategică”, a declarat secretarul general UNWTO, Taleb Rifai. 

„Vizitatorii sunt tot mai interesați în zonele montane aflaţi în căutare de noi 

experienţe legate de natură şi sport. Este nevoie de adaptare a ofertei 

turistice la efectele schimbărilor climatice şi de extindere a sezonului”. [6] 

Durabilitatea mediului, implicarea activă a comunităţilor locale, 

crearea de noi experiențe pentru vizitatori contribuie la sporirea 

competitivităţii destinaţiilor, precum şi la creşterea accesibilităţii, toate 

acestea constituind elemente cheie în diversificarea produselor turistice, a 

căror adaptare la noile cerinţe generează includerea inovaţiilor în domeniul 

sportului şi al activităţilor în aer liber precum şi dezvoltarea de aplicatii 

mobile. 

Congresul a fost organizat de către OMT și Guvernul Andorra, în 

colaborare cu parohia de Andorra la Vella şi a reunit peste 450 de 

participanți din 31 de țări, fiind cel mai mare eveniment de acest gen până 

acum, un semnal clar de importanţă tot mai mare a turismului montan. 
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4. Organizarea de evenimente – instrument de atenuare a sezonalităţii 

Un important avantaj pe care turismul de evenimente îl aduce locului 

de desfăşurare este dat de perioada în care se organizează. Deoarece 

reuniunile internaţionale au loc în extrasezon, multe destinaţii turistice se 

bazează pe vizitatorii de afaceri pentru a atenua efectele turismului sezonier. 

Lunile cu cele mai multe reuniuni intenaţionale sunt, în ordine octombrie şi 

septembrie. Din 1990 când aveau loc 217 evenimente s-a ajuns în prezent la 

peste 900 de evenimente anual, în urma construirii unor centre de conferinţe 

şi facilităţilor acordate de autorităţile locale pentru activitatea turistică. Sunt 

situaţii în care, în luna septembrie, gradul de ocupare al hotelurilor să fie de 

100%, iar în martie, mai si iunie de 80%. Singurele luni cu grad de ocupare 

al hotelurilor foarte redus au rămas lunile iulie şi august (luni ce reprezintă 

vârf de sezon pentru turismul de loisir). [7] Un alt avantaj al organizării de 

evenimente este reprezentat de creşterea profitabilităţii dat fiind faptul că, în 

general, se înregistrează costuri foarte mari şi totodată, un randament mare 

ceea ce tinde să aducă beneficii furnizorilor din sectorul superior al pieţei 

turistice: hoteluri de 3-4 stele, mijloace de transport clasa I, etc. Beneficiile 

cheltuielilor din turismul de afaceri nu sunt însă restricţionate doar la 

hoteluri, săli de conferinţe sau transport aerian, ci se regăsesc şi cu 

activitatea restaurantelor, atracţiilor turistice şi culturale, serviciilor de 

transport local, ghizilor şi magazinelor din zonă. [8, pp. 4] 

Turiştii de afaceri sunt printre vizitatorii cei mai prietenoşi mediului 

din toţi ceilalţi iar efectul negativ asupra populaţiei locale este minim. Deşi 

delegaţii unei conferinţe descind la locul de destinaţie în grupuri, ei îşi 

petrec majoritatea zilelor în spaţiile alocate evenimentelor şi se intersectează 

foarte puţin sau deloc cu populaţia zonei. 

Totodată, evenimentele de afaceri reprezintă un prilej pentru ca 

turiştii să devină ambasadori gratuiţi pentru zona vizitată cu condiţia să 

plece cu o bună impresie asupra conferinţei, târgului, destinaţiei de 

incentive. Astfel, autorităţile locale sunt chemate în a depunde eforturi 

pentru a genera o imagine pozitivă în rândul vizitatorilor: o cuvântare a 

primarului la deschiderea sesiunii; un film despre atracţiile regiunii; un tur 

al oraşului şi al împrejurimilor cu autocarul organizat de consiliul local etc. 

Orice modalitate fiind aleasă, scopul este întotdeauna de a crea o imagine 

bună nu numai pentru ca turistul de afaceri să facă publicitate printre 

membrii familiei, prieteni şi colegi, dar şi în ideea că aceştia se vor întoarce 
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în vacanţă, sau chiar se vor decide să transfere o parte a activităţii lor 

economice în acea localitate. 

De asemenea, un evantai larg de reuniuni şi manifestări poate fi 

realizat în domeniul sportului, fiecare cu specificul său şi cu efecte extrem 

de diferenţiate pe planul încasărilor valutare. Cele mai mari posibilităţi le 

oferă manifestările sportive de tipul olimpiadelor sau campionatelor la nivel 

mondial şi continental, condiţie principală a realizării unor încasări ridicate 

fiind transmiterea acestora în toarte ţările interesate prin intermediul 

canalele de televiziune. În sfera sportului, rezultatele economice sub forma 

încasărilor valutare pot decurge şi din oferirea de condiţii pentru 

antrenamente unor echipe din străinătate, practică întâlnită într-un număr 

mare de ţări din sudul Europei. 

Beneficiile iniţiatorilor evenimentului se referă îndeosebi la 

impresiile participanţilor, sperând ca prin impresiile favorabile să intensifice 

imaginea organizaţiilor, asociate şi cu efecte de propagare a informaţiilor 

reţinute de participanţii la reuniune, ceea ce va determina un potenţial sporit 

de participare la o reuniune viitoare însă acestea se răsfrâng şi asupra 

comunităţii din mediul unde a fost programat evenimentul: - reuniunea 

însăşi prin scopul ei vine în întâmpinarea satisfacerii unor nevoi specifice 

ale comunităţii; - se înfiripă şi se multiplică unele contacte între participanţii 

la reuniune şi populaţia locală, contribuind astfel la imagini turistice ale 

localităţii unde se derulează evenimentul special şi, prin propagare, această 

imagine pozitivă se extinde şi asupra ţării gazdă, dacă reuniunea are caracter 

internaţional; - se intensifică solicitările de servicii de bază, incluse în 

programul cadru al reuniunii cât şi solicitările de servicii complementare; - 

se intensifică atragerea vizitatorilor străini şi cu alte ocazii – în afara 

perioadei de derulare a reuniunii – sporind efectele economice ale imaginii 

turistice favorabile ale unei staţiuni, localităţi de destinaţie turistică. 

Concomitent cu atenuarea sezonalităţii, evenimentele de afaceri 

generează venituri importante realizate din spaţiile de cazare, săli de 

conferinţe, servicii de alimentaţie, servicii de agrement şi divertisment, 

precum şi veniturile obţinute prin aplicarea diferitelor taxe şi impozite pe 

cazare, transport, taxe şi alte facilităţi de natură turistică. 

Totodată, publicitatea, promovare turistică, economică, culturală, 

politică, socială creează o imagine pozitivă a destinaţiei turistice ceea ce 

conferă o deschidere tot mai mare ţărilor organizatoare în relaţiile 

internaţionale. 
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5. Concluzii 

Ţinând cont de importanţa potenţialului turistic montan al României, 

dezvoltarea socio-economică echilibrată a tuturor zonelor montane şi 

habitatelor umane va avea loc pe de o parte prin încurajarea şi sprijinirea 

producătorilor agricoli locali şi pe de altă parte prin modernizarea 

infrastructurii şi a echipamentelor tehnico-edilitare, a căilor de acces, a 

serviciilor şi dotărilor necesare locuitorilor zonelor montane. În acelaşi timp, 

valorificarea patrimoniului cultural, conservarea şi protejarea biodiversităţii, 

a speciilor rare de plante şi animale ameninţate din zonele protejate va 

contribui la consolidarea economiilor locale prin includerea constituind o 

sursă importantă de încasări. Nu în ultimul rând, sporirea veniturilor şi 

calităţii vieţii populaţiei rurale montane ar putea avea loc prin dezvoltarea 

turismului rural şi agroturismului în limitele pe care le presupune 

dezvoltarea durabilă. 
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COMMUNICATION AND VALORIFICATION OF 

DIGITAL IMAGES IN TOURISM COMPANIES 
 

COMUNICAREA ŞI VALORIFICAREA IMAGINILOR DIGITALE 

ÎN FIRMELE DE TURISM 

 

Corina MATEI GHERMAN
1
 

 
Abstract 
Effective communication of a tourism company helps customers better understand 

the offer or advantage. The messages a travel company intends to convey should be clear. 

They sometimes resort to digital image using a computer. The digital image is performed 

on a computer with the aid of special programs and consists of a mixture of successive light 

spots, modified and composed by a specific computer program. 

Key words: communication, image, performance, promotion 

JEL: M3, L82,  L83, D83 

 

1. Introducere 

Comunicarea cu ajutorul imaginilor ne permite o comunicare mai 

rapidă, mai reală, mai uşor de înţeles şi recepţionat, ea fiind condesată într-o 

imagine, asigură coerenţa dintre suporturi, imagini, mesaje şi destinatar. 

Mesajele transmise de firma de turism prin imagini sunt destinate să 

trezească emoţii şi senzaţii pentru cel care le  recepţionează, depinzând de 

partea afectivă a acestuia, procesate cu emisfera dreaptă a creierului. 

Comunicarea prin imagini  a firmei de turism oferă multiple avantaje 

faţă de comunicarea mediatică, ea foloseşte cele mai moderne mijloace de 

preluare, prelucrare şi transmitere a imaginii, cu ajutorul cărora firma de 

turism îşi poate construi marca, folosind tehnici de marketing şi obţinând 

beneficii importante în ceea ce priveşte promovarea produselor sau 

serviciilor turistice. Imaginea este un suport important al comunicării, căreia 

trebuie să-i acordăm o atenţie considerabilă producerii, transmiterii şi 

receptării sale, printr-un limbaj codificat, bine structurat şi performant. 

Folosind aceste tehnici orice limbaj scris sau vorbit îl putem transpune în 

imagini digitale. Plăcerea de a folosi imaginile ne conduce spre un univers 

în expansiune, deoarece tehnologiile electronice, reţelele de comunicare, 

ştiinţele neurocognitive oferă o dinamică mereu ascendentă mijloacelor de 
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comunicare prin crearea de noi centre de cercetare asociate sănătăţii, 

jocurilor şi divertismentelor ca o etapă calitativă a comunicării pe bază de 

imagini. Este un mijloc de comunicare în plină dezvoltare de care trebuie să 

se folosească şi firmele de turism. 

Preocuparea pentru imagine a firmei de turism de azi, a devenit o 

dominantă în toate sferele de activitate ale ei în societate, plecând de la 

imaginea firmei în ţară, în relaţiile ei internaţionale, până la persoanele care 

se ocupă de promovarea imaginii la nivel regional, naţional,global şi de 

serviciile turistice oferite, etc. 

Plecând de la un concept teoretic, imaginea are astăzi şi una dintre 

cele mai importante dimensiuni practice. De promovarea imaginii firmei de 

turism, depinde în mod implicit şi succesul obţinut în lumea afacerilor, în 

relaţiile cu prietenii, în promovarea produsului turistic, etc. 

Comunicarea eficientă ajută clientul firmei de turism să înţeleagă 

mai bine oferta sau avantajele oferite. Multe dintre mesajele pe care firma 

de turism vrea să le transmită trebuie să fie clare şi să nu afecteaze 

obiectivul propus sau scopul consumatorului de frumos şi uneori se apelează 

la imaginea digitală distribuită cu ajutorul calculatorului. 

 

2. Comunicarea şi imaginea digitală în firma de turism 

Imaginea digitală se realizează pe calculator cu ajutorul unor 

programe speciale şi constă dintr-un amestec de puncte luminiscente 

succesive, modificate şi compuse după un anume program informatic. 

În această categorie de imagini avem fotografia, desenul, 

întregistrările video, ceea ce le conferă multiple moduri de compoziţie şi 

avantaje cum ar fi: 

▪ Toate tipurile de imagini digitale pot fi stocate pe acelaşi suport iar 

vizualizarea poate fi simultană; 

▪ Imaginile digitale pot fi prelucrate prin aplicaţii la calculator 

(programe); 

▪ Punctele luminiscente care compun imaginea se pot combina astfel 

încât să rezulte imagini abstracte, dar percepute de creierul uman; 

▪ Suporturile imaginilor video, cum ar fi server, hard disk, DVD,CD-

ROM, card de memorie, sunt relativ ieftine şi uşor de procurat, ele 

producându-se în „industrii” speciale şi au o lungă durată de întrebuinţare; 

▪ Crearea de imagini digitale necesită specialişti în domeniul IT şi 

cel al imaginilor. 
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Fotografia are unele avantaje specific cum ar fi: 

▪ Fineţea datelor care depinde de calitatea aparatului de luat vederi, 

fineţe care se măsoară în funcţie de rezoluţie şi care se referă la acuitatea 

vizuală, acea capacitate a organelor de simţ umane de a percepe vizual 

excitaţii oricât de slabe şi de a diferenţia reacţiile foarte asemănătoare între 

ele, transmise de o fotografie. 

În acuitatea vizuală, dacă ochii privitorului dispun de o sănătate 

perfectă pot distinge de la distanţa de un metru, puncte şi linii cu dimensiuni 

în medie de 1/3 mm. Calitatea aparatelor de fotografiat se măsoară în pixeli 

care măsoară manual punctele din care este format o imagine fotografică şi 

care sunt „ajutaţi” de senzori care au rolul de a transforma lumina în 

semnale electrice. Din acest motiv, fiecare aparat foto sau cameră de luat 

vederi, dispune de o sursă luminoasă care are rolul de a lumina subiectul 

fotografiat şi a transforma lumina în semnale electrice. Aceste aparate 

folosesc ca sursă baterii cu reâncărcare electrică şi dispozitive de stocare şi 

memorare a imagii foto, care pot fi descărcate pe alt suport şi multiplicate cu 

ajutorul unor aparate speciale. 

La început se foloseau pentru fixarea imaginilor foto, pelicula foto, 

care reuşea destul de satisfăcător să surprindă fineţea unor detalii fiind 

folosite aproape timp de 10 ani. 

Au apărut senzorii, mult mai performanţi decât rolfilmele, mergând 

până la şase milioane de pixeli care s-au impus începând din anul 2003, în 

faţa peliculei fotografice. 

Pentru o fotografie de dimensiuni mici, chiar dacă lumina folosită la 

filmare este slabă, ochiul poate surprinde detalii semnificative şi să aibă 

satisfacţii senzoriale. 

Fotografia digitală se poate stoca pe hard disk, CD-ROM, pe casete 

video digitale, stick de memorie, transformată în fişier, poate fi văzută pe 

ecranul unui telefon mobil, pe ecranul unui laptop, al unui calculator iar prin 

DVD şi hard disk pe ecranul unui televizor sau proiectată în săli de 

conferinţe, congrese, etc., văzută în paginile web cu vizibilitate în lumea 

întreagă. 

Fotografia poate arăta şi ceea ce ochiul nu vede. Digitalizarea îi 

conferă posibilitatea să prezinte „ceva” care nu s-a petecut. Fotografia poate 

conţine mai multe informaţii într-o imagine digitală. 
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Figura 1. Imagini digitale 

  
Sursa: www.ideal-travel.ro 

Fotografia digitală dispune de posibilităţi creative prin aparatele care 

au senzori tot mai sensibili ce permit rezoluţii de fineţe înalte, de programe 

de prelucrare a imaginilor mai puternice şi mai precise, lucru care se 

confirmă pe monitoare în comunicarea pe internet. 

Digitalizarea a permis fotografiei să se transforme, rezultatul final 

fiind imagini total definite ce surprind acelaşi subiect. Acest lucru se poate 

aplica la tipărirea unor materiale ale firmei de turism  unde textele trebuie 

illustrate, să se exprime mesajul dorit, într-o compoziţie bine construită. 

Pentru a construi un decurs alegoric (procedeu artistic de expunere a 

unei idei abstracte prin mijloace concrete), trebuie identificate mesajele 

vizuale apoi structurate compoziţional. 

Pentru filmări deosebite, cum ar fi competiţiile sportive de mare 

avengură organizate de unele firme de turism, se pot folosi 2-3 fotografii în 

diferite colţuri ale terenului pe care se desfăşoară întrecerea (cum ar fi un 

meci de fotbal, etc.), acestea, aşezate în unghiuri diferite şi dotate cu aparate 

digitale şi la interval de cinci imagini pe secundă, apoi aceste imagini se 

asimilează în grupe de 50-70 imagini fixe, la distanţă de două secunde, 

obţinându-se o secvenţă video cu interiorul, la care se adaugă ambianţa 

sonoră care a fost înregistrată separate cu magnetofoane digitale. 

Acestea se combină cu secvenţe adevărate, filmate în afara terenului 

de joc, fie înainte, fie după terminarea competiţiei, însă cei ce utilizează 

internetul preferă imagini video truncate, pentru a obţine efectul de 

dramatizare a competiţiei  (priviri ale jucătorilor, ale antrenorilor, etc.) care 

permite transmiterea unei cantităţi mai mare de informaţii spectatorilor şi 

telespectatorilor. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ideal-travel.ro%2Fcazari-in-zona-atractie-turistica-detalii-chipul-lui-decebal-clisura-dunarii-intre-eselnita-si-dubova-1515&ei=v73QVLmlGob5UIL7gHA&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNHY_R2szY5zeqOn312vgSyT0dmWbA&ust=1423052544856012
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Asamblarea succesivă a unor fotografii digitale, creează impresia de 

continuitate, de „curgere”, material care poate fi proiectat pe orice tip de 

ecran. 

Digitalizarea oferă posibilitatea şi face posibilă unificarea tuturor 

mijloacelor de expresie. Fotografia de pe pelicula tradiţională a firmei de 

turism, imprimată pe suport de hârtie, se poate asocia cu alte fotografii, 

elemente grafice, înregistrări video, sunete dacă este digitalizată, rezultând 

un document care conţine foarte multe informaţii (cum ar fi un plan 

cadastral care conţine hărţi, schiţe, date numerice, fotografii, distanţe, 

puncte geodezice, toate pentru aceeaşi suprafaţă de teren a firmei de turism). 
Figura 2. Schiţă cadastrală 

  
Sursa: Dpl. ing.Victor Gherman 

Toate aceste informaţii se pot ţine pe un disc. Aceste informaţii 

concentrate, le pot cere clienţii pentru a lua în calcul combaterea riscurilor 

de incendii, inundaţii, poluare, sau cutremure. 

Fuziunea digitală dintre cartografie şi datele comerciale, este 

valorificată practic de geomarketing. Imaginile digitale prin satelit, permit 

luarea unor decizii de combatere sau intervenţie, cu mare aplicabilitate în 

comunicare, exprimate prin forme, volume, culori, prin limbaje 

performante. 
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Figura 3. Imagine digitală prin satelit 

 
Sursa: www.vileonline.ro 

Pictogramele, imaginile codificate, permit întocmirea mai rapidă a 

proiectelor, oferă informaţii pentru persoanele din firma de turism care iau 

decizii. 

Un manager inteligent din firma de turism trebuie să aibă abilităţile 

necesare pentru modelarea  imaginilor, simularea şi folosirea  limbajul flash. 

Modelarea este un proces de prelucrare a unor date culese anterior despre o 

realitate oarecare prin folosirea unui simbolism matematic, rezultatul fiind o 

imagine simplificată, bazată pe imagine şi folosirea computerului. 

Capacitatea de memorare şi viteza de prelucrare a datelor pe 

calculator au crescut, permiţând modelarea ştiinţifică, calculatorul poate 

transforma în imagini orice fenomen indiferent de complexitatea lui. Există 

o consecinţă a modelării şi ea constă în obţinerea unei imagini, după ce sau 

introdus alte elemente variabile, în datele iniţiale, după parcurgerea unui 

procedeu de prelucrare a datelor în ansamblul lor. Imaginile digitale au 

capacităţi de anticipare, plecând de la modelări simple până la aplicaţii 

ştiinţifice, imaginile „ieşite”, ipotezele luate în calcul pot fi uşor anticipate 

prin percepţie vizuală. 

Informatica se bazează pe unele programe speciale, poate asambla 

toate tipurile de imagini, cu singura condiţie ca aceste imagini să fie digitale, 

folosind anumite limbaje. Limbajul Flash este un limbaj digital pentru a 
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realiza animaţii electronice care încorporează, desene, fotografii, material 

video, sunete şi texte, pe aceeaşi interfaţă (sistemele să poată comunica între 

ele, cum ar fi două calculatoare). Limbajul Flash, foloseşte interactivitatea 

dintre ansamblul desenului, al fotografiei, al imaginii, înregistrărilor video, 

al sunetului, pentru a crea animaţii cu conţinuturi cu mare atractivitate 

asupra publicului. Limbajul Flash, constituie un standard pe paginile web şi 

cel al suporturilor digitale, web 2.0 este o reţea mondială dinamică de 

comunicare, supravegheată şi alimentată cu navigatorii pe Internet, spre 

deosebire de web-ul site-urilor statice, unde cel care accesează rămâne 

pasiv. 
Figura 4. Site de ofertare turistica bazat pe sistemul CMS.AXART şi site web 

pentru agenţia de turism Our Travel 

  
Sursa: Internet 

Imaginile nu se construiesc numai pentru a fi stocate într-o 

memorie., ele trebuie să ajungă la receptor prin diferite canale de 

transmitere, dar înainte de a fi transmise ele trebuie fixate pe un suport 

material, fiecare suport fiind adecvat unor tipuri de mesaje vizibile şi în 

corelaţie cu condiţiile de receptare. 

Pentru transmiterea imaginilor se folosesc trei tipuri de suporturi: 

suporturi plane  imprimabile; suporturi  pliabile sau cele ce se pot răsfoi; 

ecranele. 

1) Afişul cuprinde o selectare a mesajelor, cu caracter de înştiinţare 

sau susţinere a unei păreri sau idei prin care se anunţă ceva sau se comunică 

înformaţii referitoare la activitatea firmei (afişele ce anunţă un eveniment 

cultural, etc.) Ele valorifică cel mai bine imaginea color a firmei cu scopul 

de a valorifica tot ceea ce poate ieşi din sfera obişnuitului. 

 

http://www.webstreet.ro/web/Portofoliu-lucrari/Pentru-agentii-de-turism/Site-web-agentie-turism-Our-Travel-194-ro.html
http://www.webstreet.ro/web/Portofoliu-lucrari/Pentru-agentii-de-turism/Site-web-agentie-turism-Our-Travel-194-ro.html
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Figura 5. Diferite tipuri de afiş 

   
Sursa: www.infotravelromania.ro 

Sistemul decizional al unui afiş trebuie să aibă ca ţintă intrarea 

afişului într-o colecţie, ca mod de reuşită în comunicare, servind ca 

inspiraţie pentru construirea altor afişe, prin ideiile grafice pe care le conţin. 

În general pentru afişe se aleg subiecte importante ieşite din comun, 

deoarece afişele amplifică subiectele iar un subiect „mare” ne produce  

senzaţia de apropiere. 

Subiectul pe care afişul vrea să-l idealizeze, trebuie să aibă origini în 

peisaje a căror poezie nu poate fi surprinsă de aparatul filă, să aibă elemente 

de seducţie, să surprindă receptorul prin percepţii neobişnuite, asociind 

imaginile cu mesajul unor cutume ale epocii lor considerate de aur. 

Suporturile mari ale imaginilor le amplifică forţa de exprimare. 

Broşuri în flyer-ul (fluturaş ilustrat care anunţă anumite evenimente 

ale firmewi de turism) sunt înrudite cu afişul, însă au dimensiuni mai reduse, 

având tipuri ce pot fi atractive, adică un mesaj de aceeaşi calitate estetică 

ales dintre mai multe proiecte de mesaje de aceeaşi calitate, care ar merita să 

fie exclamat în condiţia dacă am găsi o formă vorbită a conţinutului său 

(reuniuni publice, evenimente festive). 
Tabelul 1. Echivalenţe sonore pentru imagini tipărite 

Suprafeţe Aplicaţii Intensitate 

 

Miniaturi 

 

Semnalare  

Susur  

Murmur  

 

Etichete 

Descriere  

Specificare  

Vorbire  

Enunţare  

 

Afişe 

 

Proclamare 

Declamare 

Strigare  

                 Sursa: Joannés, A., 2009. 

2) Prospectul poate fi un afiş, un anunţ, o scrisoare, un pliant sau o 

broşură în care se prezintă sumar planul unei lucrări în curs de apariţie, 

calităţile, condiţiile de folosire a unui produs sau intenţia unor instituţii sau 

http://www.infotravelromania.ro/blog/2012/03/afise-agentia-de-turism-christian-tour/christian-tour-a3-exotice-2012/
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ale unor firme. Provine din latină prospectus, din germană prospeckt. 

Echivalentul său în limba engleză înseamnă un client potenţial. 
Figura 6. Exemple de prospect 

   
Sursa: Internet 

Găsirea unor noi clienţi, în cazul firmelor de turism pentru produsele 

şi serviciile pe care le oferă, marketerii trebuie să promoveze ofertele 

plecând de la aşteptările clienţilor iar oferta, trebuie să se transpună în 

mintea clienţilor pentru a le înţelege mai bine aşteptările (empatie). 

Prospectele pot fi transmise prin diferite moduri: împărţite pe stradă, 

trimise în plicuri, puse în cutiile poştale, ele au un mesaj de încetare printr-

un mesaj precis, simplu, o imagine de acroşaj (atingere), cu un scop precis al 

transmiţătorului. 

Se recomandă ca imaginea de acrosaj să fie prima în impactul vizual, 

elocvenţa unui logo şi simplitatea unei pictograme. 

După identificarea imaginii de acrosaj, prospectul se completează cu 

alte elemente vizuale complementare, care detaliează ideea generică de 

acrosaj şi oferă mai multe explicaţii. Vizual, prospectul este un inventar 

selectiv a ofertelor exprimate prin fotografie pe fondul cât mai contrastante, 

care să stimuleze asimilarea imaginii. Desenul construieşte imagini reuşite 

de acrosaj plecând de la simplitatea crochiului. Scopul principal al 

prospectului este să atragă atenţia. 
Figura 7. Atragerea atenţiei prin prospect 

  
Sursa: Internet 

http://protectiamunciiiasi.ro/img/indicatoare/apa_nepotabila.png
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fadevarul.ro%2Fassets%2Fadevarul.ro%2FMRImage%2F2013%2F10%2F06%2F525138c3c7b855ff5605f6c6%2F646x404.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fadevarul.ro%2Flocale%2Ftargu-mures%2Framona-fabian-murit-intr-un-accident-rutier-1_52513689c7b855ff5605ecab%2F&docid=RAWTvfxoUql4eM&tbnid=xCj0kS8HCkcU-M%3A&w=646&h=404&ei=c87QVO-1Aou5Uc3mg7AJ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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3) Pliantul este un mijloc de sensibilizare. Spre deosebire de 

prospect, pliantul comunică o prezentare rapidă şi generală, de obicei în 

câteva pagini sau imagini, create cu maxim trei culori din care una să fie 

dominantă, pot crea mesajul adecvat, de exemplu în prezentarea unei firme 

de turism.  
Figura 8. Diferite tipuri de pliante 

   

 
Sursa: Internet 

Pliantele pot fi împăturite, îndoite sau portret, conţinând fotografii, 

prospecte, cataloage, imprimate pentru reclamă. Cu cât o activitate a firmei 

de turism sau o acţiune devine mai abstractă şi concepţia grafică trebuie să 

fie cvasiartistică. 
Tabelul 2. Ajustarea elementelor vizuale într-un pliant 

Elemente Amplasare Obiective 

Codul culorilor Tot documentul Reflectarea domeniului firmei 

Mod de imprimare Tot documentul Identitatea firmei 

Aşezare în pagină Tot documentul Starea de spirit spaţiere = 

lizibilitate = confort 

Logo,simboluri Prima pagină Valori,poziţionare companiei 

concurente 

Elemente grafice derivate  
Pagini din interior 

Obiective strategice, 
credibilitate, piaţă 

Fotografie Pagini din interior În ce priveşte activitatea 

relevantă 

Hărţi, schiţe, amplasare,  Consultate de către clienţi şi cei 

http://www.colorweb.ro/references/leaflets-and-posters/leaflets/large/mordechai-leventer-szorolap-02.jpg
http://www.colorweb.ro/references/leaflets-and-posters/leaflets/large/erdelyi-fa-szorolap-01.jpg
http://www.colorweb.ro/references/leaflets-and-posters/leaflets/large/anda-pension-new-04.jpg


Communication and valorification of digital images in tourism companies 

161 

 

planuri de acces Pe ultima pagină interesaţi. 

  Sursa: Adaptare după Joannés,A., 2009. 

4) Broşura este o lucrare tipărită sub formă de carte care cuprinde un 

număr redus de pagini, având scopul de a convinge cititorii, cu ilustraţii care 

să convingă clientul. Pe coperta întâi se aşează cea mai semnificativă 

imagine, deoarece ea este prima care intră în privire, mesajul ei fiind unul 

retoric. 
Figura 9. Diferite tipuri de broşură 

 
  

Sursa: Internet 

Broşura nu se confundă cu un album foto, însă ea trebuie să cuprindă 

cele mai convingătoare ilustraţii (manageri, experţi cunoscuţi, colaboratori 

importanţi) bine regizate, uşor de recunoscut şi de reţinut, deoarece în esenţă 

broşura se bazează pe senzaţii vizuale. 

5) Albumul este o colecţie de fotografii, ilustraţii, schiţe,etc., reunite 

într-un volum, după o temă unitară, un caiet în care se stochează desene, 

albume de artă, de firmă, de familie, etc.  Conţinutul albumului a unei firme 

de turism declanşează idei, raţionamente, amintiri din activitatea sa, 

informaţii, sentimente, emoţii. 
Figura 10. Diferite tipuri de albume 

   
Sursa: Internet 

http://www.romanianmonasteries.org/ro/romania/ghiduri-turistice-romania/album-romania-o-amintire-fotografica
http://www.romanianmonasteries.org/ro/romania/ghiduri-turistice-romania/album-bucovina-tara-fagilor
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6) Catalogul. Prin catalog înţelegem un caiet, o listă, un registru care 

conţine o însuşire metodică, după anumite criterii şi cu anumite scopuri, de 

nume, de obiecte, titluri de cărţi, oferte, produse şi servicii turistice. Pe 

lângă elementele prezentate, catalogul poate conţine şi multe fotografii, 

urmărind în special imaginea de marcă a firmei de turism, mesajul transmis 

fiind ceea ce  produce la nivel de creativitate şi inovare, evoluţia succesivă a 

firmei de turism, piaţa pe care este prezentă, intenţiile strategice de 

dezvoltare. Construit anume pentru clienţi, catalogul serveşte şi ca sursă de 

informaţie pentru cercetători, istorici, clienţi, el conţinând şi grafice, 

scheme, hărţi, etc. 

De exemplu, catalogul oferă informaţii şi pentru diferite variante, 

opţiuni de întreţinere a spaţiilor verzi din jurul casei, etc., oferind idei, 

senzaţii, dorinţe, sugestii, toate urmărind obiective ale emiţătorului către 

receptor. Însă între obiectivele catalogului, amplasarea lor logică în paginile 

albumului şi opţiunile grafice de realizare există o strânsă interdependenţă. 
Tabelul 3. Opţiuni de realizare a unui catalog 

Obiective propuse de firmă Elemente specifice Amplasarea în paginile 

catalogului 

 
Evocarea performanţei şi a 
inovării 

Fotografii ale persoanelor 
implicate în cercetare 
Scheme de produse noi 

 
În primele pagini 

Amplasarea firmei Fotografii de ansamblu cu detalii 

de recunoaştere şi acces 

Pe ultima copertă 

Personalitatea managerului O fotografie la o conferinţă 
internaţională unde prezintă o 
comunicare ştiinţifică 

Pe coperta principală 

Conţinutul catalogului (rubricii) Foloseşte codul de culori În antet sau sumar în 
pagina a doua 

Fotografii ale produsului de 
bază 

Fotografii şi detalii despre 
produs 

În textele care descriu 
produsul 

Cunoaşterea specialiştilor de 
marcă a firmei 

Fotografii ale specialiştilor în 
atelierele de concepţie 

În paginile în care se 
prezintă produsul nou 

Elemente care să anunţe 
viitoarele inovări 

Fotografii cu schiţe, desene, 
machete ale viitoarelor produse 

Spre sfârşitul catalogului 

Elemente care să declanşeze 
umorul, buna dispoziţie 

În paginile unde acestea pot 
declanşa umorul 

În ultimele pagini 

Sursa: Elaborat de autor 

Schema prezentată este orientativă, ea putând lua diferite forme şi 

conţinut (inovator) după opţiunile firmei. 

Legimitatea imaginilor. Imaginile unice, cu drept de proprietate 

intelectuală, supusă protecţiei prin lege, reprezintă un criteriu de 

credibilitate şi de recunoaştere pentru o firmă de turism, la fel ca o carte de 
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identitate pentru o persoană sau carte tehnică pentru un produs. Prin 

legitimitate înţelegem însuşirea de a fi întemeiat pe lege, care se justifică 

prin lege, este justificat, îndreptăţit, just, echitabil. Provine din latină 

legitimus. Acceptul de legitimitate presupune ca ilustraţiile construite să fie 

originale, schiţele, hărţile să aibă un caracter imediat, deoarece acea imagine 

este o sursă de referinţă, de individualizare, de recunoaştere. Legimitatea 

unei imagini este conferită de autorul ei. 

7) Graficele sunt o metodă de a prezenta prin desen (linii, puncte, 

figuri, etc.) o mărime, variaţia unei mărimi sau raportul dintre două sau mai 

multe mărimi variabile, folosind axele geometrice din matematică, ele 

arătând modul cum variază o mărime luată în consideraţie cu un parametru, 

faţă de alt parametru. Graficul trebuie să conţină informaţii importante, uşor 

perceptibile, oferind informaţii persoanelor care iau decizii – managerii 

firmelor de turism – ea nu trebuie însoţită de ilustraţii, în domenii precum 

cursul leu-euro, analize financiare, studii de prognoză, anchete, sondaje de 

opinii, etc. 
Figura 11. Tipuri de grafice folosite 

   
Sursa: Internet 

8) Revista de cercetare şi informare este definită ca o publicaţie ce 

cuprinde articole, studii, dări de seamă, note de specialitate. 

Termenul de „trecere în revistă”, frecvent folosit în domeniul 

afacerilor din turism şi nu numai, înseamnă a examina pe rând, a cerceta 

succesiv elementele de ansamblu ale unei probleme. Conţinutul ilustraţiilor 

şi cel scris al unei reviste se poate adresa mediului intern sau extern al unei 

firme de turism, cu rolul de a crea un sentiment de apartenenţă la o anumită 

piaţă, scoţând în evidenţă sumar valorile pentru care un client să fie 

motivată că aparţine acelui mediu. Aceste aspecte pozitive se concretizează 

http://www.economica.net/oficial-alpha-bank-pre-urile-la-locuin-ele-noi-vor-cre-te_26162.html


Corina MATEI GHERMAN 

164 

 

prin text, fotografii, grafice, scheme, care să arate modul cum va evolua 

firma de turism respectivă. 

Clienţii îşi dau seama că imaginile produselor turistice  sunt 

prezentate într-un mod care să le „exagereze” calităţile, însă ele trebuie să 

prezinte produsul, serviciul turistic sau activitatea economică, tehnologică, 

ştiinţifică a firmei de turism, credibilă pentru beneficiari. 
Figura 12. Diferite tipuri de revistă 

   
Sursa: Internet 

Aceste cerinţe impun dozarea imaginilor de contextualizare conform 

cu destinaţia internă sau externă a revistei de turism, exemplu în graficul 

următor. 

0,00%
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actualitate

Imagini 
documentare

Imagini 
operationale

Graficul nr.1. Dozarea  imaginilor de contextualizare

22%

0,35%

43%

 
Sursa: Date prelucrate de autor 

9) Raportul de activitate combină prezentarea într-un stil elegant, 

reverenţios cu multitudinea informaţiei. Raportul este o comunicare scrisă 

sau orală făcută de manager în faţa adunări generale a acţionarilor, etc., 

http://www.infotravelromania.ro/foto%20mic/reviste-turism/romania_pitoreasca_martie2006.jpg
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cuprinzând o relatare (oficială) asupra unei activităţi personale sau colective, 

raportul fiind chiar textul acestei comunicări. Raportul prezintă imaginea 

decorativă şi cea informativă a firmei de turism la un înalt grad de exigenţă, 

însă prezentate într-o manieră sobră şi academică. Rolul rapoartelor este de 

a prezenta mai clar şi mai succint subiecte definite iniţial în cifre şi texte iar 

vocabularul convenţional al imaginilor îl  poate mai bine pune în evidenţă 

[1, Adaptare]. Rapoartele pot fi făcute la anumite momente de timp, însă 

raportul anual se leagă de imaginea de marcă a firmei, aici imaginile 

artistice folosite trebuie să fie la nivelul unei reviste de lux, extinse la toate 

componentele unei imagini, inclusiv schiţe, deoarece autorul raportului este 

o persoană cunoscută. 

10) Site-urile web sunt o reţea mondială de comunicare folosită şi 

alimentată de navigatorii pe internet şi de persoanele care le accesează. 

Termenul web nu se găseşte în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, 

1998, fiind continuatorul de noutate al cinematografului începând cu anul 

1990. 

Dacă la început imaginea web înfăţişa o persoană, un produs, etc., 

curând ele au îmbrăcat o formă estetică, apreciate îndeosebi pentru 

înfăţişarea lor decorativă. O pagină web este asemănătoare cu o marcă a 

unei firme, produs sau serviciu turistic, ea trebuie să fie unică. După părerea 

specialiştilor în imagine, o pagină web ar trebui să cuprindă: câteva 

fotografii, (2-3 bucăţi) din care obligatoriu una să fie de format mai mare; o 

hartă; un grafic; un desen;o anumaţie electronică într-un limbaj digital care 

să cuprindă, fotografii, desene, materiale video, un text prescurtat; toate 

materialele selectate să poate fi accesate cu un singur clic. 
Figura 13. Pagină web 

  
Sursa: Travel Store, Tech Online 

http://www.pagini-internet.com/magazin-online.html
http://www.pagini-internet.com/comert-online-b2b.html
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De regulă paginile web conţin grafice, desene, fotografii, animaţii 

electronice, toate oferite de firmade turism prin persoana ce gestionează 

pagina web şi mesajele pe care doresc să le transmită receptorilor. 

Navigarea la un singur clic trebuie să fie simplă, uşor de folosit, de obicei pe 

orizontală şi verticală, fiecare conţinând informaţii utile. Unul din scopuri 

este acela de a fideliza persoanele care navighează pe internet, cum ar fi 

websoadele şi schetciurile foarte scurte, având la bază situaţii reale. 

11) Imaginea interactivă a firmei de turism (inter+activ) formează 

legături active în raport cu alte elemente şi care se condiţionează reciproc, o 

formă de legătură între obiecte şi fenomene având condiţionare reciprocă, ea 

putând influenţa de exemplu stimulul unui utilizator (imaginile din jocurile 

video). Prin actul de comunicare, funcţiile dinamice pot transforma o 

imagine rigidă, într-o imagine interactivă, pe care se poate face un clic. 

Imaginile interactive necesită costuri mai mici pentru realizarea lor. 

Operatorul navighează în interiorul modului, prin trecere, la alegere, 

de la un limbaj la altul.  Construirea unui modul necesită parcurgerea unor 

etape din lanţul decizional al firmei de turism: 

a) Identificarea în detaliu a mesajului ce urmează să fie transmis, 

care se face de către echipa decizională a firmei de turism; 

b) Descompunerea mesajului în unităţi de sens, care pot fi: 

▪ valorile firmei de turism; 

▪ organigrama firmei de turism; 

▪ filosofia managerului privind strategia firmei de turism; 

▪ ţintele finale de atins; 

▪ schema atelierelor de fabricaţie; 

▪ portrete ale angajaţilor, colaboratorilor, ale acţionarilor, ale 

creditorilor din firma de turism. 

c) Unităţile de sens trebuie exprimate cât mai clar şi mai performant 

pentru a putea fi uşor înţelese de destinatari; 

d) Exprimarea valorilor firmei de turism se poate face prin text. 

Pe imaginile cu sunet imprimat, pe aceeaşi secvenţă se pot 

suprapune imagini de alegere:desene, fotografii digitale, materiale video. 
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Figura 14. Identificarea unui mesaj 

 
Sursa: Internet 

Mesajul care este transmis destinatarului, are mijloace de exprimare 

multiple, însă toate converg în a ilustra acelaşi conţinut, însă informaţiile 

transmise de firma de turism sunt ierarhizate, dozate, formulate precis de la 

simplu la complex, exprimate în limbi de circulaţie mondială care presupune 

documentare şi decizie. 
Figura 15. Structura tip a unui model hipermedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

Sursa: Alain Joannés,2009 

Ea are marele avantaj că oferă utilizatorului pe aceeaşi suprafaţă a 

elementelor definite separate între ele (interfaţă) cum ar fi: text, fotografii, 

grafice, schiţe, desene, animaţie electronică, sunete. Interactivitatea 

simţurilor, studiată, începând din anul 2000, este cel mai avansat stadiu al 

imaginii care comunică prin unirea sunetului cu imaginea, într-o interfaţă 

sensibilă [Joannés, 2009, p.176]. Interferenţa între sunet şi imagine se 

bazează pe metafore vizuale, codate pe mai multe zone de imagine. Practic 

acest lucru se poate obţine prin mişcarea săgeţii mausului – în trecere, ea 
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declanşează emiterea sunetelor care au fost imprimate pe imagine, 

modificare care poate avea loc şi la natura sunetelor. De exemplu, pe harta 

unei şosele conţine şi zgomotul unui automobil, pe cea a unei cascade, 

zgomotul apei în cădere, intensitatea sunetului poate fi intensificată sau 

micşorată în funcţie de mişcarea mausului pe imagine, sau folosind logoul, 

cea filosofică prin secvenţă video, sectorul de fabricaţie prin schiţe, portrete 

prin fotografii, fişierele sonore, prin declaraţiile partenerilor de afaceri. 

Potenţialul interactivităţii a fost cel mai bine exprimat de Earl 

Rennison,1996, cercetător la Laboratorul Media a Massachusetts Institute of 

Techology, SUA, atunci când a declarat că: „Interactivitatea permite 

exprimarea unei relaţii între autor şi utilizator”, materializată prin 

intermediul unui hipertext.Comunicarea interactivă a firmei de turism, 

presupune armonizarea conţinutului pentru ca navigaţia hipertextuală să fie 

cât mai simplă, situaţie când avem un conţinut complex adresat unui public 

larg. Dacă adresarea este către un public iniţiat, vom folosi un conţinut mai 

simplu al interactivităţii, pentru a nu dirija (orienta) excesiv destinatarul, 

lăsându-i decizia de a căuta şi alege singur ceea ce îl interesează. Activităţii 

de marketing turistic îi revine misiunea de a evalua eficienţa interactivităţii 

hipermedia, a reţine componenentele lor esenţiale, a le stoca pe CD-ROM-

uri şi a fi apoi difuzate clienţilor actuali şi potenţiali, pentru a-i determina să 

cumpere produsul, serviciul firmei respective. 

12) Reţele sociale. Astăzi tot mai multe personae, îndeosebi tinere 

folosesc reţelele de comunicare prin internet, participând la folosirea şi 

difuzarea imaginilor digitale realizate de firmele de turism, prin afişarea lor 

on-line, cum ar fi diferite fotografii, material video, toate favorinzând 

socializarea prin intermediul internetului. În cadrul reţelelor de socializare, 

imaginea are un rol esenţial. 

a) Blogurile sunt fie subordonate textului sau sunt independente cum 

ar fi în cazul fotoblogurilor şi videoblogurilor. Pentru a da atractivitate 

blogului, acesta trebuie actualizat cât mai des. În ilustrarea blogului, firmei 

de turism trebuie plecat de la tot ceea ce poate fi înlocuit într-o fotografie, 

un desen, anchetă, un material video, fără să fie afectat conţinutul. Se 

identifică apoi imaginile adecvate, care să exprime mai mult decât pe cele 

care le înlocuiesc. Aceste imagini potrivite care le înlocuiesc pe cele 

precedente pot fi create de managerul firmei sau de un autor extern dar nu 

pot fi reproduse fără autorizaţie. Dimensiunea este în funcţie de mesajul 
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vizual. Alese pentru a înlocui cuvintele, imaginile trebuie amplasate 

apropiate de textul pe care îl completează. 

b) Fotoblogul are ca activitate imaginile în sine, aparatele de 

fotografiat şi filmat, cu accesoriile acestora. Fotoblogul oferă cel mai mult 

spaţiu imaginilor rezervând spaţiul pentru cuvinte strict necesare, pentru 

titluri, legende, comentarii, ele oferind prioritate absolută vizualului, care să 

declanşeze linkuri hipertextuale şi comentarii multe. Aceste imagini trebuie 

să fie de calitate maximă, navigatorii pe fotobloguri sunt profesionişti, 

exigenţi şi curioşi, iar prezentarea imaginilor trebuie să fie cât mai 

profesionistă, să se apropie de opera de artă. 

c) Videoblogurile. A crea şi a exploata videoblogurile, trebuie să 

pleci de la ideia că ai multe subiecte interesante pe care să le povesteşti în 

imagini animate. Un blog obişnuit are fişiere video, fişiere audio, text şi 

fotografie, de unde necesitatea ca blogul să fie unul tematic, ce necesită 

filmare, codare, montaj, ales un server de găzduire cu stocare şi acces, [22]. 

Materialul video permite orice fel de exprimare, folosind stilul lucrărilor 

văzute şi al filmărilor directe. Videoblogurile folosesc videoclipuri scurte 

deoarece circulaţia imaginilor necesită un volum mare de trafic ceea ce 

presupune o capacitate mare de acces la serverele ce conţin blogurile. 

Consumatorii, când au o problemă dificilă de a alege, apelează la 

internet. 

Ascensiunea imaginilor digitale, atractive, ca mijloc de comunicare 

tind şi spre ecranele telefoanelor mobile, pe cititoarele de date portabile şi 

spre alte „minuni tehnice” aflate încă în laboratoarele proiectanţilor şi 

cercetătorilor. 

 

3. Concluzii 

Comunicare şi valorificarea imaginilor digitale joacă un rol foarte 

important pentru atragerea potenţialilor clienţi şi  promovarea firmei de 

turism. 
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THE OVERVIEW IMAGE OF THE RURAL TOURIST 

POTENTIAL OF ȚAGA COMMUNE AND THE USAGE 

OF AMERICAN BISON AS A DEVELOPMENT, 

PROMOTION AND LOCAL BRANDING VECTOR 
 

IMAGINEA DE ANSAMBLU A POTENȚIALULUI TURISTIC 

RURAL AL COMUNEI ȚAGA ȘI FOLOSIREA BIZONULUI 

AMERICAN CA VECTOR DE DEZVOLTARE, PROMOVARE ȘI 

BRANDING LOCAL 

 

Cosmin Gabriel PORUMB GHIURCO
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Abstract 

The implementation of a bison ranch starting from 2011, in the area of Țaga 

commune, Cluj county, Transylvania, was percevied, presented and reflected in a good 
light in/by mass-media, and not only, although it sparked some controversy. This 

investment has been considered absolutely unusual in the investment landscape of 

romanian agriculture. This investment, initiated and implemented by two associated foreign 

investors, a German and an Austrian, was brought to attention as a feasible and viable 

proposal, was imagined as a good opportunity for tourist capitalization of the commune. 

The main purpose of this business is essentially non-touristy, but also involves the 

development of a tourist capitalization component, because the existing potential in this 

regard is impossible to overlook. In this opportune context, we consider truly imperative 

the general tourist development and promotion of Țaga commune. 

Key words: bison ranch, Țaga commune, tourist potential, rural tourism, 

agrotourism development, agrotourist capitalization, tourist brand, Transylvania 

JEL: Q130, Q13, Q1 

 

1. Introducere 

Lucrarea de față  se dorește a fi o radiografie a potențialului turistic 

al comunei Țaga și a posibilităților și a oportunităților de dezvoltare cu 

precădere a turismului rural și a agroturismului, pe fondul amenajării aici a 

celei mai mari ferme de bizoni americani din Europa. 

Se întrevăd și se remarcă noi direcții strategice de dezvoltare 

turistică a comunei Țaga, datorită prezenței prezenței realmente insolite în 

peisajul autohton și chiar european a unui efectiv însemnat (iniţial peste 300 

                                                
1 Drd., Departamentul de Geografie Umană şi Turism, Facultatea de Geografie, 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca; bursier POSDRU/159/1.5/S/141086, 
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de exemplare, preconizându-se că numărul acestora va ajunge în final la 

2000) de bizoni nord-americani (Bison bison) pe teritoriul său, fiind plasaţi 

în ţarcuri amenajate pe considerabile suprafeţe de păşune concesionate pe o 

perioadă de 49 de ani (fapt care a determinat disensiuni în sânul comunităţii, 

între săteni şi autorităţile locale). Scopul amenajării fermei în anul 2011 (an 

în care au început să fie aduse primele efective de ierbivore) – ca urmare a 

punerii în aplicare a unui parteneriat de afaceri germano-austriac – nu este 

nicidecum turistic, urmărindu-se doar creșterea acestor ierbivore mari în 

scopul procesării şi al industrializării cărnii (urmând a se construi un abator 

şi o carmangerie) considerate o delicatesă pe piața internațională, datorită 

bogatului conținut nutritiv și lipsei grăsimilor și ale cărei preț poate urca 

înspre 100 de euro pe kilogram. 

„Investiția de de 1,5 milioane de euro în cea mai mare crescătorie de 

bizoni din Europa, aflată în fermele din comunele Recea-Cristur și Țaga, din 

județul Cluj, atrage alte investiții în zonă. Cei doi oameni de afaceri care 

derulează proiectul, un neamț și un austriac, au anunțat că vor crea un 

complex de vânătoare pe 800 de hectare, o mini-grădină zoologică, dar și un 

hotel.”
2
 

Această investiție „a căzut exact la țanc”, pe fondul descreșterii 

abrupte a numărului de animale domestice mari din comună și în condițiile 

în care comuna Țaga dispune de suprafețe impresionante de pășune (1200 

ha), întrunind un cumul de condiții ideale pentru înfiinţarea aici a celei mai 

mari ferme de creştere a bizonilor dacă nu din Europa, atunci, cu siguranţă, 

din Europa de Est. 

Gândind în perspectivă, vor fi extrem de interesante implicațiile 

turistice ale amenajării acestei ferme de bizoni – care cu siguranță vor fi 

inerente și multiple –, iar în cele ce urmează vom încerca să reliefăm o 

variantă ipotetică de amenajare și dezvoltare turistică sub forma unei 

pensiuni agroturistice. 

În ceea ce privește resorturile motivaționale și ideea originală de a 

valorifica un simbol turistic american strămutat pe plaiuri românești, 

bizonul nord-american, poate și numai din dorința profundă de a aduce un 

omagiu rubedeniei sale (în prezent aproape extinctă), zimbrul, care 

odinioară era o prezență obișnuită în peisajul arhaic, carpato-danubiano-

pontic, al actualei Românii, este o provocare absolut irezistibilă. 

                                                
2 http://www.voceatransilvaniei.ro/cea-mai-mare-ferma-de-bizoni-din-europa-inaugurata-

la-cluj-atrage-alte-investitii-in-transilvania-foto-video/ 



The overview image of the rural tourist potential of Țaga commune and the usage of American bison.. 

174 

 

2. Agroturismul – definiţie şi caracteristici 

Datorită faptului că pornim de la premisa că agroturismul, ca formă 

specifică a turismului rural, se potrivește cel mai bine profilului turistic 

general, structural și fizionomic, al comunei Țaga, procedăm în cele ce 

urmează la o definire și o clarificare terminologico-conceptuală a acestuia. 

Turismul rural, ca și categorie-cadru pentru agroturism, îmbrățișează 

toate activitățile turistice derulate în mediul rural, având drept scop general 

valorificarea potențialului natural și uman al satelor și sprijinind dezvoltarea 

acestora. 

Agroturismul este definit ca o formă a turismului rural care 

utilizează pentru cazare şi servirea mesei numai pensiunile turistice şi 

fermele agroturistice, beneficiind de mediu nepoluant şi pitoresc, de 

atracţiile turistice naturale şi de valorile cultural-istorice, de tradiţiile şi 

obiceiurile prezente în mediul rural. Agroturismul este capabil să valorifice 

excedentul de cazare existent în gospodăria țărănească prin implicarea
3
 

turiștilor în viața gospodăriei și furnizarea acestora de servicii si activități 

(masă, cazare, interacțiune cu mediul socio-natural) proprii gospodăriei 

țărănești, fără a-i conturba acesteia specificul. 

Spaţiul rural, prin componentele sale, satisface o paletă largă de 

motivaţii: odihnă, recreere, cunoaştere, cultură, practicarea sportului, cură 

de aer sau balneară, vânătoare şi pescuit. 

Analizat din punct de vedere al divertismentului, agroturismul este o 

formă de turism care denotă varietate şi unicitate în realizarea serviciilor ce 

se oferă oamenilor ce iubesc natura, cultura şi arta ţărănească; el oferă 

turiştilor posibilitatea de a-şi petrece timpul liber şi vacanţele într-un mod 

diversificat în gospodăriile familiale, precum şi posibilităţile de a consuma 

alimente proaspete obţinute în condiţii naturale şi cu valoare biologică 

ridicată. 

Resursele existente în gospodăria rurală sunt puse la dispoziţia 

turiştilor prin intermediul ofertelor de programe agroturistice, care pot 

îmbrăca foarte diversificate şi de asemenea pot crea multiple facilităţi: 

▪ servirea mesei, inclusiv meniuri tradiţionale; 

                                                
3 Întocmai  în  termenul ”implicare” rezidă distincția fundamentală dintre agroturism și 

turism rural, mult prea adesea confundate. Spre deosebire de turism rural, agroturismul 

presupune activități specifice de implicare efectivă a turiștilor în activitățile agricole, în 

cultura plantelor, a animalelor, în activitățili gospodărești etc., având o latură practic-

lucrativă mult mai pronunțată în ceea ce-i privește pe turiști. 
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▪ spaţiu, dotări şi alimente obţinute în condiţii naturale şi având o 

valoare biologică ridicată, pentru ca turiştii să-şi poată pregăti singuri masa; 

▪ posibilitatea oferită turiştilor de a participa sau de a asista la o serie 

de obiceiuri tradiţionale din gospodărie, localitate sau zonă, cum sunt: 

şezători, hore săteşti, colinde, hramuri bisericeşti, târguri tradiţionale, nedei, 

nunţi, spectacole folclorice, sărbători religioase şi altele; 

▪ dotări şi amenajări proprii gospodăriei pentru recreere şi agrement, 

pentru activităţi sportive şi de întreţinere etc.; 

▪ încadrarea gospodăriilor în ambientul natural, cultural şi folcloric 

se face cu scopul de a pune la dispoziţia turiştilor cât mai multe elemente 

pentru a definitiva opţiunile, în funcţie de preţ şi preferinţe, de exemplu, unii 

turişti pot opta pentru un grad de confort agroturistic mai scăzut în favoarea 

unui cadru natural, cultural şi folcloric de excepţie. 

 

3. Comuna Ţaga: date generale 

În debutul studiului nostru se cuvine să trecem în revistă trăsăturile 

generale ale comunei Țaga, sub aspect geografic, istoric, economic, cultural-

etnografic și, nu în ultimul rând, turistic. Cunoscută mai ales pentru iazurile 

sale și pentru brânza de Năsal, a sosit timpul ca această comună să-și 

reconfigureze identitatea, să își schimbe fizionomia și să-și diversifice 

tipurile de amenajare teritorială. Previziunile sunt promițătoare, iar 

dinamismul local remarcat în majoritatea sectoarelor economice – implicit 

în turism – a dus la crearea unui climat favorabil apariției și dezvoltării unor 

business-uri private care se dovedesc extrem de dezirabile în context local și 

județean. Turismul nu face excepție de la această tendință ascendentă căreia 

i se circumscriu industria și agricultura, iar amenajarea în plină 

implementare a fermei de bizoni va constitui un imbold pentru încurajarea 

investițiilor în turism, sub toate aspectele care sunt implicate de acest 

domeniu atât de complex. 

Cadrul natural 

În ceea ce priveşte cadrul natural, comuna Țaga este înscrisă între 

cele 75 de unități administrativ-teritoriale ale județului Cluj, cu o suprafață 

de 100.01 km² și o populație de 1.947 de locuitori, conform recensământului 

din 2002. În componenţa comunei Ţaga intră cinci localităţi, 

Năsal, Sântejude-Vale, Sântejude, Sântioana şi Ţaga. Dispunând de un 

cadru natural privilegiat, calitățile spațiului geografic peste care se 

suprapune această comuna concură la conturarea unei pretabilități 

http://ro.wikipedia.org/wiki/N%C4%83sal,_Cluj
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2ntejude-Vale,_Cluj
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2ntejude,_Cluj
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2ntioana,_Cluj
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remarcabile sub aspect industrial, agricol și turistic. 

Localizare geografică 

Comuna Țaga este poziționată în jumătatea vestică a Câmpiei 

Transilvaniei, în partea mijlocie a Bazinului Văii și în proximitatea 

Culoarului Someșului Mic, localitatea (omonimă) centru de comună – Țaga 

– fiind situată la 18 km față de Municipiul Gherla, 57 km de Cluj-Napoca, 

32 km de Dej și 26 km de localitatea Sărmășel-Gară (pe DN 16). La nivel 

local, unitatea analizată se învecinează cu teritoriul comunelor Chiochiș 

(jud. Bistrița-Năsăud) și Buza (est), Geaca și Pălatca (sud), Sic și Fizeșu 

Gherlii (vest, parțial și în nord) și Sânmărtin (nord), satele din vecinătatea 

comunei fiind: Sânnicoară, Chiochiș, Manic, Buza Cătun (jud. Bistrița-

Năsăud), Buza, Lacu, Sucutard, Puini, Mureșenii de Câmpie, Sic, Săcălaia, 

Bonț, Fizeșu Gherlii, Târgușor, Măhal, Diviciorii Mari și Diviciorii Mici. 

Caracteristici fizico-geografice 

Conjugarea acestor caracteristici conduce atât la individualizarea 

unei unități teritoriale distincte, particulare, cât și la surprinderea locului 

acesteia în cadrul unității administrativ-teritoriale de încadrare – județul Cluj 

și în cadrul unității majore de relief corespunzătoare – Câmpia 

Transilvaniei. 

Relieful 

Privite în ansamblu, caracteristicile geografico-fizice ale teritoriului 

comunei Țaga, respectiv relieful, clima, hidrografia, învelișul de soluri, 

flora, vegetația și fauna, etalează, prin multitudinea problemelor conținute, o 

mare complexitate și diversitate, acestea fiind încadrate, însă, în specificul 

corespunzător spațiului în care se înscrie unitatea administrativ-teritorială 

analizată. 

Relieful a rezultat în urma acțiunii îndelungate a unui complex de 

factori, între care se remarcă, în primul rând, cei geologici, climatici și 

hidrografici, la care mai pot fi adăugați – în anumite limite – vegetația 

forestieră, intervenția antropică etc., care au imprimat, de altfel, 

caracteristici orografice specifice întregii fâșii vestice a Câmpiei 

Transilvaniei, unde se încadrează și teritoriul comunei Țaga, poziționat la 

întâlnirea a trei dintre subunitățile corespunzătoare acesteia. 

Caracteristici hidroclimatice 

Cele două elemente ale mediului ale mediului fizico-geografic, cu 

semnificație esențială în dezvoltarea vieții social-economice a oricărui 

teritoriu, sunt în directă relație cu poziția geografică a comunei, valorile de 
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exprimare fiind determinate de circulația generală a maselor de aer, de 

orografie, de substratul geologic etc., în anumite limite chiar de influența 

factorului antropic, care a contribuit la modificarea unora dintre parametrii 

teritoriali prin acțiunea de îndepărtare a covorului vegetației forestiere și a 

amenajării rețelei hidrografice. 

Teritoriul comunei este situat în sfera de influență a maselor de aer 

vestice și nord-vestice, care imprimă spațiului analizat un climat temperat-

continental moderat. Temperatura medie anuală înregistrată la Țaga este de 

8,5º C, luna iulie caracterizându-se prin medii multianuale de 18-19º C, iar 

luna ianuarie prin medii de 3-4º C. Cantitatea de precipitații depășește cu 

puțin 600 mm/an, media fiind de 600 mm/an, desigur cu diferențieri destul 

de consistente de la un an la altul. 

Componenta hidrografică a comunei, cu excepția unui spațiu restrâns 

din estul acesteia, drenat de către micile pâraie care-și îndreaptă apele spre 

Valea Apatiului (bazinul Meleșului), aparține sectorului central al Văii 

Fizeșului și afluenților acesteia, care se prezintă sub o formă evident 

ramificată și bine adâncită în formațiunile sarmațiene dominant friabile pe 

care le străbate. Prezența fâșiei de cute diapire din partea inferioara a râului 

a imprimat, în același timp, o clară caracteristică de maturizare a văilor din 

spațiul comunei, fapt demonstrat de prezența luncilor destul de largi și 

puternic înmlăștinate până la realizarea lucrărilor pentru amenajări piscicole 

(iazuri și heleșteie). În ceea ce privește aspectele hidrografice, în cadrul 

peisajului comunei se impun, cu o evidentă pregnanță, râurile și lacurile, la 

care se alătură, apoi, apele subterane, materializate la suprafață, în unele 

locuri, prin prezența izvoarelor. 

Unitățile lacustre 

Unitățile lacustre din lungul râului Fizeș și a unora dintre afluenții 

acestuia sunt foarte bine puse în evidență în peisajul locurilor, ele 

înscriindu-se în categoria iazurilor și a heleșteielor, la acestea fiind de 

adăugat și micile lacuri naturale naturale („ochiuri de apă”) formate între 

cornișa de descriere și valul  de alunecare („glimee”). 

Iazurile și heleșteiele. Prima dintre cele două categorii de lacuri sunt 

cunoscute pe Valea Fizeșului încă din perioada daco-romană, prezența lor 

fiind menționată, ulterior, în diferite însemnări, cu deosebire în Evul Mediu 

și apoi în perioadele modernă și contemporană, sporirea evidentă a 

suprafețelor având loc după anul 1950 și mai cu seamă începând din jurul 

anului 1970, când alături de lacurile sub formă de iazuri (dig frontal cu 
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instalația corespunzătoare de evacuare a apei și formarea lacului în amonte, 

în lungul râului, de la un versant la altul) s-a trecut la amenajarea de 

heleșteie (ridicarea unui dig lateral în lungul lacului, în apropierea 

versantului, între acestea rămânând un canal, care permite, printr-o instalație 

de închidere-deschidere la partea superioară, controlul intrării apei în lac). 

Caracteristici pedogeografice 

Teritoriul comunei Țaga, situat în zona Câmpiei Transilvaniei, are 

un înveliș de sol constituit preponderent din argiluvisoluri, iar pe suprafețe 

mai restrânse apar hidrisoluri și cambosoluri. Alături de acestea, sporadic, se 

mai întâlnesc soluri neevoluate, precum și soluri brune deschise de coastă și 

solonceacuri. Aceste coluri s-au format corespunzător condițiilor fizico-

geografice specifice: relief deluros-colinar, climă continentală moderată, 

vegetație – păduri de foioase –, substrat litologic sedimentar și apă freatică 

la adâncime variabilă. 

Resurse ale subsolului – gaz metan 

Gazul metan din Țaga, este unul dintre cel mai pur gaz metan din 

lume, având în vedere concentrația de metan de 97,85-99,33%. Această 

sursă geologică este valorificată la scară națională. Tot gazul extras din 

județele Cluj și Bistrița-Năsăud este comprimat la stația din Țaga. Țaga mai 

dispune de izvoare de apă sărată, mari depozite de sare și gresii. 

Gazul metan (având o puritate de excepție, cu o concentrație de 

(97,85-99,33% metan) reprezintă singura sursă geologică din regiune 

valorificată la scară națională, începând cu anul 1982. Comprimarea 

mecanică a gazelor provenite de la toate structurile domale din nord-vestul 

Transilvaniei (județele Cluj și Bistrița-Năsăud) are loc la Stația de 

Comprimare Țaga. Producția de gaz din regiune intră în circuitul sistemului 

național de NV, de unde sunt alimentate cu gaz numeroase localități. Gazul 

metan introdus în gospodăriile particulare din zonă și în unitățile de stat, 

pentru încălzit etc., constituie un neprețuit dar oferit localnicilor. În același 

timp, cele două unități de la Țaga, active în domeniul gazului metan, 

respectiv, Secția de producție Țaga și Secția de comprimare Țaga (ambele 

din cadrul SNGN ROMGAZ S.A. Mediaș, Sucursala Tg. Mureș), au fost pe 

parcursul ultimilor ani, și sunt și în prezent, importante medii de angajare 

ocazională, sezonieră și permanentă în câmpul muncii pentru populația din 

regiune. 

În subsolul unității administrativ-teritoriale a comunei Țaga au fost 

identificate trei aranjamente structurale cu importanță în exploatarea gazului 
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metan, respectiv Țaga, Puini și Năsal, toate aparținând grupului nordic de 

structuri gazeifere din DepresiuneaTransilvaniei. Gazele din regiune sunt 

dirijate spre stația de comprimare Țaga. 

Scurt istoric al comunei 

Țaga (jud. Cluj) și împrejurimile sale sunt veritabile locuri istorice 

atestate prin situri arheologice ce dovedesc locuirea fără întrerupere a 

acestor meleaguri din paleolitic până în zilele noastre, la Țaga și Sântioana, 

identificându-se și așezări romane. Dintre localitățile comunei, cea mai 

veche atestare documentare revine satului Sântejude (1173), iar cea mai 

târzie, satului Cesariu (1336). 

Atât pentru locuitorii de etnie română, cât și pentru cei de etnie 

maghiară, Țaga înglobează numeroase valori de patrimoniu cultural-istoric. 

Se remarcă o continuitate neîntreruptă a existenței populației de etnie 

română încă din perioada etnogenezei române. La nivel lingvistic s-au 

păstrat numeroase moșteniri din latina pură, atât în tratatul lui Sextil 

Pușcariu, cât și în alte lucrări de acest gen, acest lucru fiind confirmat de 

numeroase ori. Cuvinte precum „vintre” (pântec), „arină” (arenă) sau altele, 

sunt folosite uzual în limbajul locuitorilor satului Țaga. 

În ceea ce privește moștenirea culturală maghiară, deși ponderea 

populației de etnie maghiară este redusă, s-au păstrat numeroase clădiri care 

și astăzi domină ansamblul arhitectonic al localității. Amintim, în această 

privință, castelul Wass, castelul Ciobanca, clădirea primăriei Țaga, cele 

două biserici maghiare calvine. 

Patrimoniul spiritual local – etnografie și folclor 

Condițiile prielnice oferite de natură vieții și activității umane 

(terenuri productive, surse de apă, climă relativ blândă) au făcut ca 

localitățile aparținătoare comunei Țaga (Cesariu, Ghiolț, Năsal, Sântejude, 

Sântejude Vale, Sântioana și Țaga) să fie locuite de oameni din cele mai 

vechi timpuri. Datorită condițiilor social-istorice în care s-a dezvoltat viața 

comunităților umane de timpuriu, acestea s-au format ca unități social-

teritoriale individualizate printr-un toponim și un teritoriu propriu bine 

delimitat. 

Cele mai vechi mențiuni documentare, care atestă existența 

comunităților umane bine definite de pe actualul teritoriu al comunei Țaga, 

datează din secolele XII-XIV. „Intrarea în istorie”, adică prima mențiune 

documentară a așezărilor, nu înseamnă neapărat actul de naștere a acestora, 

ci data în care locuitorii lor au intrat sub incidența autorităților feudale, în 



The overview image of the rural tourist potential of Țaga commune and the usage of American bison.. 

180 

 

curs de consolidare. 

De-a lungul veacurilor, așezările umane din zonă s-au individualizat 

ca sate răsfirate, caracterizate prin: 

▪ stricta delimitare a proprietății locuitorilor din cadrul vetrei satului 

(intravilan) de cea din cadrul hotarului (extravilan); 

▪ suprafața relativ mare a vetrei satelor determinată de mediul 

geografic care nu permitea, din cauza inundațiilor, amplasarea gospodăriilor 

decât pe terenurile mai înalte; 

▪ existența în cadrul vetrei satelor a unor proprietăți individuale 

neocupate de gospodării sau de construcții (grădini) destinate înființării unor 

noi gospodării; 

▪ gospodăriile ocupau suprafețe relativ mari, care au permis 

divizarea lor, în unele cazuri, pentru înființarea unei noi gospodării de către 

urmași; 

▪ existența în cadrul hotarului, alături de proprietățile individuale, și 

a altor suprafețe de teren, proprietate comună a întregii colectivități (pășuni, 

păduri). 

La fel ca în toate satele din România, și în localitățile aparținătoare 

comunei Țaga gospodăria țărănească era o unitate social-teritorială formată 

dintr-un complex de construcții, casa și construcțiile economice anexe 

(grajdul cu șura, cămara, cotețele etc.) ridicate în jurul unui spațiu bine 

delimitat (curtea) și o grădină destinată cultivării legumelor și a pomilor 

fructiferi care aparțineau unei familii. 

Suprafața ocupată de o gospodărie varia de la familie la familie, în 

toate așezările, mărimea ei fiind determinată de starea socială a 

proprietarilor și de numărul moștenitorilor (pe linie bărbătească). Terenul 

ocupat de o gospodărie era împărțit în două părți: curtea (ograda, ocolul) în 

cadrul căreia se găseau casa și construcțiile economice (grajdul, cămara, 

cătețele etc.) și grădina, în cadrul căreia se găseau pomii fructiferi, via și 

suprafețele cultivate cu legume. 

Comuna Țaga se situează în Câmpia Transilvaniei, unitate de relief 

care se situează în inima provinciei istorice cu același nume și alcătuiește o 

zonă etnografico-folclorică mai puțin cunoscută decât zonele înconjurătoare 

(Valea Țibleșului, a Năsăudului și a Bistriței, a Văii Superioare a Mureșului, 

a ariei Târnavelor, a zonei Dealurilor Dejului și ale Clujului, a Țării 

Moților). 

Particularitățile etnografice și folclorul bogat al comunei Țaga o fac 
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pretabilă pentru o eventuală dezvoltare a agroturismului în spațiul său 

administrativ-teritorial. 

Situația socio-economică și perspective de dezvoltare 

Înfățișarea unei localități și îndeosebi perspectivele sale de 

dezvoltare  constituie cea mai vie carte de vizită a acesteia. Condițiile 

naturale favorabile, contextul administrativ-economic și cerințele 

modernizării impun dezvoltarea sub aspect complex a zonei și a localităților 

comunei Țaga în viitorul apropiat. Unele măsuri de modernizare sunt 

înscrise în planul județean de redresare economică. În ceea ce privește 

perspectivele de dezvoltare, în continuare vor fi punctate cele mai 

semnificative dintre acestea. 

Euroferme 

Se vor iniția la nivelul comunei două euroferme în vederea creșterii 

vacilor pentru lapte, una în Sântejude (40 capete) și alta la Sântejude Vale 

(30 capete). Este prevăzută construcția unei ferme de porci cu 2000 de 

capete. 

Alimentarea cu apă potabilă a localităților comunei 

O problemă de veacuri, dar și de mare actualitate pentru locuitorii 

comunei Țaga, o constituie rezolvarea lipsei apei potabile de calitate, apa 

din pânza freatică locală este sălcie; puține izvoare și fântâni din satele 

comunei îndeplinesc calitativ cerințele unei ape potabile. În vederea 

înfăptuirii acestui deziderat se prevede realizarea proiectului de aducțiune a 

apei potabile. În vederea înfăptuirii acestui deziderat se prevede realizarea 

proiectului de aducțiune a apei potabile cu alimentarea din sursa Gilău, care-

și adună apele din șisturile cristaline ale Munților Gilău și din granitul de 

Muntele Mare, rezultând o apă cu calități superioare de potabilitate. 

Canalizarea localităților 

O chestiune deficitară și acută a satelor comune o constituie lipsa 

canalizărilor. Acțiunea de modernizare a localităților rurale nu poate avea 

loc în afara realizării rețelelor de canalizare. În acest sens, în cadrul comunei 

noastre sunt prevăzute pentru început, canalizarea localităților Țaga și 

Sântioana, așezate pe artera principală a căilor de comunicație, cu fondurile 

de la Comunitatea Europeană. 

Construirea unei școli moderne 

Învățământul nu se poate desfășura optim în localuri improvizate și 

necorespunzătoare sub aspectul spațiului, al laboratoarelor școlare și în lipsa 

dependințelor ce se impun. În scopul realizării acestui deziderat, în centrul 
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de comună Țaga se va construi, în apropierea actualei școli primare, un local 

modern, cu etaj, pentru clasele I-VIII, prevăzut cu toate compartimentele 

impuse de desfășurarea învățământului în condiții civilizate (deziderat deja 

îndeplinit). 

Modernizarea drumurilor 

În planul de viitor se prevede modernizarea drumurilor ce realizează 

legătura între satele comunei. De curând a început realizarea unui trotuar 

modern în centrul de comună Țaga, pentru a elibera șoseaua de pietoni. 

Totdată se va amenaja drumul „Sub Ciuaș” (Năsal) ce duce la rezervația 

avifaunistică (Stârcul cenușiu) din Pădurea Ciuaș (cca 2 km), pentru a face 

accesibilă vizitarea acestui important punct devenit Rezervație avifaunistică 

de interes național. 

Construirea unui teren de fotbal 

Țaga este o localitate cu oarecare tradiție în sport, îndeosebi în 

fotbal, echipa sa fiind înscrisă, în trecut, în competiții intercomunale. În 

scopul reluării și al dezvoltării activității sportive la nivelul comunei se va 

construi un teren de fotbal prevăzut cu o tribună (cu o capacitate de 500 de 

locuri). 

Extinderea rețelei de gaz metan 

Având scopuri casnice, acest obiectiv vizează întreaga comună (cca. 

25 km lungime), reprezentând o prevedere prioritară înscrisă în programul 

de modernizare propus de primărie. 

Inițiativele sus-menționate, privitoare la perspectivele dezvoltării 

socio-culturale a comunei Țaga sunt menite a pregăti tranziția spre 

urbanizarea acestei localități într-un viitor mai îndepărtat, constituindu-se în 

tot atâtea premise favorabile dezvoltării turismului în viitorul proxim. 

 

4. Comuna Ţaga: date generale asupra turismului local şi a nivelului de 

valorificare a potenţialului existent 

În ceea ce privește potențialul turistic general, se remarcă existența 

unei rezervații de stârci – cu regim strict de protecție –, pescuit sportiv, 

potențial cinegetic, posibilități de realizare a unor activități agrementale, 

înot, caiac-canoe, jet-sky, (pe suprafața lacurilor), ieșiri la iarbă verde – în 

weekend –, există o fermă de struți (20 exemplare), există condiții optime 

pentru practicarea echitației, turism festivalier („Zilele Zăpezii”, organizate 

pe dealul „Ghiolț” în fiecare iarna). 
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Comuna Ţaga: încadrare teritorială          

 
Atracții naturale și antropice 

Având în vedere că teritoriul comunei dispune de un potențial 

turistic natural și antropic mai aparte, reprezentat printr-un peisaj atractiv 

marcat de prezența salbei de lacuri de pe Valea Fizeșului și a unora dintre 

afluenții săi (Valea Coasta, Valea Jeica), această activitate poate fi definită 

ca una de interes local și regional, turismul specific înscriindu-se în 

categoria celui de recreere, care include și unele valențe economice 

personale (vânat și pescuit, baze nautice). Astfel, pe baza prezenței unor 

suprafețe destul de întinse ocupate de vegetație forestieră, fânețe și apoi a 

culturilor agricole, teritoriul comunei se caracterizează printr-o faună 

cinegetică destul de bogată (iepure, mistreț, căprior, lup, vulpe, fazan etc.), 

care permite, desigur în mod organizat, pe fondul de vânătoare Gherla, 

sectorul Țaga, practicarea vânatului. Pe teritoriul comunei există o 

rezervație de stârcilor cenușii, în pădurea Ciuașului, Ţaga având, de altfel, o 

faună foarte bogată. 

Pe de altă parte, iazurile și heleșteiele de pe văile Fizeș (Țaga, 

Sântioana), Coasta (Sântejude și Sântejude-Vale), Jeica (Năsal), amenajate 

mai cu seamă în a doua jumătate a secolului XX ca unități semnificative 

pentru crapicultură, cu rezultate dintre cele mai notabile, au intrat într-un 
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declin accentuat după anul 1990, trecând de la destinația inițială la cea a 

turismului (piscicol) de recreere, practicat, desigur pe baza unei taxe 

achitată de către orice persoană doritoare de o astfel de acțiune. În plus, 

malurile acestor lacuri dispun de un peisaj plăcut și de-o liniște 

binefăcătoare, atrăgând deja numeroși turiști, cu deosebire pescari, de la 

Gherla, Dej, Cluj-Napoca, Bistrița etc., care-și petrec câteva zile de 

concediu în corturi sau în casele localnicilor amenajate în acest scop. 

Pe malul vestic al lacului Țaga Mare, într-un loc cu adevărat 

pitoresc, numit Ciobanca, înconjurat de sălcii plângătoare și de plopi uriași 

care săgetează văzduhul, se află un castel construit din lemn în anul 1931, 

care prin poziția sa atrage numeroși turiști, permițând partide de pescuit 

urmate de tradiționalul proțap, plimbare cu barca pe lac, schi nautic și înot. 

Atractive pentru excursioniști pot fi și siturile arheologice de la Țaga: 

▪ situl de la Hrube, primul descoperit prin săpături (1965-1967), care 

reprezintă două așezări, una din secolele IV-VI și alta din secolele VII-VIII, 

fiecare cu inventare arheologice specifice; 

▪ așezarea rurală (vicus) situată, aproximativ, în fața bisericii (azi 

ortodoxe) din Țaga (sat), cu numeroase resturi arheologice între care 

monede romane din sec. II-III e.n. O altă descoperire importantă tot aici, se 

identifică cu un imporant tezaur monetar roman (1013 piese) descoperit în 

anul 1962 de localnicul Nicolae Cociș în curtea sa; 

▪ situl de Viglab, din apropierea lacului Țaga Mare, constituie în 

prezent un amplu șantier de cercetări arheologice cu locuințe suprapuse din 

mai multe epoci istorice. O parte din artefactele siturilor arheologice 

menționate pot fi văzute de doritori, la Muzeul arheologic din incinta 

primăriei Țaga, organizat în anul 2000 cu sprijinul arheologilor care au 

lucrat în regiune, la inițiativa fostului primar. 

Vizitatorii veniți la Țaga mai pot vedea locurile și drumurile bătute 

de marele cărturar Gh. Șincai, care, așa cum s-a arătat în altă parte, a scris 

aici, la familia nobiliară Wass, o parte din marea carte a neamului românesc: 

“Cronica românilor și a altor neamuri (1853)”. Un unicat pe plan național ce 

poate fi vizitat la Țaga îl constituie Fabrica de produse lactate, mai precis 

grota în care se fermentează renumitul Caș de Nasal, importantă pentru 

condițiile de microclimat și pentru microbiologia sa. 

Pretabilitate și nivel de valorificare 

Perioada de după anul 1990, cu continuare destul de intensă și în 

prezent, a contribuit la amenajarea unor bazine piscicole de mici dimensiuni, 
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mai cu seamă pe lunca majoră de pe teritoriul localității Sântioana, însoțite, 

obișnuit, de construcții ce permit atât activitatea de exploatare piscicolă, cât 

și cea de recreere la sfârșit de săptămână (turism de weekend). Alăturat 

acestora, sunt de menționat, de asemenea, ridicarea în diferite locuri a altor 

căsuțe, îndeosebi pentru descinderi de weekend. 

Pentru a se asigura deservirea vizitatorilor și a localnicilor, la un 

nivel mai amplu și la standarde moderne, au fost realizate amenajări 

turistice. Astfel, în localitatea Sântioana, a fost construită Pensiunea 

Rebeca, care dispune de 200 de locuri (alimentație publică), apoi spații de 

cazare, precum și un teren de handbal. 

Deși nivelul de valorificare turistică a însemnatului potențial existent 

nu este suficient de ridicat, se preconizează o dezvoltare accentuată a 

sectorului turistic în localitate în viitorul apropiat. 

Pretabilitatea turistică a teritoriului comunei Țaga va fi îmbunătățită 

considerabil datorită implementării strategiei de dezvoltare și a proiectelor 

avute în vedere și formulate de primărie, în cadrul inițiativelor de planificare 

și dezvoltare strategică sectorială, în cadrul cărora turismul ocupă un loc 

prioritar. 

În prezent se practică pe teritoriul comunei următoarele forme și 

tipuri de turism: 

▪ turismul cinegetic și piscicol; 

▪ turismul de weekend (recreațional); 

▪ turismul cultural și educativ; 

▪ turism festivalier și de agrement; 

▪ sporturi nautice (jet-sky, caiac-canoe) și înot; 

▪ încep să apară primele semne ale practicării agroturismului. 

Direcții strategice de dezvoltare turistică: 

▪ agroturismul. Începutul intrării țării noastre în UE a fost marcat 

prin inițierea dezvoltării agroturismului în zonă. Pentru început, se va 

construi un șir de cabane pe malul estic al lacului Țaga Mare, în partea 

locului numit La Bolovani (Năsal), preferată de pescarii amatori și turiști 

veniți din tot județul Cluj și din alte părți, dornici de sporturi nautice. 

Debutul în acest sens s-a făcut cu mulți ani în urmă prin castelul Ciobanca, 

amplasat pe malul lacului mai sus amintit, care oferă o admirabilă priveliște 

spre lac, și prin pensiunea Rebeca din Sântioana, recent oferită spre 

folosința marelui public. 
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▪ turismul istoric (cultural). Pe teritoriul localității Țaga s-au 

întreprins însemnate periegheze de istorie veche ale căror remarcabile 

rezultate invită la dezvoltarea turismului istoric, sens în care va continua 

amenajarea siturilor arheologice identificate, între acestea amintim: 

a) stația arheologică de la Viglab (neolitic); 

b) siturile de pe Valea Mileului (bordeie dacice); 

c) urme arheologice romane în centrul satului Țaga, lângă biserica 

românească: tezaur monetar, țigle, cărămizi, monument funerar de marmură; 

d) la Hrube. 

Alte puncte de atracție istorică sunt: Muzeul de arheologie de la 

Țaga, castelul familiei Wass, unde a poposit (1794) pentru câțiva ani și și-a 

desăvârșit opera marele cărturar latinist Gheorghe Șincai. 

▪ reluarea Târgului de la Țaga. Autoritățile locale ale comunei vor 

analiza posibilitatea reluării „Târgului de la Țaga”, care, înainte de 1940, a 

fost o manifestare tradițională de succes, importantă pentru locuitorii satelor 

din regiune și nu numai. Dreptul de a ține târg săptămânal la Țaga 

(miercurea) s-a obținut, conform datelor de arhivă, în anul 1363. 

În circumstanțele date, Primăria Țaga a lansat o călduroasă invitație 

tuturor acelora care caută și se bucură de locuri pitorești și liniștite, cu peisaj 

atractiv, cu posibilități ideale de pescuit și de practicare a sporturilor nautice 

pe lacurile de la Țaga, Sântejude, Năsal – la care se adaugă și heleșteiele de 

la Sântioana. 

 

5. Concluzii preliminare 

Potențialul turistic existent pe teritoriul comunei Țaga, conjugat cu 

amenajarea recentă a fermei de bizoni, pot conduce la emulații benefice în 

viitorul apropiat pe planul dezvoltării unor noi proiecte de amenajare 

agroturistică în cadrul comunei Țaga și nu numai. Dezvoltarea turistică a 

comunei ”va sta sub zodia bizonului”, fiind legitimată de caracterul insolit al 

prezenței sale aici. Obiectivul major vizat de o strategie de dezvoltare 

turistică, dublată și continuată de o campanie strategică de comunicare  

imagine și branding, ar putea conduce cu succes către transformarea 

bizonului nord-american într-un simbol turistic al comunei Țaga, într-o 

veritabilă atracție zoologică a peisajului colinar transilvan, pentru a deveni 

un element de atractivitate turistică pentru o zonă cât mai vastă teritorial. 

Realizarea unor amenajări turistice rurale menite să valorifice simpla 

prezență în peisaj, spectaculară ce-i drept, a unei exploatații agricole la baza 
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amenajării căreia nu s-a aflat niciun resort motivațional sau obiectiv de 

factură explicit turistică, ar putea constitui un bun exemplu care ar putea fi 

extrapolat și către multe alte localități rurale care vor să-și dezvolte o 

identitate turistică, nedispunând de tradiție în domeniu, pe fondul 

inexistenței unui potențial natural excepțional care să reclame dezvoltarea 

spontană a unor fluxuri turistice stabile temporo-spațial. 

Un alt rezultat preconizat și dezirabil al dezvoltării turismului, în 

genral, și al agroturismului, în special, ar fi oferirea de soluții viabile de 

folosire mai eficientă a resurselor umane din zonă. Astfel, conflictele dintre 

săteni şi autorităţile locale, care au succedat concesionării, de către ultimele, 

pe 49 de ani, către investitorul germano-austriac, a unor suprafeţe 

considerabile din păşunea comunală, înainte de începerea derulării 

proiectului, s-ar transforma într-o receptare pozitivă, aducătoare de beneficii 

substanţiale în sânul comunităţii, a amenajării fermei de bizoni. Așadar, 

întru beneficiul locuitorilor comunei, investitorii potențiali ar trebui să 

elaboreze o strategie de dezvoltare agroturistică fezabilă și implementabilă. 

În concluzie, exploatarea turistică a unei resurse considerate 

turistice, de factură alogenă (bizonii), a cărei menire nu este nici pe departe 

aceea de fundal sau de element polarizator al unor fluxuri turistice, scopul 

prim al amenajării fermei fiind, fără dubii, non-turistic (deşi proiectul 

amenajării fermei prevede şi construirea unui hotel) – urmărindu-se 

valorificarea cărnii de bizon, produs de lux cu preţuri de până la 100 de euro 

pe piaţa internaţională. Totuși, considerăm că această investiție poate fi 

privită și din perspectiva unei alternative concrete și viabile de valorificare 

turistică a prezenței acestor bovine pe teritoriul comunei Țaga, în beneficiul 

socio-economic şi – de ce nu? – cultural al comunității locale. 

Potenţialul unor eventuale investiţii menite să valorifice turistic, în 

premieră, bizonul nord-american, privit ca resursă cu caracter de unicat 

nivel naţional, ar rezida în întrunirea, deopotrivă, a atributelor decisive în 

planul atractivităţii, precum originalitatea, inovativitatea şi actualitate. 

Componenta de imagine şi comunicare va va constitui, cel mai 

probabil, în piesa grea a potenţialei reuşite în dezvoltarea turistică a comunei 

Țaga. De elaborarea unei strategii de promovare prin metode, tehnici şi 

instrumente comunicaţionale şi imagistice optimale, judicios selectate, 

create, îmbinate, orchestrate şi vehiculate, vor depinde şansele unui succes 

scontat, beneficiar al unei multitudini de premise favorabile. 

Subliniem așadar rolul capital al acestei componente și importanța 
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metodologiei, a tehnicilor şi a instrumentelor specifice acesteia, reclamate 

de campania strategică de promovare turistică. 
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