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THE ROLE OF TOURIST AGROPENSIONS IN THE PROMOTION 
AND DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM 

IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

ROLUL AGROPENSIUNILOR TURISTICE ÎN PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA 
TURISMULUI ÎN MEDIUL RURAL DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 
Stanislav ARMANOV1 

 
Abstract 
Since ancient times, the Republic of Moldova has been of interest due to the natural environment 

(forests, lakes, fertile soils), the life in its majority being carried out in rural areas. 
The development of agro-tourism in the localities of the Republic of Moldova is favored by the fact 

that a large part of the territory of the country belongs to the agricultural lands. Being an agricultural 
country until now, the villages are a favorable environment for the development of agro-tourism. 

At the same time, it is necessary that depending on the area in which the tourism activity is 
carried out: north, center or south, the type of activity or leisure in the field can be organized. 

In this context, the development of agro-pensions is able to give the Moldovan rural environment 
another “face”, which would contribute to boosting tourism in these areas with a rather accelerated tempo, 
and would lay the basis for new tourist destinations throughout the country. Moldovan agro-tourism 
should become an activity to boost the villages, in the context in which the localities suffer due to the 
migration of the population that has been quite large in recent years. The agro-pensions are mostly family-
owned businesses; they can capitalize on the hospitality of the local police and highlight the village’s 
attractions. The contribution they can make to the promotion and development of the rural environment is 
summarized in: bringing additional financial funds to the peasant households and to the locality as a 
whole; job creation; they also highlight the activity of other subjects of the locality (the popular craftsmen, 
beekeepers, existing creative groups), the promotion of the locality by placing the advertising of the agro-
pensions on specialized search pages, or editing the advertising materials, etc. 

Key words: agro-tourism, rural environment, peasant households, agro-pensions, means of 
development 

 
Introduction 
Agro-tourism is a business that results from the use of traditional hospitality 

and the attraction of the village. This form of tourism is especially appreciated by 
families with children, as a form of education and return to the country’s soles [4]. In 
the Republic of Moldova it appeared in the context in which the villages became in a 
deficit of economic activities that revitalize the localities, which led to the impetus of 
these forms of entrepreneurship in order to maximize their economic capacity. 

The development of agro-tourism pensions in the Moldovan rural area, “surely 
can become a money crop for the inhabitants of the villages of the Republic, assuring 
them a decent living and a job at home” [2]. 

Stadnic and Stadnic (2018), mention that the support of agro-tourism in the 
Republic of Moldova is realized through activities of promotion, popularization and 
information, organized and realized by different structures of the Government of the 
Republic of Moldova; among which can be listed [1]: elaboration of a program to 
promote tourism products with the generic National Brand of the Tourism Industry; 

 
1 Professor, Academy of Economic Studies of Moldova, Kishinev, Republic of Moldova, 
armanov.stanislav@ase.md 
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the international launch of the tourism brand - The Tree of Life, accompanied by the 
slogan Discover the roads of life (or Discover the routes of life); drawing up the mobile 
application Moldova Holiday; elaboration of the automated information system 
Tourism Register and publication of different materials in support of tourism and agro-
tourism development in the Republic of Moldova. 
 

1. Characteristics of rural accommodation structures in the Republic of 
Moldova 
In accordance with the Methodological Norms and the criteria for classifying 

the tourist reception structures with accommodation and catering services of the 
Republic of Moldova, the tourist reception structure with accommodation functions is 
a construction or arrangement designed, by design and execution, for the 
accommodation of foreign tourists and interns, including the collaborators of the 
institutions to which the respective structures belong. The methodological norms for 
classifying the tourist reception structures with accommodation and table service 
functions (hereafter Norms) aim to classify the tourist reception structures with 
accommodation and table serving functions in the rural area of the Republic of 
Moldova. The structures of tourist reception with accommodation functions in the 
Republic of Moldova, according to the classification, are connected to the international 
practice, being divided into the following types of accommodation [3] (see Figure 1): 

 
Fig. 1. Types of accommodation that can be activated in the rural area of the Republic 

of Moldova 
From Figure 1 we can see that in the rural area of the Republic of Moldova, 

several types of accommodation structures can be activated, among which the agro-
tourism pensions, which represent a tourist reception structure, located in a rural 
locality, intended for tourists accommodation, with a capacity between 3 and 20 
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rooms, operating in private dwellings or in independent buildings, which provide part 
of the tourists’ food with products from their own household [3]. 
 

2. The management of rural environment promotion in the Republic of 
Moldova by tourist agropensions 
The management of the promotion of the Moldovan rural environment by the 

tourist agro-pensions is quite diverse at the present time, and the activities on which it 
is based are summarized at: 

▪ offering for clients the leaflets and informational brochures about agro-pension 
as well as the rural area of which it is part; 

▪ offering tourists certain souvenirs, where the locality is represented, realized by 
the local native craftsmen of the locality; 

▪ the hosting by certain tourist agro pensions of certain cultural measures, which 
are transmitted online or through the TV sources, lead to the promotion of the event, 
but also of the locality where it takes place; 

▪ annual participation in various exhibitions from abroad, but also indigenous 
(ex: Tourism. Leisure. Hotels). 

The modern technologies existing at the present time have created landmarks 
for promoting tourism in general, but also agro-tourism in particular through the 
online mode. 

The Internet is a means by which agro-pensions can transmit the message to 
those who want to escape to rural areas, for soul relaxation. 

Carrying out an analysis of the promotion of agro-pensions existing in the 
Republic of Moldova based on the available web pages that they have, we can mention 
that most of them have pages where we find information about accommodation, but 
also information about the locality where they are located. An important aspect of the 
promotion is that in order to attract as many potential tourists as possible, agro-
pensions have created their website in three languages: Romanian, Russian, English, 
largely due to the geographical position we are in, but also to the trends on the web. 
the international tourist market. At the same time, the majority of the pensions are 
found on specialized search pages, which makes them known on the international 
market, but also accessible to book from anywhere in the world. 
 

3. The contribution of tourist agropensions to the development of 
tourism in rural areas from Moldova 
Agro-tourism plays, undoubtedly, an important role in the rural area, especially 

in the localities of the villages with valuable tourism potential. The rural localities of 
the Republic of Moldova with a rich historical past, with houses in the architectural 
style characteristic of the region, with customs, traditions and a way of life of their 
own, attract the tourists who want to know these aspects live. 

It is not enough to mention that the rural localities of the Republic of Moldova 
are beautiful, that they can offer many possibilities for practicing agro-tourism, but it is 
necessary to develop this complementary activity on the principle of profitability. 

In recent years, the Republic of Moldova has focused more on diversification at 
the expense of restoring the economy of rural localities. Considering this aspect, a big 
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problem in the Moldovan rural localities was not the collapse of agriculture, but the 
difficulty of finding new development opportunities. At present, agricultural activities 
are no longer the only possibility for the development of rural localities in Moldova. 
Thus, the creation of accommodation spaces in particular of the tourist agro-pensions 
has begun, emphasizing the authenticity of the areas, but also the traditions, customs 
and local culture. 

It has become inevitable to demonstrate that agro-tourism pensions can have a 
positive impact on tourism in rural areas. The territory of our country presents a great 
variety of historical cultural values: folk art, ethnography, folklore, traditions, historical 
vestiges; a harmonious natural setting combined with a varied and picturesque 
landscape background. All this is a valuable Moldovan tourist potential. The national 
rural settlements have preserved and still retain the ancient customs and customs, a 
rich and varied folklore, original elements of ethnography and handicraft, which can 
be valorized touristic ally within a strategy of organization and development of 
tourism. 

The development of tourism in various rural areas of the Republic of Moldova, 
especially in the Orheiul Vechi area, through the construction of agro-tourism 
pensions, had both positive and negative effects, be it the environment, way of life or 
the exploitation of resources. The impact of creating agro-tourism pensions from the 
Moldovan rural area, on tourism, but also on the locality in general can be summarized 
in 7 categories Figure 2: economic impact; on the environment; social and cultural; on 
employment; on services; on local taxes; and on the attitude and perception of the 
locals. 

 
Fig. 2. Impact of agro-tourism pensions on tourism development, but also on rural 

localities in the Republic of Moldova 
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If we talk about the positive influences of agro-tourism pensions we can 
mention the following: efficient management of resources, in terms of efficient and 
sustainable land use, labor force, financial capital, natural and cultural attractions, 
socio-economic changes, encouraging civic participation. The negative aspects are 
related to the fact that the development of agro-tourism pensions in the rural areas to 
some extent modifies or degrades the rural landscapes; local, natural and cultural 
values; local specificity; reorganizes social structures; changes the authentic and 
traditional rhythm of life. However, the tourism industry is actively developing. 

In recent years, more and more foreign tourists are attracted by the traditions in 
general, but also by winter ones from the agro-tourism pensions located in various 
localities of the Republic of Moldova. 

Authentic tourist experiences, gastronomy within the agro-tourism pensions 
and traditions of rural communities are the most important reasons for which foreign 
tourists take into account when choosing a holiday destination. The choices of foreign 
visitors are part of global trends that show that tourists are increasingly interested in 
agro-tourism. 

Agro-tourism is developing rapidly and has great potential to create new jobs 
and bring profit and attract investments in Moldova, especially for rural localities. 
Moldova has the potential so sought after by potential tourists at the present time, 
namely: authentic experiences, beautiful landscapes, etc. 

Thus, the agro-tourism pensions from the Republic of Moldova, located in 
different areas of the country, have a tourism offer adapted to the world trends, 
otherwise in 2016 six agro-tourism pensions have obtained the international certificate 
of quality Cer Tour. In addition to the natural landscape, the pensions attract 
foreigners due to traditional elements and activities specific to rural communities. This 
is why, in recent years, an increasing number of tourists have visited these pensions. 

Agro-tourism pensions from different areas of the country also have advantages 
and disadvantages over the tourism industry of the rural localities of the Republic of 
Moldova, of the most eloquent ones we can mention (Table 1): 
Table 1. The role of agro-tourism pensions in the development of tourism in the rural 

area of the Republic of Moldova (advantages /disadvantages) 
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From Table 1 we can see that the presence of agro-tourism pensions has a great 
deal more advantages than disadvantages, the latter can be diminished in case of 
cooperation between the local public authorities, the local economic agents in 
particular (the owners of agro-tourism pensions) and not in the last one. Row each 
local. 
 

4. Agro-tourism pensions environment favorable for a sustainable 
development of the Moldovan localities 
From the studies carried out we can mention that the launching of a business in 

the local rural area especially of the agro-tourism pensions can be effective only in the 
case of a sustainable development of the tourism in the area [5]. It is necessary that the 
existing agro-tourism pensions, as well as those that will appear in the coming years in 
the Republic of Moldova, due to the facilities undertaken by the central public 
authorities through which agricultural land pensions, with accommodation and 
catering can be located on the agricultural destination, which, however, will have to be 
carried out at least one activity related to agriculture, animal husbandry, cultivation of 
different types of plants, orchards or vineyards, to emphasize a strategy of sustainable 
business development in the context of influences from factors of an objective and 
subjective nature. These measures come in the context in which it is necessary for the 
locality to use the tourist resources of the locality, for their successful development. 

Thus, agro-tourism pensions from the Republic of Moldova will have to: 
1. exploit, conserve and protect the tourist resources of the locality where the 

agro-tourism pension is located; 
2. reduce as much as possible the overconsumption of available tourist resources 

in the locality; 
3. undertake certain activities for the involvement of the local people in the 

tourism sector by supporting the business from agro-tourism pensions, protecting the 
environment, local customs and traditions; 

4. together with local authorities to plan or periodically review in the context in 
which the local development strategy is elaborated, focusing on promoting the locality 
through agro-tourism pensions, developing general and tourist infrastructure, etc. 
 

Conclusions 
The development of agro-tourism pensions in the rural area of the Republic of 

Moldova in the last years has led to the development of tourism in certain areas (eg. 
Orheiul Vechi), which is currently one of the most visited and known in the Republic 
of Moldova. Thus, through the creation of these types of accommodation structures, a 
network was developed to provide the services offered to foreign tourists, as well as 
local tourists. The agro-tourism pensions existing in the territory of the country have 
until now been able to influence the tourism sector in the locality, but also that of the 
Republic of Moldova, by: creating the first agro-tourism pensions from the Republic of 
Moldova, certification of 6 structures with a Cer Tur certificate of quality of the 
provision of tourism services in the rural area, the economic growth of the localities, 
the involvement of the state in the creation of the necessary infrastructure for the visit 
of the area, the attracting of investment funds (USAID), the creation of tourist guides, 
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the promotion of the organization of trips in the area, the organization of festivals, 
which are known locally, but also internationally. 

However, for a sustainable development of this type of business the owners of 
agro-tourism pensions from the Republic of Moldova will have to: use the existing 
tourist resources in the locality efficiently, reducing the overconsumption, to involve 
more and more villagers in the businesses they provide, but also in protecting the 
environment of the locality, local customs and traditions. At the same time, the owners 
of agro-tourism pensions must be those who, together with other economic agents in 
the locality, must plan or periodically review in the context in which the local 
development strategy is elaborated, focusing on the development of tourism in the 
locality. 
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EXPERIENCES AND LESSONS LEARNED ON THE ORGANIZATION 
OF RURAL MOUNTAIN SPACE FOR TOURISM 

 
EXPERIENȚE ȘI LECȚII ÎNVĂȚATE DESPRE ORGANIZAREA SPAȚIULUI 

MONTAN RURAL PENTRU TURISM 
 

Vasile AVĂDĂNEI1 

Lazăr LATU2 
Lidia AVĂDĂNEI3 

Gabriela MARIAN4 
Elena DAVID5 

 
Abstract 
Rural entrepreneurial enthusiasm has long been supported by a set of measures and policies that, 

in some places, have exceeded critical profitability thresholds, and in other places have caused stagnation 
and business abandonment. 

For a real and sustainable tourism policy, a much more complex approach is needed: diagnostic 
analysis, local factors (favorable and unfavorable), political and fiscal risks, innovation, learning, etc. 

In this paper we present the experience of a complex and laborious analysis performed by the 
group of authors in the mountainous area of Neamț County. All 23 administrative units - mountain 
territories were explored (21 communes, 1 city, 1 municipality). Local realities, local entrepreneurship, the 
availability entrepreneurs to innovate were put face to face. A lot of information about rural life was 
gathered, attractions with tourist potential, food and ways of preparation, integration of inhabitants in a 
complex way of life with scientific, technological, emotional and spiritual components, availability of 
commercial involvement to capitalize their products. 

Fitting tourist mountain region is a challenge for rural villagers who are willing to play tourist and 
commercial roles, as well as potential visitors are looking for levers to disconnect from everyday stress. The 
challenge is to drive agility in adapting to exploit opportunities: a kind of DevOps6. 

Key words: entrepreneurship in tourism, mountain tourism, rural tourism, Neamț tourism, 
agritourism 

JEL: O410 

 
Introduction 
A complex conjectural situation on the world food problem and its implications 

on human health, have brought renewed attention to mountain products which are 
preserved some bioactive characteristics. Thus, the food of the mountain people was 
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4 Romanian Mountain Forum, Vatra Dornei 
5 Creative and Innovative Business Incubation Centre, Roznov, Neamț County; Secondary School of 
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6  DevOps is a set of practices that combines software development (Dev) and information-technology 
operations (Ops) which aims to shorten the systems development life cycle and provide continuous 
delivery with high software quality, https://en.wikipedia.org/wiki/DevOps  
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transformed in a relatively short time from the “food of the poor”, into a food resource 
of great value, with health attributes and nutritional components particularly useful 
for human metabolism. 

In this context it is appropriate to make an analysis of market responsiveness to 
rapid growth of commercial interest for specific mountain products. 

The approach of food of mountain origin was made progressively. It started 
with a commercial approach, then proceeded with an agricultural approach. The 
results proved insufficient. The main cause was the attempt to apply the same model 
to address both food from the mountains and to the hilly or lowland. It was found that 
the situations are not identical and, in these conditions, we looked for the elements 
that differentiate them and less those that unite them. 

It is necessary to find solutions to meet market demands in terms of quality, 
quantity, content of bioactive components, the content of pollutants, interaction with 
the human body. Add to this the unique features of refinement, which opens 
perspectives on market value mountain products not necessarily the usual food, but 
rather as a culinary delight. 

How to address the issue so that mountain products, with the market 
requirements, to prosperity producers. 
 

1. State of the art 
The issue of market design for the mountain product is more complex than the 

establishment of production capacities. At a critical moment for the market, when the 
demand will exceed the production capacity, there will be mainly two risk situations: on 
the one hand, the producers will supply the requested market with the requested 
products and will lose the customers’ trust; on the other hand, customers will lower the 
requirements and buy products from other areas, which will also take measures to meet 
these consumer requirements. 

For the time being, interest is reported for the mountain product in northern 
Italy (Ceruti et al., 2014, Bonadonna, 2016, Cai, 2016), in northern Spain (Manrique, et. 
al., 1999, Bernues 2013), Greece (Zervas, 1998), Mediterranean Europe (Genovese, 2017), 
France (Moulin, 2014), Great Britain, especially Scotland (Feliciano et al., 2013). They 
participate in demonstrations organized annually by the Euromontana Convention. 

In Romania, in the last 15 years, several doctoral theses have been elaborated that 
address different aspects of rural tourism, mountain tourism and agritourism. There are 
particular examples for Brasov (Băltescu, 2019, Mareș, 2017), Caraș-Severin (Brătulescu, 
2009), Covasna (Lenke, 2018), Arad (Chiş, 2013), Vâlcea (Răducan, 2011), Apuseni 
Mountains (Roman, 2011). 

We identified problems regarding the use of mountain meadows as resources and 
the correlation with the pastoral system. It consists of the formation of ecosystems, of 
multiple functionality (meadow, pastoral, manufacture of mountain products, host 
status for tourists. All these are functional if a threshold of sustainability is exceeded that 
polarizes around the production of milk and meat as resources For the upstream part of 
the supply chain there is a system and a functional learning - monitoring - control 
mechanism so that the technological discipline brings qualities and value to the 
resulting mountain food products and minimizes the rejects. 
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Our team had the experience of visiting the cooperative pastoral system in South 
Tyrol (northeast Italy) where he studied in detail a global system of animal husbandry - 
tourism with benefits for all stakeholders (5 modules of one week of interactive 
agritourism course in period 2013 - 2016). 
 

2. The concept 
The modeling of the mountainous territory of Neamț County for housing must 

achieve a balance between the life of the inhabitants and the capacity to receive guests. 
From this point of view, several applications and studies can be made. There are 
usually three key aspects to follow: 

▪ housing mountain: human presence on the mountain to keep away wild 
animals; 

▪ human presence in terms of mobility. People who explore heights must find at 
suitable distances places to rest and eat at a certain degree of civilization and comfort; 

▪ preserving the floristic biodiversity: through the flocks and herds that graze in 
the mountain meadows, the floristic richness is maintained; it is recovered through 
animal products (meat, milk, wool, fur), and beneficial herbs for health. 

These goals must be linked to entrepreneurial initiatives for the benefit 
orientation of human activities. Pastoral entrepreneurship appeared with the first 
social division of labor: shepherds and gatherers. At present we can assimilate pastoral 
practices with particular forms of ethno-business. But, we cannot adapt the mountain 
agritourism to the exigencies of an urban type business, as Ciugudean claims (2009). 

Within a project financed by the Neamț County Council, we aimed to evaluate 
the level of preparation of the mountain area in order to benefit from the opportunities 
of mountain tourism and mountain agrotourism and to meet the requirements that 
this field imposes. 

For this analysis, information and data were collected from several directions: 

▪ monitoring over time the evolution of legislation and regulations on the practice 
of tourism, agriculture and mountain agro-tourism; 

▪ analysis of artisanal technologies practiced on agritourism farms in several 
mountain areas in the European Union; 

▪ analysis of the resources available for a large entrepreneurial project: meadows, 
arable land, livestock, assistance, agrotechnics; 

▪ connections with cultural and historical practices in a complex context of the 
struggle for existence and survival; 

▪ the transformation of agro-pastoral practices from means of survival into cultural 
and, especially, commercial values, generating income through singular approaches or 
associated with other elements of proximity: air, water, landscape, experiential 
challenges, etc. 

From the analyses performed, we will identify solutions and proceed with 
investment plans and strategies that reduce costs and increase the accessibility of these 
emerging resources. 
 
 
 



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

 19 

3. Method and tools 
The working methods are among those that have confirmed their validity in the 

practice of current sociological research. 

▪ a library documentation was carried out to identify the sources of historical and 
cultural information. It has collected an impressive amount of information about 
historical and cultural past of the defined area; 

▪ was conducted research on current interest topic and solutions practices and 
current interpretations of results from similar areas or similar professional profiles; 

▪ a framework content was developed for conducting interviews with different 
categories of target groups; 

▪ were established and have come a route of investigation adapted to the 
availability of local actors to respond to our questions; 

▪ have been collected and systematized data were collected and were ready for 
interpretation. 

The method of the interview was used after a questionnaire, which included as 
many aspects of the life and work of mountain people as possible. Storytelling 
discussions were held to describe facts, elements, practices, customs, approaches, ways 
of solving, beliefs, attitudes. It was considered to extract as many elements as possible 
in order to build a more complete and complex image about the sequence of events in 
our lives. In this way, a slogan was reached that better associates these aspects: “Eating 
is an act of culture”. 

Also, it has proceeded to investigate the potential of mountain areas to respond 
to a growing demand for natural and healthy products. 

For sampling, the mountainous area of Neamț County was delimited, consisting 
of 1 municipality (Piatra Neamț), 1 town (Bicaz), 21 communes (Agapia, Alexandru cel 
Bun, Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Borca, Borlești, Ceahlău, Crăcăoani, Dămuc, Farcașa, 
Gârcina, Grințieș, Hangu, Piatra Șoimului, Pângărați, Pipirig, Poiana Teiului, Tarcău, 
Tașca, Tazlău, Vânători Neamț). They are located in the Bistrița river basin (on the 
whole section, 20 localities), as well as on the Ozana valley (from the Moldova 
hydrographic basin, 2 localities) and the Tazlăului valley (from the Trotuș river basin, 1 
locality). 

Based on information from local and national sources, the available resources 
were evaluated. Thus, Table 1 presents the situation of the meadows (grasslands and 
meadows) available in the mountainous area of the county. It is observed that in the 
communes from the perimeter area there is an intake of cultivated fodder (lucerne, 
clover) with which the fodder base is compensated. The rest of the arable land is used 
for vegetable crops and fruit orchards. 

The situation of the lands destined to the meadows and of the fodder 
production from the mountainous area of Neamț County is presented in Table 1. 
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Table 1. The situation of the destined lands and the production of nutriments and 
fodder from Neamț County 

Locality Surfaces, ha Fodder production, tons 

Arable 
land 

From which: 
fodder plants 

Grasslands Meadows Fodder 
plants 

Grasslands Meadows 

Piatra Neamț 1.513 145 / 9,58% 0 0 1.890 0 0 

Bicaz 2.717 7 / 0,26% 819 1.396 140 6.457 14.188 

Agapia 2.401 700 / 29,15% 654 219 13.848 4.578 1.978 

Alexandru cel Bun 1.765 220 / 12,46% 533 650 5.152 4.144 5.422 

Bicaz Chei 3.945 0 / 00% 1.379 2.004 0 9.653 16.032 

Bicazu Ardelean 5.300 18 / 0,37% 1.142 3.917 265 7.994 2.419 

Borca 5.501 15 / 0,27% 2.338 2.943 180 16.366 30.360 

Borlești 5.511 1.036 / 18,80% 1.962 1.005 21.800 16.000 12.100 

Ceahlău 3.400 55 / 1,62% 1.675 1.530 520 4.627 6.120 

Crăcăoani 3.527 1.039 / 29,46% 803 41 14.918 5.621 328 

Dămuc 6.271 9 / 0,14% 4.132 2.009 210 41.320 20.090 

Farcașa 2.813 8 / 0,28% 1.178 1.473 110 14.136 17.676 

Gârcina 2.656 169 / 6,36% 921 851 2.465 6.447 608 

Grințieș 2.696 15 / 0,56% 1.072 1.529 225 6.330 13.761 

Hangu 4.703 35 / 0,74% 2.612 2.640 845 26.120 26.400 

Piatra Șoimului 2.530 351 / 13,87% 1.267 318 4.250 8.453 262 

Pângărați 3.117 56 / 1,80% 921 1.801 560 2.763 4.502 

Pipirig 4.071 83 / 2,04% 1.274 2.366 863 8.918 20.281 

Poiana Teiului 5.335 11 / 0,21% 1.805 3.227 152 21.372 38.469 

Tarcău 2.461 15 / 0,61% 1.432 873 190 10.024 7.857 

Tașca 2.704 10 / 0,37% 1.186 1.377 300 8.302 12.393 

Tazlău 1.688 257 / 15,23% 405 820 2.124 2.835 5.740 

Vânători Neamț 4.178 768 / 18,38% 1.031 757 11.350 10.310 8.327 

Total sample 80.803 5.022 / 6,22% 30.541 33.746 82.357 242.770 265.313 

Source: records from the Agricultural Directorate of Neamț County 2018 and from INS 2018 

Table 1 shows that households in the perimeter localities use to supplement the 
fodder base with crops: Alexandru cel Bun (12%), Piatra Șoimului (14%), Tazlău (15%), 
Vânători Neamț (18%), Borlești (19%), Agapia (29%), Crăcăoani (18%). 

In general, the meadows are in private individual property (family) while the 
grasslands are in the property of the community (private property of the commune). In 
some situations, through their own policies, the households also change the destination 
of some meadows in the grasslands. 

In association with plant biomass resources, there is a major interest in livestock, 
because it is the main raw material for mountain gastronomy (meat, dishes and sausages 
and milk, dairy products, cheeses). There is a theory of the food chain that gives primary 
importance to animal husbandry in confirming the value of the mountain product and 
ensuring the existence of mountain communities. This concern for the zootechnization 
of agriculture (Bogdan, 1998) gives a new dimension to the accelerated development of 
mountains. 

The correlation of livestock with feed biomass production is still an important 
solution, on which depends the life and work of 30% of the Romanian population (Rey, 
1979) and an important segment of tourists. Table 2 shows the situation of livestock 
distributed by locality. The following hierarchies are highlighted: 

▪ for cattle over 1,500 heads are found increasing in the localities: Bicazu Ardelean, 
Hangu, Poiana Teiului, Borca, Pipirig, Dămuc, Tașca; 

▪ over 2,800 heads are registered in sheep at Farcașa, Agapia, Piatra Șoimului, 
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Hangu, Crăcăoani, Vânători Neamț, Borca, Pipirig; 

▪ goats are over 500 heads to Borleşti, Pângărați, Vânători Neamț, Piatra Neamț, 
Alexandru cel Bun, Șoimului, Crăcăoani. 

Table 2. The situation of livestock in Neamț County 
Locality Effective, heads 

Cattle Sheep Goats Pigs 
Piatra Neamț 1.105 2.205 634 65 

Bicaz 506 1.235 452 43 
Agapia 737 2.888 154 637 

Alexandru cel Bun 336 2.117 811 101 
Bicaz Chei 330 2.749 155 120 

Bicazu Ardelean 1.563 1.444 69 290 

Borca 1.917 4.944 253 65 

Borlești 1.442 2.415 515 150 
Ceahlău 715 1.851 220 64 

Crăcăoani 1.403 4.747 1.264 383 
Dămuc 2.235 1.258 12 139 

Farcașa 1.309 2.816 73 35 

Gârcina 426 1.579 431 72 

Grințieș 1.080 1.993 234 61 

Hangu 1.663 4.734 481 111 

Piatra Șoimului 588 4.727 1.077 101 
Pângărați 320 2.720 587 90 

Pipirig 2.059 5.242 394 281 
Poiana Teiului 1.666 1.787 161 29 
Tarcău 327 1.469 119 40 

Tașca 5.888 2.658 128 119 
Tazlău 325 165 71 42 

Vânători Neamț 1.373 4.792 624 421 
Total sample 29.313 62.535 8.919 3.459 

Source: records from the Agricultural Directorate of Neamț County, 2018 

The field documentation included visits to each locality for discussions with 
representatives in order to complete the information and database. Table 3 shows the 
categories of people who participated in the organized interviews. These categories are: 

▪ administration: persons from the administrative apparatus of the mayor or 
public institutions, with professional responsibilities in the field: mayor, deputy mayor, 
agricultural manager, teachers, commune librarian; 

▪ associations: representatives of civil society organized in public associations, 
producers’ associations, animal breeders’ associations; 

▪ owners: pension owners, heads of livestock farms, entrepreneurs, etc.; 

▪ executors: employees of companies and farms knowledgeable of the mountain 
cultural environment; 

▪ sheepfolds: managers of sheepfolds organized by the community, from worthy 
households (they do not have legal personality); 

▪ locals: people from the community are elderly and have experience from 
previous years, where they met different personalities of the village. 

The discussions took place in a formal environment, at the town hall, or in an 
informal environment, at the farm, at the sheepfold, at the company, at the pension, at 
the association’s headquarters, at the monastery (“Vovidenia” from Vânători Neamț 
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commune). Even if the meeting took place at the mayor’s office (in most cases), several 
representatives from all walks of life in the commune were invited to attend. 

The discussions took place in a favorable atmosphere. Traditional dishes were 
often presented, among those that were the subject of discussions.  

Table 3. Territorial consultation in Neamț County, mountain area 
Locality Categories of people participating in discussions and interviews 

Administration Associations Patrons Executive Sheepfolds Residents 

Piatra Neamț     x  

Bicaz  x   x  

Agapia x x x   x 

Alexandru cel Bun x      

Bicaz Chei  x x  x x 

Bicazu Ardelean   x    

Borca   x  x  

Borlești x x     

Ceahlău   x   x 

Crăcăoani x x x  x  

Dămuc  x x  x x 

Farcașa x x     

Gârcina   x  x  

Grințieș  x x    

Hangu x x  x x x 

Piatra Șoimului  x   x x 

Pângărați x  x x  x 

Pipirig x x  x x x 

Poiana Teiului x x x  x  

Tarcău x  x x   

Tașca x      

Tazlău x x x  x x 

Vânători Neamț x  x x  x 

The discussions followed a vast array rural culture and civilization that 
integrates information about the life and work of the inhabitants and how their living 
and how they ensure basic needs. From here, the food and textile and leather goods 
aspects stand out. From all this results a whole artistic impression. We learn about 
how solving basic needs turns into an art, culinary, textile, fur and leather goods. We 
learn about how the solutions adopted for food and clothing are transformed into 
personal and collective virtues, representative for the family, community, nation. 

Table 4 presents a map of the topics and themes addressed as well as how each 
locality presents itself to a non-formal examination on cohesion and sustainability. 

Table 4. Topics addressed during the interviews (original) 
A. Livestock area B. Vegetation area 

1. From farmers to products: 
Mountain inhabitants, landowners, pet owners, farmers, 
breeders; 
Meadows, grassland, meadows; 
In the mountains, everyone lives on a piece of land. 

1. Arable land: 
Distribution: gorges, valleys, depressions, 
coasts; 
Forms of ownership; 
Accessibility, availability. 

2. Popular tradition: 
Customs, myths, festivals, rituals; 
Agricultural calendar, artisanal calendar. 

2. Spontaneous flora: 
Herbs, shrubs, trees; 
Useful parts: flowers (male, female), leaves, 
stems (aerial or underground), roots, 
fruits. 

3. Food quality and lifestyle: 
The natural character of the products; 

3. Cultivated flora: 
Vegetables, shrubs, trees, medicinal plants; 
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Health elements, beneficial effects: medical 
recommendations; 
Types of food: milk and dairy, meat and meat products, 
fish and fish dishes, vegetable foods, beverages; 
Food and digestive stimulants: borscht, whey, sour 
milk. 

Useful parts: roots, stems (aerial or 
underground), whole plants, flowers, 
leaves, fruits. 

4. Livestock “technology”: 
Stable, gathering, grazing, shading; 
Day care activities in animal care; 
Evolutions of daily activities throughout the year; 
Shepherd management, contractual relationship with 
the owners; completion of the feed; 
Synchronization of the activities from the sheepfold 
with those from the household of the animal owners; 
Sheepfold and household facilities. 

4. Culture “technology”: 
Growing, harvesting, processing, storage; 
Cultivation, hoeing, harvesting, 
processing, scrambling, grinding, grater, 
storage (in the pit or in the basement); 
Seasonal activities; 
Climatic influences; 
Facilities: driving, instruments, tools, 
equipment. 

5. Meat and meat products: 
Raising pigs in the sheepfold; household poultry, other 
animals; 
Technologies: from slaughter to preparation for 
consumption; throughout the year. 

5. Food: 
Fresh fruits and vegetables (fresh, juices, 
mashed potatoes); 
Fruits, vegetables, dry (original physical 
state, chopped, ground); 
Canned fruits and vegetables: pickles, 
jams, jams, syrups, sorbets, etc. 

6. Types of dairy products and processing sequences: 
Milk, yogurt, butter, curd, ricotta, whey. 

6. Types of dishes: 
Description, method of preparation. 

7. Recipes and dishes: 
Gastronomy. 

7. Recipes and dishes: 
Gastronomy. 

8. Other unclassifiable items 8. Other unclassifiable items 

Following this German mountain itinerary, based on the discussions and, 
corroborated with the experiences gained in the exchanges of experience in South 
Tyrol, revealed a number of features that can form the basis for developing a thriving 
handicraft industry in the mountain area. 
 

4. Results and discussions 
The life of mountain people is polarized by efforts to ensure existence at the 

primary level: housing, food, clothing and thermal comfort in the cold season which is 
longer than in the hilly and lowland areas. 

The character of people is influenced by the seasonal nature of activities: work 
(traditional and modern activities) and fun (community holidays, religious holidays). 
The people in the mountains are very sensitive, they are frugal in making decisions 
(they postpone them until the last term) and reluctant to the new (they are difficult to 
adapt to new solutions, even if they are favorable). 

Demographic and cultural dynamics are of significant importance in the process 
of preserving traditions. The destabilizing demographic factors are: 

▪ the aging of the population by increasing life expectancy and reducing the birth 
rate; 

▪ the exodus of working-age people to the city or to other developed countries, 
where higher and easier incomes are obtained (this reduces social cohesion); 

▪ the pressure values and paradigms of modernization and competitiveness 
challenges increase productivity and reduce costs with traditional mountain 
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production can not keep up; 

▪ the added value elements are not valued sufficiently operatively and 
convincingly to compensate for the other deficit elements; 

▪ intercultural exchanges are manifested with differentiated intensities that are 
supported by adequate promotion and investment policies in which the Romanian 
elements, again, are disadvantaged. 

Extension agriculture in mountain areas consider the risks of climate (rainfall, 
frosts, sunshine limited - both in number of sunny days and the location of some of the 
land on the northern slopes). The direct concern is to provide food for human food 
(individual, family, community). It has developed a mountain agricultural sector 
supported learning and adaptation to mountain conditions. Are required practical 
knowledge of cultivation, gardening, horticulture and beekeeping. 

Concern feed for animals is indirect, but occupy most of the time and physical 
energy. If the animals are well fed, good quality milk and meat result in large 
quantities. It acts on three fronts that require different knowledge: 

▪ mountain grazing over summer and autumn: the animals have access to grass 
and other feed fresh; 

▪ forage crop, especially red clover (Trifolium pratense) and alfalfa (Medicago 
sativa), for additional supply of plant proteins; frequently they consume animal dry in 
winter; 

▪ hay production: hay making. Dry hay is produced to provide food during the 
stable period. 

Animal husbandry has the highest impact on mountain dwellers because 
important bio-optimizations have been made between the demand for physical effort 
of daily activities and the energy availability of food. Thus, meat and milk are the most 
important foodstuffs. Although in mountainous localities there are several species of 
animals, with an emphasis on raising cattle, sheep, goats. In the household there are 
pigs, poultry (chickens, ducks, geese), domestic rabbits. 

In Bucovina we reported a higher frequency than the hunting capacity of 
martens. They are probably grown indoors. Otherwise, it does not explain the 
multitude of clothing items (especially hats and coats) generously garnished with 
marten fur. 

The work carried out in direct contact with animals is complex (Avădănei et al., 
2014a): 

▪ animal care and health monitoring: it is supported by both the skills of the 
household and the specialized veterinary care (currently); 

▪ providing animal feed: grazing in summer, hay, after-grass, alfalfa / clover, 
compound fodder in winter. There are household association initiatives in the villages 
to purchase containerized quantities (hence, large quantities) of combined fodder for 
healthy, quality and verified food; 

▪ ensuring the genetic quality of animals for performance in milk, meat, wool. 
The selection is made by traditional methods, based on archaic knowledge. Modern 
genetic practices (artificial insemination) are still regarded with distrust by farmers 
(with all the associated incentives); from an institutional point of view, they were not 
and did not show interest in a science of mountain genetics in the mountains of 
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Romania; 

▪ exploiting the benefits and preparation for consumption of crops from animals 
also follows a traditional practice, which includes much manual labor, physical 
exhausting. 

For milk: 

▪ during the period when the animals are kept at home milking cows and milk 
processing is done in the household. Generally in the household to obtain dairy 
products with short shelf life: yogurt, sour milk, sweet cheese, flown cheese (Rom. 
„brânză zburată”); 

▪ during the grazing period these operations are performed at the sheepfold 
under the supervision of a shepherd. The sheepfolds are organized either by a family 
that mobilizes resources for a large herd, or by the sharing of animals by each family; 
the costs are borne proportionally by each family according to the number of heads; 
Family benefits are received each time by the amount of milk each cow, sheep or goat 
as appropriate. This involves a measurement of the lactation capacity that is done 
according to a uniform method in all animals in a campaign-type action that turns into 
a festive moment in the mountain agricultural year. At the sheepfold, cheeses are made 
with a long shelf life, which reflect the performance of nature, humans and animals 
alike. There are also by-products with a short shelf life but with a high consumption 
value: curd, ricotta, whey, etc. 

For meat: 
In general, in the mountains of Romania it is not practiced to raise ruminants 

for meat. There are several periods in the calendar when cuts are more common: 

▪ slaughtering Easter lambs; it is in the ceremonial of the Easter holidays to eat 
lamb; at the same time it becomes a problem to maintain lactation between the time of 
slaughter of the lambs and the gathering of the sheep in the herd for grazing; 

▪ slaughtering poultry in late summer, when they give feathers to chickens, and in 
mid-autumn, after they no longer lay eggs; 

▪ cutting a poultry on the weekend for Sunday meal; 

▪ slaughtering sheep in autumn, before Christmas so as not to be fed in winter; 

▪ slaughtering calves in early summer in order to transform the milk in dairy 
products and cheeses; 

▪ slaughtering the pig at Christmas for a quality food of the people until the 
Easter fast and for ensuring the necessary food of the people in campaigns to make 
hay. 

These resources make up the daily menu of mountain dwellers whether they 
work in the field or at home. 

If the animal is well fed, then the owner also enjoys a rich harvest, the provision 
of animal feed being a main concern of the owners. 

The grazing period is the best time of the year to ensure milk production. In the 
territory, the sheepfolds are spread on the pastures in the records of the town hall and 
ensure easy access from the village. The main reason is the perishability of milk and 
dairy products and cheeses that must be kept at a temperature of no more than 11 
degrees. 
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A pastoral calendar materializes in general stages and is characterized by 
elements of accessibility, microclimate, interaction with other local factors. In general, 
the periods for sheep and cattle are distinguished: 

▪ for sheep and goats grazing starts around 1st May (Armindeni). It lasts until 
October 14th (Good Friday) or October 26th (Saint Demetrius) and is accompanied by 
milking. After this date, the grazing is continued, but without milking, until the first 
snow; 

▪ for cattle grazing begins in mid-May and ends on October 14 (Good Friday), 
then the animals are kept at home. When the weather allows, the cattle graze on the 
lands in the vicinity of the house, after the harvest has been gathered. Milking lasts 
throughout the entire grazing and continues during the period when they are kept at 
home. 

For the inside mountain area, the grazing calendar is restricted for a period of 
120 - 150 days, while for the mountain - hilly transition area it extends to more than 150 
days. The differences can be seen in late autumn: while the cattle are brought home, 
the sheep graze until the snow falls. 

This is also the period in which mountain health tourism is recommended, 
when people cross the mountain paths and expect to find a place to rest, shelter and 
serve a healthy meal on the route. 

The arrangement of the sheepfolds includes two poles: 

▪ one pole refers to sheep / cattle / goats: chute or milking stand, threshing area, 
sheep guard (with the help of shepherd dogs); 

▪ the other is the standard of the actual pole, a mobile laboratory for the 
preparation of cheese by squeezing, drying and maturation. Sheepfold facilities is one 
of the biggest challenges. Traditional equipment is predominantly made of cast iron 
(tuci), for hot operations and wood (for cold operations). The challenge is to maintain 
environmental data septic of hiding the products manufactured against the action of 
bacteria, microbes, unwanted microorganisms. 

On preparing cheese are many items to discuss. It is a traditional microbiology 
and biotechnology passed down from generation to generation. Thus, at the sheepfold, 
curd is mainly produced together with ricotta. 

To these are added the fact that they have a short period of perishability. 
For tourists who venture on the mountain tops and who have the courage to 

face the shepherd dogs, a stop at the sheepfold is a special experience. The sweet curd 
with warm polenta is divine. To these we can add a soup with vegetables brought from 
the valley from the village and right with by-products from cheese preparation. And 
fresh milk, boiled in the polenta pot can be dinner on a summer evening without the 
sound of mosquitoes and a blazing sky. 

Although the distance between the sheepfold and the village is large, the 
mountain food universe is harmoniously complemented and extended for tourists who 
do not have the opportunity to climb mountains, but want to stay at the foot to enjoy 
the gifts of forest, water and mountain household. 

Mountain cuisine. If you eat well, you live well. The role of the kitchen, in 
general, is decisive in nutrition in several aspects: 

▪ the nutritional content of the food; 
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▪ association of foods to promote digestion and to avoid uncontrolled 
biochemical activation; 

▪ avoiding monotony in food, generating nutrient deficiencies and diversification; 

▪ the amount and sequence of foods eaten at one table; 

▪ the time interval between meals; 

▪ the form of preparation to be digestible and the presentation to be attractive; 

▪ the taste show that brings emotion and pleasure in consumption; already here 
we are talking about art (culinary). 

Eating is one of the main means of socializing, anywhere, including in the 
mountains. And tourism promotion is based on a message of healthy eating. What 
happens beyond the cooking stove becomes interesting and useful. Moreover, the 
culinary aesthetics gives color, harmony, distinction, good appetite and pleasant 
digestion. Culinary harmony involves all the sense organs: eyes (sight), mouth (taste), 
nose (smell), ears (clash of glasses), the sound comes from crispy, and from dishes 
(clay, wood or metal dishes). All create a balance for the mind and the soul. 

For these reasons, the rural mountain cuisine becomes a polygon of complex 
artistic manifestations or simplifications (frugal) depending on the time available, the 
association with an event, the available materials and, especially, depending on the 
skill. The qualifier housewife is associated primarily with the qualities of the kitchen. It 
generates the size of an occupation. Some women become famous in the culinary arts 
and are asked to participate in the preparation of meals at country events or other 
collective occasions. Others are invited to exhibit products or cook in meaningful 
culinary exhibitions. 

The mountain kitchen has several operating fronts (Avădănei et al., 2014b): 

▪ for milk raw material: two product categories are obtained: 
» milk (in precipitated form or paste form): skim milk, yogurt, fresh cheese, 

jintuit (a concentrated whey by pressing and kneading the resulting curd); 
» matured cheeses: curd, ricotta, sour cream (fresh), cottage cheese, cheese 

fondue, cream cheese; hard cheese forms have emerged, following techniques inspired 
by Central Europe; they are not traditional, but are agreed through a mechanism of 
dynamic mixing of cultures; 

▪ for meat raw material: two product categories are obtained: 
» meat dishes (in the form of large and medium pieces): smoked meat, ham, ribs, 

pastrami, cooked mix, etc.; 
» sausages (with minced meat inserted in the intestines (cleaned) or in collagen 

foil covers: salami, sausages, liverwurst, frankfurters, etc. 

▪ for vegetable raw materials (vegetables) are used: a. aerial fruits: leaves, stems, 
aerial parts; b. underground parts: roots, underground stems, tubers; 

▪ fresh forms: chopped, or whole for salads, soups, ornaments; 

▪ preservation forms: dried, pickled, in vinegar, in brine, in salt, pasteurized, 
thyndalized, fermented; 

▪ horticultural raw materials (fruits) of the consumer is looking for other 
components; 

▪ storage in its natural form (apples, pears, quinces, grapes, etc.) as long as they 
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manage to keep your food qualities; 

▪ fermented, distilled, canned (liquids - syrup, drinks, solids - sweety, jam, stewed 
fruits, marmalade);  

These are the most representative food categories that make the mountain 
culinary delight throughout the year. They represent an increasingly precious and 
increasingly suitable culinary treasure to capitalize on. Of course, there is a time of 
each type of product from harvesting throughout the agricultural year. For other 
categories, there is a moment of evolution in the preserved state and of maturation, 
when the olfactory bouquet is particularly intense. 

Mountain food technology. From the practical experience gained in mountain 
research in the last decade, we came to the conclusion that the success of quality 
products is ensured by three elements: quality raw material, watch and thermometer. 

Quality raw materials. According to the slogan: “Good is done with good”. There 
are many documentary materials in circulation, cookbooks, recipes, recommendations 
and contraindications, precautions and avoidance of excesses, etc. The quality of the 
milk determines the quality of the cheeses obtained. One parameter that determines 
the quality of cheeses is the fat content. For certain categories of cheese, the fat in the 
milk may be higher than the fat required for the product. The fat content is adjusted 
by degreasing a quantity of milk and mixing raw milk with skimmed milk in certain 
proportions. 

Temperature. Generally gastronomy and culinary art works based microbiology 
and biotechnology. Many types of germs, bacteria, yeast, enzymes are put to work to 
convert bioactive components in healthy and useful food principles. A general 
classification divides these microorganisms into thermal operating ranges. 

For milk-based products, the fermentation processes to obtain cheeses respect 
the following temperature classes: thermophilic range: 37 - 45oC; mesophilic range: 27 - 
37oC; cryophilic range: 22 - 26oC; 

For meat products, smoking processes to obtain good quality dishes and 
sausages recommend the following temperature classes: hot smoke: 60 - 95oC; warm 
smoke: 30 - 35oC; cold smoke: 20 - 23oC; 

Each of these areas determines certain properties of the final product. In order 
to obtain the right olfactory bouquet, it is necessary to observe the working 
temperatures at maximum variations of half a degree. Technological adaptations are 
required for certain destinations and for certain assortments. 

Thus, for milk, from a technological point of view this condition is achieved in 
boilers with a mantle through which ordinary / hot water circulates. The water in the 
mantle ensures that there is no overheating. For the time being, traditional 
technologies provide for the direct heating of the fermentation mass by the flame, 
which increases the risk of compromising the charge. 

The cheese technology manual at the school in Varna - Salerno (South Tyrol) 
shows that: 

▪ on the traditional technology results: 40% good quality cheese, 40% acceptable 
quality cheese, 20% compromised cheese; 

▪ on the strict artisanal technology results: 80% good quality cheese; 20% cheese 
of acceptable quality; and compromised cheese appears exceptionally. 
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In addition to product quality and taste impact, technology also ensures food 
safety. It’s about the storage temperature. This operation takes place in the basement. 
At a temperature above 10oC the food becomes perishable. However, it is necessary 
that the storage temperature be around 8oC to accentuate the refining process (slow 
mass fermentation with beneficial effect). 

Timer: the reaction kinetics of the lactic fermentation is logarithmic form. There 
is a tracking parameter called doubling time. At higher reaction times the degree of 
advancement is exponential and it is necessary to stop the process at a certain time 
interval to ensure the reproducibility from one batch to another. It turns out that the 
reaction time is a parameter that must be followed very rigorously. 

In this way the value of mountain products increases progressively, as the 
education and refining of consumer tastes is done. The formation and growth of 
rational and emotional customers of the mountain product will define a new 
dimension of the market, favorable to an income-generating activity. If this market 
size grows rapidly as investment in promotion grows, how will producers be able to 
respond? Through discussions with representatives of different categories of mountain 
areas, we find that a number of deviations.  

We will address some components: 

▪ production organization involves alignment with food safety standards. There 
are very few sheepfolds that strive to meet these conditions, and even fewer that do. 
Investments are needed in the arrangement of the sheepfold (of the building where the 
cheeses are prepared) which requires access to capital and from the producers 
(individuals or associates); 

▪ investments in access infrastructure are needed to shorten the time needed for 
chemical and biochemical processes; this can be an insurmountable barrier given 
current developments in this sector. It is not only about the technological incapacity 
but also about the land ownership regime (it is more about the bureaucracy imposed 
by the forestry sector on any form of initiative for the exploitation of natural resources, 
such as access, mechanization, communication, etc.; 

▪ acquiring entrepreneurial and technological knowledge necessary for the 
production of milk and meat foods. Although there are educational structures at 
vocational, high school, post-high school and higher education level, no 
entrepreneurial initiatives have been highlighted to highlight the added value of the 
school on the quality and nutritional performance of food products. We have found 
that ensuring the continuity of millennial practices is handled by uneducated people 
who orally transmit practices, rigors, secrets, know-how, which they display with great 
arrogance. I met textile engineers "refining" recipes for cheese and meat products; 

▪ the issue of local gastronomic points has created a slippery slope between 
ANSVSA, as a guarantor of food security and producers oscillating between evasion 
and lack of courage to build a viable and sustainable business from the millennial skill 
acquired in the family. 

The few business initiatives in the field of mountain products use all kinds of 
solutions to cover costs and ensure some profit: 

▪ organizing several forms of parallel business, one for each direction of action: 
cow farm, sheep farm, tourist pension, trout farm; 
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▪ maintaining a modest level of business for fear controls that are not “friendly” 
and are only meant to give fines; 

▪ inconsistency in time of the activity: concern for production for several weeks; 
the rest of the time he deals with raising and feeding the animals in a disparate and 
unprofessional way; 

▪ abandoning the fight against climate change without any intention of arranging 
the water supply or local electricity production or other necessary and useful smart 
facilities. 

We believe that this millennial concern of the people of the mountains can and 
must continue. There are signals in some areas of the Romanian Carpathians to 
relaunch, but it is not made by trained professionals, but also follows traditional 
practices, which generate significant risks, additional costs and do not have this 
orientation towards performance. 
 

Conclusions 
The relaunch of the animal husbandry activity and its capitalization as food 

resources is a discontinuous process with many obstacles; support policies already in 
place in neighboring countries or in the European Union are completely lacking. In 
fact, there is no tradition of state support for mountain farmers. The so-called forms of 
support are symbolic, inconsistent and stressful through the great obligations they 
impose. 

There are initiatives to preserve these entrepreneurial practices, even with 
efforts and inconsistencies. 

The lack of performance in mountain agriculture is due to lack of learning. After 
completing 6 course modules with samples of farmers from Neamț County at the 
Agricultural School in South Tyrol, the home application tests showed that only part of 
the operations were understood and mastered. 

Neamț County mountain area has no mountain high school agricultural 
specialization producers and their children. In fact, career promotion and other forms 
of career guidance give a totally pejorative content to the intentions of some young 
people to stay in the village to continue the family tradition. The slogan “stay in the 
cow’s tail” is well known. 

The process of conceptualizing mountain management approaches went very 
slowly and many of the opportunities of the Common Agricultural Policy were lost in 
the last 3 programming cycles of the European Union: the needs, opportunities, 
SMART practices, performance orientations, adaptation of mountain agriculture to 
post-modern society, the connection agriculture - tourism. Mountain cuisine is 
intensely promoted, but without creating a visible impact on the lives of residents and 
mountain communities. 

However, there are initiatives in the form of individual or collective farms, 
cooperatives, different solutions of legal association, but they are unique cases, are 
based on a single person or a family that is the “locomotive”, and the other members 
remain spectators. 

In Neamț County, an attempt was made to complete this model of mountain 
development by organizing a gastronomy festival as a corollary, as a form of 
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completion of efforts, as an examination on performance. 
Unfortunately, things did not continue, and subsequent developments showed a 

removal of private initiatives and a consolidation of pensions as a form of hospitality 
industry, without paying too much attention to the requirements for the mountain 
product. 

Instead, in the Ozana basin it was organized in a solid tourist structure (“Ozana 
Valley” Association for the Promotion and Development of Tourism in Neamț), based 
on a strong marketing, in which both forms of hospitality (accommodation and meals) 
were associated, cultural, spiritual, natural objectives, as well as collective forms of 
manifestation: festivals, celebrations, commemorations, campaigns, participation in 
regional, national, European, world tourism fairs. In fact, the area represents the 4th 
tourist basin in Europe in terms of density and diversity of tourist objectives. 
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Abstract 
Rural tourism and agritourism are a particular interest in the services sector in the mountain area 

due to exceptional attributes associated with consumption: healthy food, clean air, clean water, etc. In the 
rural mountain area, there are economic activities and actions that produce chemical and biochemical 
pollution. They have a lower intensity compared that in the urban environment. 

This paper highlights the particularities generated by greenhouse gas emissions produced in the 
mountain areas and their impact on tourism, analyzed in terms of the people perception involved such as: 
memories, experiences, desire to come back, impressions and dissemination (indirect marketing). The 
main sources of pollution generating greenhouse gases studied are: animal husbandry for meat and milk 
(support for mountain gastronomy), traction animals (support for equestrian tourism), vegetable waste 
resulting from agro-zootechnical activities and from food production, urban (domestic) waste. 

Key words: agritourism, rural tourism, pollutants, greenhouse gases, life cycle analysis, global 
warming potential 

JEL: Q530 

 
Introduction 
Since the end of the 18th century, human life has continuously improved due to 

technologies for the exploitation and use of fossil energy resources. Over time, it has 
become clear that there are no specific human activity without using fossil energy 
resources. The energy crisis from 1970s highlighted the level of air pollution from 
carbon dioxide emissions. The concept of sustainable development, established by the 
Rio de Janeiro Conference in 1992, initiated and developed the technological solutions 
for using renewable energy resources. But over time, neither these solutions have 
proved to be viable. In fact, in the terrestrial environment, processes of continuous 
environmental degradation were maintained even if regenerative aspects were taken 
into account. Environmental impact analysis has highlighted several ways of 
quantitative approach that lead to relevant conclusions and argue appropriate action 
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plans to reduce emissions and discharges into the environment (air, water, soil) 
(Gavrilă, 2010). One of the methods is Life Cycle Assessment (LCA). This consists in 
delimiting seven stages in the life of a product as follows (Hansen, 2000): extraction of 
raw materials and refining (concentration of useful substance), transport and 
distribution, production, sale and distribution, use and reuse, maintenance and 
recycling, final disposal (waste) and reintegration. 

First of all is done the inventory of all types of raw materials (from the 
environment) and all types of emissions (to the environment) in air, water and soil 
then the impact is measured and correlations are made, resulting recommendations 
for improving the situation. The emissions from the seven stages produce a 
differentiated impact on the environment. There were delimited several categories that 
produce more serious effects: climate change, acid rain, nutrients, smog. They were 
grouped into types of substances that produce similar negative effects on the 
environment. To assess their harmfulness, an indicator was defined that quantifies 
each type of impact. They were grouped into classes of substances that produce similar 
negative effects on the environment. To assess their harmfulness, an indicator was 
defined that quantifies each type of impact. The impact indicator cumulate the 
emissions in the group; the impact generated by one of the emissions was established 
as reference measure and the other emissions were related to it. In this way the 
following indicators were defined (Gavrilă, 2010): 

Global warming potential (GWP) that includes elements that describe the 
impact of greenhouse gases: carbon dioxide, methane, nitrous oxide, fluorine-based 
compounds. For the comparison and estimation of the action of the different 
greenhouse gases, the amount of carbon dioxide equivalent (in kg) emitted over a 
period of 100 years was established as a unit of reference: 1 kg CO2-eq. The following 
values resulted: CO2 - 1; CH4 - 21; N2O - 310; CF4 - 6,300. The global warming potential 
is estimated as the sum of all Σ GWPi emissions, expressed in kg CO2-eq. 

The potential for ozone layer destruction (ODP) that comprises the cumulative 
effect of the factors (chemical compounds, interactive processes) in the ionosphere 
that contribute to the deactivation and decomposition of the ozone generated by the 
interaction of solar radiation with the oxygen respective freon 11 
(trichlorofluoromethane), nitrogen oxides. As a reference unit for ODP, was 
established the emission of trichlorofluoromethane CFC11 equivalent (in kg): 1 kg 
Cl3FC-eq. The following values resulted: Cl3FC - 1; CH3Cl - 50; F3BrC - 0.083 (halon 
1301); Cl3H3C2 - 9.09 (trichloride). The ozone depletion potential is estimated by the 
sum of all Σ ODPi emissions, expressed in kg Cl3FC-eq. 

Nutrient enrichment potential (eutrophication) (EP) that describes the pollution of 
water and soil with organic matters that become the nutrients for microorganisms and 
through their digestion (eutrophication), disappears the oxygen dissolved in water 
respectively: phosphate, nitrate, ammonium ions. As the reference unit for EP was 
established the equivalent amount of phosphate (in kg) discharged, 1 kg PO4

3--eq. The 
following values resulted: PO4

3-- 1; NOx – 0.13; NH3 - 0.33; NH4
+ - 0.33. The nutrient 

enrichment potential is estimated as the sum of all discharges Σ EPi, expressed in kg PO4
3--

eq. 
Acidification potential (AP) represents reducing the pH of the water 
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(groundwater, surface and meteoric) as a result of dissolving some gases that produce 
acid rain: NO2, SO2; nitric acid, sulfuric acid. As a reference unit for PA was established 
the emission of SO2 equivalent (in kg), 1 kg SO2-eq. The following values resulted: SO2 - 
1; NO2 – 0.13; HCl – 0.88; HF – 1.6. The global warming potential is estimated as the 
sum of Σ APi, emissions in kg. 

Permanent actions performed at national and global scale have led to significant 
reductions in GHG emissions. But, these reductions have been uneven in the various 
economic sectors. Thus, the primary sector (exploitation and processing of fossil 
resources), and the secondary sector (processing industry) have undergone major 
changes. Instead, agriculture and forestry flirted with the idea that they are not 
polluting and have not made significant progress in reducing GHG emissions which 
makes that in present these sectors are currently facing great difficulties in reducing 
existing levels below the GHG requirements. There are problems, especially in the 
management of nitrogen, which manifests its polluting character through nitrites and 
nitrates, but also through ammonia. 
 

1. The potential for global warming 
As a result of the increasingly intense development, the tourism industry has 

become more and more important economic sector but at the same time a major 
source of GHGs. 

Tourism and ancillary economic activities have an important share of 
contributing to global pollution through both direct and indirect activities. Given that 
tourism is currently perceived as one of the most dynamic activities in the tertiary 
sector, it is necessary to study in detail how to associate it with the ecological balances 
and imbalances that concern mankind in the highest degree: the effect greenhouse, 
ozone layer thickness, climate change, pollution of the planetary ocean etc. The major 
issues addressed internationally by both scientists and decision makers are: 

▪ the amount of GHGs emitted (association with the carbon footprint); 
▪ the influence of climate change on people’s life; 
▪ how to control and reduce emissions in correlation with the improvement 

solutions applied and with other alternative solutions. 
In this context, the countries of the world, which promote and support tourism 

as a national economic priority, are concerned about these polluting components and 
their impact on the environment, on communities, on people. Studies have shown that 
tourism is the 3rd largest activity in the European Union (Girard & Nocca, 2017) in 
terms of economic impact (profit, jobs, income). Such impact studies and examples are 
reported in: United Kingdom (Ashraf, 2016, Filimonau et al., 2011, Higham et al., 2014), 
Australia (Ashraf, 2016, Higham et al., 2014), South Tyrol (Italy) (Cai, 2016), Northern 
Italy (Italy) (Cerutti et al., 2014), France (Dubois & Ceron, 2006), North East Scotland 
(UK) (Feliciano et al., 2013), Portugal (Filimonau et al., 2013), Norway (Higham et al., 
2014), Germany (Higham et al., 2014), Taiwan (Huang & Wang, 2015, YY Sun, 2016), 
Wales (United Kingdom) (Jones, 2013), Austria (Rainer et al., 2016), Switzerland (Perch 
et al., 2010), Poland (Walas et al., 2012), China (Tanga et al., 2014). In the mentioned 
researches, the amount of greenhouse gases (GHG), economic growth, technological 
efficiency, global warming potential (GWP) were taken into account. There were 
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collected data and information around the world and from their interpretation 
resulted the quantitative contribution of tourism (both directly and indirectly) at 
generating greenhouse gas emissions and subsequent their effect on climate change. 

 
2. The general framework of GHG in tourism 
To detail the components, GHG-generating tourism activities were identified 

(Dwyer et al., 2010): accommodation, transport (internal); food and beverage, air 
transport (international), shopping, other industries.The list of greenhouse gases was 
first established in the Vienna Convention (1985), then supplemented by the Kyoto 
Protocol (1997) and the Montreal Protocol (2017)4. An extensive list includes: CO2- 
carbon dioxide, CH4- methane, N2O- nitrogen oxide, HFCs-hydrofluorocarbons, PFCs 
-perfluorocarbons, SF6-sulfur hexafluoride, NF3-nitrogen trifluoride5. In the present 
study, the first 3 were considered as more important, as they result from natural 
fermentation processes. To assess the Global Warming Potential (GWP), several 
evaluations were conducted by the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change): 2nd (SAR) 1995, 3rd (TAR) 2001, 4th (AR4) 2007, 5th (AR5) 2014, follows 6th 
(AR6) in 20226. On this occasion the GWP was adjusted as well7. 

Table 1. Evolutions of the GWP coefficient during of 100 years 
The name of the 

gas 
Chemical 
formula 

GWP values over 100 years horizon 

SAR (1995) AR4 (2007) AR5 (2014) 

Carbon dioxide CO2 1 1 1 

Methane CH4 21 25 28 

Nitrogen oxide N2O 310 298 265 

The GWP reference for CO2 = 1 was taken and the following values were obtained 
for the other GHGs (according to AR4): CO2 (1) CH4 (25) N2O (298) HFCs (12 ÷ 14,800), 
PFCs (7,390 ÷ 17,340) SF6 (22,800) NF3 (17,200)8. As a result, GHG quantities are 
measured in kg CO2-eq (equivalent carbon dioxide) (or multiples). For example, for 
methane, emissions of 1 million tones (1Gt) are equivalent to 25 million tones of carbon 
dioxide (25 Gt CO2eq) according to AR4 of 2007. 

We can write the global GWP equation, after AR5, as follows (Carlier, 2009): 
GWP (Mt CO2 eq/an) = 1 x CO2(Mt/an) + 28 x CH4(Mt/an) + 265xN2O(Mt/an) 

The identified natural sources of GHG emissions are: for CO2: it is produced by 
respiration (plants and animals) and by the transformation of methane into the 
stratosphere; it is consumed by photosynthesis (plants); for CH4: it is produced by rice 
cultivation and during rumination of ruminant herbivorous animals; it is consumed in 
the stratosphere under the action of oxygen and solar radiation; for N2O: it is produced 
by denitrification in the soil; it is consumed by nitrification, also in soil; 

The additional contribution from anthropogenic activities comes from: for CO2: 

 
4https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_18/SR_Greenhouse_gas_emissions_RO.pdf, 
consulted 26.03.2020 
5http://www.upt.ro/img/files/2017-2018/doctorat/teze/rezumat/IVAN_Roxana_Rezumat_teza_ro.pdf, 
consulted 26.03.2020 
6 https://www.ipcc.ch/reports/, consulted 06.04.2020 
7https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-
Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf, consulted 06.04.2020 
8 Ibid. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_18/SR_Greenhouse_gas_emissions_RO.pdf
http://www.upt.ro/img/files/2017-2018/doctorat/teze/rezumat/IVAN_Roxana_Rezumat_teza_ro.pdf
https://www.ipcc.ch/reports/
https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
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burning fossil fuels (oil, natural gas, coal) for energy and transport; various domestic or 
economic activities; for CH4: it is produced by releases from terrestrial deposits; for 
N2O: it is produced by using in agriculture of synthetic agricultural fertilizers; 

It can be noticed that any human activity produces GHGs. 
As a result of human activities, the average GHG content in the atmosphere has 

increased from 270 ppm to 360 ppm for CO2; from 0.7 ppm to 1.75 ppm for CH4; from 
0.27 ppm to 0.31 ppm N2O (Carlier, 2009). 

In the stratosphere 40 Mt/ year of methane is consumed. The soil receives 30 
Mt/ year of methane. The rest, up to 576 Mt/ year methane is consumed in the 
troposphere. If emissions are estimated at 598 Mt/ year of methane, a continuous 
accumulation in the atmosphere of 22 Mt/ yr of methane results (Cassandro et al., 
2013). This is why all sources of GHGs are being monitored and solutions are being 
sought to reduce emissions so that the accumulation phenomenon disappears. 

Water, in the form of vapors, also falls into the GHG class, but GWPwater cannot 
be calculated because it has large fluctuations from one area to another. On the other 
hand, water does not enter transformation processes in the stratosphere, so its average 
lifespan cannot be calculated as it is in all other GHGs9. 

In 2017, the structure of GHG emissions in the European Union was: carbon 
dioxide 81%, methane 11%, nitrous oxide 5%, hydrofluorocarbons 2% and others 1%10. 
Regarding meta-sectors of activity the total estimated quantity of GFC were: 80,7% - in 
energy, 7,82% - in industrial and consumer sector, 8,72% - in agriculture, 2,75% - in 
waste management11. On the other hand, agriculture is responsible for: 5% of CO2 
emissions, 55% of CH4 emissions, 70% of N2O emissions (Carlier, 2009). It can be 
noticed that there has been  registered a remarkable progress compared to the 
situation in 2008 (CAM de Klein, 2008): carbon dioxide 75%, methane 15%, nitrous 
oxide and others 10%; agriculture produces 15% of GHGs of which 9% CO2, 45% CH4 
and 46% N2O.  

In tourism are produced about 8% of global GHG emissions and play an 
important role to influence climate change, reaching 4.5 Gt CO2-eq / year (Lenzen et 
al., 2018). 

The detailed analysis of the subject highlights a structuring of the share of GHG 
emissions on different sectors of tourism, direct and indirect (Table 1). 

Table 2. The share of greenhouse gas emissions in the field of tourism12. 
Field Accommodation Meals, 

drinks 
Shopping Airline Land transport Other 

sectors 

% 9.22 2.82 7.05 56.68 6.62 17.59 

Other studies, using other sources of information, also highlight the share of air 
transport on GHG emissions from tourism (Scott et al., 2010) as shown in Table 2. 
 
 

 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_potential#Water_vapour consulted 26.03.2020 
10 https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180301STO98928/emisiile-de-gaze-cu-efect-
de-sera-pe-tari-si-pe-sectoare-infografic, consulted 26.03.2020 
11 Ibid. 
12https://www.researchgate.net/figure/Shares-of-Direct-GHG-Emissions-by-Tourism-Industry-2003-
04_fig1_249023969, consulted 26.03.2020 

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_potential#Water_vapour
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180301STO98928/emisiile-de-gaze-cu-efect-de-sera-pe-tari-si-pe-sectoare-infografic
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180301STO98928/emisiile-de-gaze-cu-efect-de-sera-pe-tari-si-pe-sectoare-infografic
https://www.researchgate.net/figure/Shares-of-Direct-GHG-Emissions-by-Tourism-Industry-2003-04_fig1_249023969
https://www.researchgate.net/figure/Shares-of-Direct-GHG-Emissions-by-Tourism-Industry-2003-04_fig1_249023969


Vasile AVĂDĂNEI, Ioan SURDU, Lidia AVĂDĂNEI 

 38 

Table 3. Distribution of GHG emissions from tourism by subsector in 2005 
(Scott et al., 2010) 

Sub-sector Mt CO2 eq / an % 

Airline 515 40 

Auto transport 420 32 

Other forms of transport 45 3 

Accommodation 274 21 

Other activities 48 4 

Total 1.307 100 

World Total (IPCC, 2007)13 26.400  

The share of tourism 5%  

Primary source: (UNWTO-UNEP-WMO, 2008)14 

In another bibliographic references from Switzerland (Nielesen et al., 2010) 
other allocations of GHGs are made on tourism sub-sectors (data from 1998). The data 
are presented in Table 3. 

Table 4. GHG emissions in the field of tourism in Switzerland and breakdown by 
subsectors (Nielesen et al., 2010) 

Sub-sector Kt CO2 eq / an % 

Accommodation 274 10 

Food and drink 52 2 

Culture, sports, entertainment 22 1 

Travel agencies 6 0 

Other forms of transport 209 7 

Airline 2.339 80 

It can be noticed that the largest share of the carbon footprint is in air 
transport. In these conditions, the improvement measures in this segment are the 
responsibility of the air carriers. 

However, it should taking into account that in global tourism air transport is 
increasing and stakeholders, both suppliers and consumers, will achieve modest 
performance as a result of the measures to reduce GHGs. 

In this way, the task regarding the greenhouse gas emissions reducing is 
transferred to the direct tourism operators. They can and must act energetically in 
their sectors to achieve this objective. 

As a result, the issue of reducing GHG emissions in tourism is extended to the 
indirect suppliers, especially in the supply chains for various goods, services, semi-
finished products, etc. The situation is presented in Table 415. 

This paper addresses agriculture, as an essential provider of agri-food products 
and services for tourism and how it comes with an appropriate input of GHG 
emissions. Agriculture is the main supplier for public food and markets: meat and 
meat products, milk and milk products, vegetables, fruits, spices, breads and pastries. 
It is obvious that each one of them produce GHG both in the part directly related to 

 
13 IPCC, Climate change 2007: The physical science basis. Working group I contribution to to the fourth 
assessment report of the intergovernmental panel on climate change (No. 978-0-52170596-7). 
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007 
14 UNWTO-UNEP-WMO, Climate change and tourism: Responding to global challenges, Madrid: 
UNWTO 2008; (citat de Scott et al. 2010) 
15https://www.researchgate.net/figure/Shares-of-Indirect-GHG-Emissions-from-Tourism-Purchases-
2003-04_fig2_249023969 consulted 26.03.2020 

https://www.researchgate.net/figure/Shares-of-Indirect-GHG-Emissions-from-Tourism-Purchases-2003-04_fig2_249023969
https://www.researchgate.net/figure/Shares-of-Indirect-GHG-Emissions-from-Tourism-Purchases-2003-04_fig2_249023969
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tourism (kitchen, gastronomy), but also on the supply chain from biomass production 
(vegetable and fruit crops, animal husbandry), nutrition (vegetable and animal), at the 
processing stages of food raw materials. 

Table 5. GHG emission sources in the field of tourism in Switzerland 
and distribution by sub-sectors (Nielesen et al., 2010) 

Field %  Field %  Field % 

Coal electricity 37.44  Air transport 2.31  Business services 1.84 

Gas electricity 2.82  Road transport 1.45  Trade 1.51 

Oil refining 3.49  Steel shafts 2.48  Agriculture and fishing 30.64 

Natural gases 4.06  Chemical products 3.66  The other products 8.31 

 
3. Greenhouse gases in tourism agriculture  
In order to include agriculture in the GHG landscape and to correlate it with 

tourism, it is necessary to use the life cycle approach (LCA). According to Uwe Hansen 
(2000) the phases that define the production of goods are: extraction of raw materials; 
refining (concentration of the useful substance), transport, production, sale, use and 
exploitation; post-use integration. It is similar to the sequence presented in the 
introduction (Gavrilă, 2010). Transport is analyzed differently in two variants: from 
refining to manufacturing (the most significant quota) respectively in all stages. 

To assume their responsibility on GHG emissions, stakeholders approach this 
issue on segments of the life cycle chain: 

▪ cradle to grave: is the whole cycle with a unique approach, without other 
connections, in which the GHG emission is fully assumed in the chain. This could be 
defined as the classic method; 

▪ cradle to gate: it is delimited a part of the chain  until to the factory gate, and 
the rest of the chain must be assumed by each segment; it is a commercial approach 
that defines some narrow GHG-generating sections that no one assumes or is difficult 
to assume; 

▪ gate to gate: there are delimited two manufacturing stages, for each being  
assess and assumed an amount from of GHG emissions. From raw materials to finished 
products, a refining phase is interposed in which semi-finished products are made; for 
example, the steel industry produces steel laminates for applications in metal 
construction and manufacturing; petrochemistry produces polymers for plastics; 
agriculture produces crops that are taken over by the food industry (one gate is the 
vegetable and fruit warehouse; the second gate is the food factory - bakery, canned 
food, pastry); 

▪ cradle to cradle: the end of one life cycle may be the initial phase of another 
production cycle; it is a regenerative, cyclical approach and is based on sustainability 
arguments. Recycling is an important solution to reduce GHG emissions by taking over 
refined materials from the previous cycle (regeneration); for example in the paper 
industry, recycling takes over and incorporates significant amounts of waste. 

Of course, such an approach includes all categories of pollutants, but in the 
context of this study only GHGs are considered. 

Agriculture should be considered as the start stage for any approach in tourism 
and agritourism, whether it is a food resource (supply chain) or a source of GHG 
(ecological chain). Studies conducted over time have shown that, on a global balance, 
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agriculture is a consumer rather than a GHG producer. 
Agriculture for tourism purposes has a larger area than agritourism because it 

also includes medium and large farms as well as medium and large livestock farms as 
the main suppliers for cuisine, tourism gastronomy and public food. 

Issues of GHG emissions from agriculture have been reported and researched 
recently. As a result of the studies carried out, programs of measures have been 
established to reduce them. Thus, within the INTERREG IIIB CADSES: ACRETE 
Program - Agriculture and Climate Change: How to Reduce Human Effects and 
Threats, the document Code of Attitudes for reducing the impact of climate change in 
agriculture was elaborated16. 

Until recently, the action on the environment of natural products, resulting 
from internal animal fermentation (digestion) and external, was considered as a 
neutral effect because the balance of matter and energy includes several stages of their 
manifestation as participants in the regeneration process and the production of 
biomass. The situation changed when the measurements on the balance in natural 
circuits of matter and energy at global scale showed that per time unit (1 year, 50 years) 
the amount of matter produced (generated) is higher than the amount naturally 
reintegrated. The resulting accumulation creates problems in maintaining climate and 
ecological balances. 

In agriculture, greenhouse gas emissions are manifested in different places: 
▪ in agricultural crops, meadows, on large areas: 
» biochemical and microbiological processes that take place in the soil through 

the integration of biomass after an annual cycle of vegetation and fruiting; the 
degradation processes take place mainly in 3 periods: 

1. after harvest, under the action of autumn rains (November); 
2. early spring, in the late snow (March); 
3. spring, at the start of the new vegetation cycle, by replacing the old vegetal mass 

with a new, more vigorous one (April - May); 
▪ for animals and poultry in households and farms: 
» along the digestive tract; these are distinguished: the segment to the stomach 

including (predominantly in ruminants), the stomach and the segment of the large 
intestine, when the mass of undigested and non-digestible components is fermented 
and homogenized; 

» through the excretory system, which generates urine; it contains medium 
quantities of substances taken from the body and eliminated in the liquid phase, rich 
in organic compounds resulted from partial degradation of nutrients; 

» by manure handling: storage in basins (in liquid or paste form) or on platforms 
(solids); or by spreading it on the field to produce humus in the soil, where it 
intensifies the fertility-generating processes. 

Simply viewed, the quantities emitted are small, relative to each individual or 
surface unit. But nearby of urban agglomerations, there are huge livestock farms to 
support food production and supply and the GHG emissions are significant. An 
eloquent example is the magalopolis of Beijing (Wey S. et al., 2018). These plants, as 
well as the food units in the supply chain, become important sources of GHG 

 
16 https://www.icpa.ro/documente/ADER%20511_ghid.pdf, consulted 12.03.2020 

https://www.icpa.ro/documente/ADER%20511_ghid.pdf
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emissions that can compete (as a polluting action) with the exhaust fumes from 
vehicles. 

In the vegetable sector, on the agricultural crops side, a database has been set 
up that includes the impact of each species from field crops (cereals), vegetables (field 
crops or greenhouses) and horticulture (vineyards, shrubs and fruit trees). The 
reporting can be done per weight unit (1 kg of net product), per surface unit (1 ha) or 
for a certain time interval (1 year, 50 years, 100 years). 

Table 6. Estimated human population in the next period (in billions of inhabitants) 
and global meat consumption (in GT) from 2010 to 2050 (Philippe & Nicks, 2014) 

Year 2010 2020 2030 2050 2050 / 2010 

The human population 6,91 7,67 8,31 9,15 32% 

Meat consumption      

Pork 102.3 (38%) 115.3 (36%) 129.9 (34%) 140.7 (30%) 38% 

Chicken meat 85.9 (32%) 111.0 (35%) 143.5 (38%) 193.3 (42%) 125% 

Beef 67.3 (25%) 77.3 (24%) 88.9 (23%) 106.3 (23%) 58% 

Sheep / goat meat 13.2 (5%) 15.7 (5%) 18.5 (5%) 23.5 (5%) 78% 

Total meat 268.7 (100%) 319.3 (100%) 380.8 (100%) 463.8 (100%) 73% 

Philippe & Nicks (2014) taking data from the 2011 FAO Report shows in Table 5 
how the demand for meat consumption worldwide will increase, by categories of farm 
animals. They also show in Table 6 how GHGs are distributed by animal categories and 
by gas types. 

The values mentioned in Table 6 represent the GHG emissions generated 
throughout the life of the animals. But, moving the animals from the farm to the 
slaughter points and then preparing the resulting meat for consumption, generates 
new quantities of GHG emitted. 

Table 6. Contribution of animal species to global GHG emissions 
(Philippe & Nicks 2014) 

GHG (Mt CO2 eq / an) Emissions CO2 Emissions CH4 Emissions N2O Total emissions 

Cattle  1,166.2 (61%) 2,072.8 (81%) 661.6 (60%) 3,900.6 (70%) 

Sheep and Goats 69.9 (  4%) 244.5 (10%) 202.6 (18%) 517.0 (9%) 

Pig 338.9 (18%) 237.3 (  9%) 131.1 (12%) 707.3 (13%) 

Backyard birds 332.2 (17%) - 107.3 (10%) 439.5 (8%) 

TOTAL 1.907.2 (100%) 2.554.5 (100%) 1,102.6 (100%) 5,564.3 (100%) 

 
4. Quantitative assessments and correlations between food and GHG 
emissions  
Clune et al. (2016) started a meta-analysis study on several categories of 

products in the plant and animal food chain. In this way, data on customized GHG 
emissions became available in various situations. 

The following is the spread of GHG emissions along the supply chain. Based on 
them, we can design and delimit responsibilities on the cradle to gate and / or cradle to 
grave scenarios, respectively gate to gate. 

In the following, for animal husbandry and meat products, reference will be 
made only to lean boneless meat. Table 7 shows the ratio between the live weight of 
the animal / meat without bone, respectively, the ratio between carcass and meat 
without bone for the main species of domestic animals with edible meat. 
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Table 7. Conversion of alternative functional units Bone Free Meat(BFM) 
(Clune et al., 2016) from FAO 2013 

 Beef Sheep Pork Chicken, Fish 

Report Living weight / Bone Free Meat 1:0.485 1:0.43 1:0.4 1:0.54 1:0.625 

Carcass weight / Bone Free Meat 1:0.695 1:0.66 1:0.59 1:0.77  

On this basis, GHG emissions for meat from the farm gate (livestock and 
agriculture) for consumption can be estimated, according to Table 8, by reference to 1 
kg of boneless meat, respectively 1 kg of vegetables or fruits. 

Table 8. GHG emissions from the farm gate to consumption [Clune et al. 2016] 
Life cycle stage after the farm gate Mediate 

kg CO2-eq/kg 

Processing meats (a general coefficient) 0.66 

Processing vegetables 0.07 

Packaging 0.06 

Transport to RDC (regional distribution center) 0.13 

Retail 0.10 

More accurate GWP values were established for more customized product 
categories in Table 9 (Clune et al., 2016). 

There is a wide variation of results between food categories. A scale with 
progressively increasing emissions was achieved: vegetables grown in the field (0.37 kg 
CO2-eq / kg), fruits grown in the field (0.42 kg CO2-eq / kg), cereals (except rice) (0.5 
kg CO2-eq / kg), rice (2.55 kg CO2-eq / kg), fruits and vegetables in heated greenhouses 
(2.13 kg CO2-eq / kg). 

The same group of authors carried out a meta-analysis and collected a huge 
database from studies conducted between 2000 and 2015, in which several values 
appear in the same product category and mediation was necessary in order to define 
confidence thresholds. From this complex picture, categories of products that are 
directly related to the food component of tourism were extracted from this complex 
picture. Of course, there are no data focused on this narrow topic, but, based on 
assumptions about the similarity between the diet of tourists and that of locals, it can 
be said that there are no differences in terms of GHG emissions. 

Table 9. GWP values (kg CO2-eq / kg of product or boneless meat) by categories of 
agricultural and livestock products (Clune et al., 2016) 

Name GWP  Name GWP 

Pork (world average) 5.77  Vegetables (all field grown vegetable) 0.37 

Beef (world average) 26.61  Legumes 0.51 

Lamb (world average) 27.91  Fruits (all field grown fruit) 0.42 

Chicken 3.65  Passive greenhouse fruit and vegetable 1.10 

Milk (world average) 1.29  Heated greenhouse fruit and vegetable 2.13 

Cheese 8.55  Cereals (without rice) 0.50 

Butter 9.25  Rice 2.66 

Eggs 3.46    

Fish (all species)  3.49    

 
 
 
 
 



Interferences of rural tourism and agritourism with causes and consequences of climate change… 

 43 

Table 10. GWP values in fruits, vegetables and staples (kg CO2-eq / kg produce) 
(Clune et al., 2016) 

Group Classification Food included Mediate 

Vegetables 
field grown 

Brassica Cabbages, other brassicas 0.23 

Bulbs, roots and tubers Onions, garlic, beetroot, swedes and carrots 0.18 

Leaves Varieties of lettuce 0.37 

Vegetables Vegetables (all field grown vegetable) 0.37 

Stem shoots Asparagus 0.83 

Brassica Broccoli and cabbage 0.50 

Fruits field 
grown 

Pome Apples, pears and quinces 0.29 

Pepo Fruit of the gourd family including cucumber, 
gherkins, zucchini, papaya and melons etc. 

0.30 

Fruit Fruits (all field grown fruit) 0.42 

Drupe Stones fruits including cherries, dates, plumbs, 
apricots, 

0.45 

True berry Tomatoes, grapes, avocado, peppers, kiwi fruits, 
guava etc. 

0.45 

Aggregate fruit Strawberries and raspberries 0.60 

Staples Cereal Barley, maize, oats, rye, corn and wheat 0.50 

Legume Peas, beans, peanuts, ground nuts, and lentils 0.51 

Seeds Rapeseed (canola), mustard seed, sesame seed and 
sunflower seed 

1.41 

Cereal Rice 2.55 

Greenhouse 
fruit and 
vegetables 

Fuel/oil heated 
greenhouse 

Cucumbers, lettuce, peppers and tomatoes 2.82 

LPG heated greenhouse Tomatoes 3.40 

Average from all heated 
greenhouse 

Cucumber, melons, lettuce, peppers, strawberries, 
raspberries, tomatoes and zucchini 

2.13 

Table 10 details this classification that correlates the environmental impact 
rather with agro-technics and technology. 

These environmental impact values include elements with GWP: 
▪ as inputs: chemical fertilizer administration; fuel and energy consumption for 

agricultural works (cultivation, harvesting, etc.) and irrigation; fuel consumption for 
transport and refrigeration at the regional distribution center; 

▪ as outputs: nitrogen released from fertilized soils and emissions from plants and 
fields. 

With nitrogen, the situation is more complicated: on the one hand, nitrogenous 
fertilizers are administered; on the other hand, nitrogen is released from the soil, from 
plants into vegetation. Nitrogen sequestered from the roots of legumes (peas, beans, 
alfalfa) must be taken into account. 

For non-ruminants the data are summarized in Table 11 and for ruminants the 
data are shown in Table 12. Both meat and meat products and milk and milk products 
(dairy products, cheeses) and other products are included (e.g. eggs). 
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Table 11. GWP values in non-ruminants (kg CO2-eq/kg of boneless meat) 
(Clune et al., 2016) 

Classes Food included Mediate  Classes Food included Mediate 

Fish Sardines 1.10 Shellfish  Mussels 9.51 

Herring  1.16 Backyard birds Duck 3.09 

Carp 1.76 Eggs 3.46 

Mackerel 1.80 Chicken 3.65 

Tuna 2.15 Turkey 7.17 

Salmon 3.47 Pork PorkUE 5.39 

Fish (all species) 3.49 Pork world average 5.74 

Code 3.51  

Trout 4.20 

Table 12. GWP values in ruminants as follows: kg CO2-eq/kg for boneless meat and 
meat products; kg CO2-eq/l for milk; and kg CO2-eq/kg for dairy products and cheeses 

(Clune et al., 2016) 
Classes Food included Mediate  Classes Food included Mediate 

Beef Beef world average 26.61 Milk Soy milk 0.50 

Beef UE 24.96 Milk world average 1.30 

Lamb world average 25.58 Milk UE 1.29 

Lamb UE 32.00 Dairy Yoghurt 1.31 

 Cheese 8.55 

Cream 5.64 

Butter 9.25 

In order to complete the food (supply) chain, several representative and 
sustainable diets were discussed. Verghese et al. (2014) estimated the weekly food 
needs for a family composed from four persons in Australia and obtained the structure 
showed in Table 13: 

Table 13. Structure of food needed, for a week, in a family of 4 people 
(Verghese et al., 2014) 

 Drinks 10%   

 Spices 7%   

 Dairy products 13%    

 Fruits, vegetables, nuts 7%    

 Cereals and other starchy foods 3%   

 Meat, fish and eggs 54%        

 Prepared food 5%   

 Appetizers and desserts 5%  

For this structure GHG emissions were estimated at 115.8 kg CO2-eq / week. 
Clune et al. (2016) systematized an information package about a weekly food 

profile and calculated the related GHG emissions. The dietary structure was made 
taking into account the composition of each food according to nutritional principles, it 
have to provide the necessary protein for one week and has the form shown in Table 
14. 

The same calculation was made but by modifying the ingredients (foods) 
respectively by replacing the lamb meat with rabbit meat (one half) and duck meat 
(the other half). The resulting food structure and the resulting amount of protein are 
shown in Table 15. 

The following tables show the following relevant aspects: 
▪ a variation of the protein content of 9% but through the appropriate selection of 
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foods whose production requires lower amounts of CO2-eq / kg boneless meat, a 
reduction in GHG emissions of 27.5% is achieved; 

▪ the food structure can be taken as a reference to further studies that provide 
ideas for adapting the profile of the production and gastronomy sector of agro-tourism 
pensions to meet the demands and experiences of customers without departing from 
the traditional practices used in animal husbandry but with a significant decrease GHG 
emissions, with beneficial effects in the context of climate change. 

Table 14. Structure of the weekly requirement of food of animal origin 
(Clune et al., 2016) 

Initial 
variant 

Quantity 
kg 

Protein 
g/100 g 

Protein 
g/week 

GWP 
mediate 
kg CO2-
eq/kg 

GWP mediate 
kg CO2-
eq/week 

Beef 1.00 20.89 208.90 22.88 22.88 

Rabbit (lamb substitute 
50%) 

1.00 18.59 185.85 17.63 17.63 

Duck (lamb substitute 50%) 1.00 18.56 185.55 2.80 2.80 

Chicken, whole 1.00 18.56 185.55 3.65 3.65 

Chicken breast 0.38 12.56 47.73 3.39 1.29 

Eggs  2.00 23.33 466.60 2.95 5.90 

Ton 1.00 15.82 158.15 3.49 3.49 

Fish 0.50 20.60 102.98 5.77 2.89 

Pork 0.30 20.60 61.79 5.77 1.73 

Ham   0.10 13.50 13.50 2.88 0.29 

Total 8.28   1,616.60   62.54 

Table 15. Structure of the weekly requirement for animal feed (Clune et al., 2016) 
Variant of “like to like” 

replacement 
Quantity 

kg 
Protein 
g/100 g 

Protein 
g/week 

GWP 
mediate 
kg CO2-
eq/kg 

GWP mediate 
kg CO2-eq/week 

Beef 1.00 20.89 208.90 22.88 22.88 

Rabbit (lamb substitute 
50%) 

0.50 20.92 104.60 4.70 2.35 

Duck (lamb substitute 50%) 0.50 18.28 91.40 3.09 1.55 

Chicken, whole 1.00 18.56 185.55 2.80 2.80 

Chicken breast 1.00 18.56 185.55 3.65 3.65 

Eggs 0.38 12.56 47.73 3.39 1.29 

Ton 2.00 23.33 466.60 2.95 5.90 

Fish 1.00 15.82 158.15 3.49 3.49 

Pork 0.50 20.60 102.98 5.77 2.89 

Ham 0.30 20.60 61.79 5.77 1.73 

Salami 0.10 13.50 13.50 2.88 0.29 

Total 7.28   1,468.60   45.33 

 
Conclusions 
The issue of greenhouse gas emissions is becoming a more and more important 

concern on a global scale. 
Agriculture is seen as the culprit in GHGs, although the share of emissions in 

this sector is about 11%. 
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In fact, policies to reduce GHG emissions have focused on industry and energy 
and agriculture has been considered a favorable sector because here the products are 
obtained through CO2-fixing photosynthesis processes. That is why research in this 
direction, of reducing GHG emissions, has recently started. Thus, agriculture has 
become a sector of interest for the application of GHG reduction measures because it 
has an important potential to achieve remarkable, even spectacular, results. 

Regarding CH4, there is a very small percentage, of 3,6%, which accumulates 
and it is necessary to reduce emissions so as to move the process in the area of full 
consumption in the stratosphere. But assimilated methane is converted to CO2 and 
continues to cause known greenhouse effects. 

The available solutions to reduce GHG emissions in agriculture are: 
▪ adaptation of crops with soil peculiarities; use of crop rotation tools and water 

management; 
▪ tree plantations, shrubs, trees for windscreen and against erosion; 
▪ management of manure deposits for reducing and capturing methane 

emissions; 
▪ green conservation of all cultivable areas for the exploitation of the 

endothermic character of photosynthesis; 
▪ using nitrogen natural fertilizers and pesticides that don't affect soil 

microbiology and biodiversity. 
Tourism and agritourism can play an important role in the management of 

GHG emissions through complementary solutions: 
▪ consumption of organic foods that generate fewer GHGs; 
▪ adequate arrangements of farms and spaces around pensions and household so 

that, in addition to the aesthetic decorations, they include environmental regeneration 
solutions (air, water, soil); 

▪ creating a database of  food and for each, the appropriate  GHG emissions 
estimated in kg CO2; knowledge transfer to producers and consumers and also 
awareness of voluntary participation in reducing emissions of GHC. 

It is difficult to adopt solutions in order to reduce the greenhouse effect in 
agriculture. The main reason is that a significant percentage of CO2 in the atmosphere 
is part of the carbon cycle in nature and nature are working locally or regionally with 
such large variations so that it make almost all our efforts inefficient. 

There is a possibility of action, through the nudge technique (Higham, 2014), 
which consists in manipulating the physical or social environment in favor of 
beneficial behaviors when  they prevent or oppose to some harmful practices or habits. 
For example, behavioral changes in health problems caused by smoking, obesity, 
unfavorable environment. In this case nudge refers to the attitude towards the choice 
of food types and techniques for their preparation in order to reduce GHG emissions. 
Or, for the same purpose, the promotion of healthy eating which, by means of 
appropriate technological solutions, gives up operations and additions that generate 
GHG. 
 
 
 



Interferences of rural tourism and agritourism with causes and consequences of climate change… 

 47 

Declaration of conflict of interest 
The authors state that there is no potential conflict of interest regarding the 

research, and / or publication of this article. 
 

Acknowledgment 
This article is developed under the project Research on improving the production 

efficiency of cattle, sheep, goats, swine and poultry species by reducing total annual 
greenhouse gas emissions, expressed in tones of CO2 equivalent, code: ADER 9.1.4. 
funded through Sectorial Plan for research and development in the field of agriculture 
and rural development of the Ministry of Agriculture and Rural Development, for the 
years 2019-2022, Agriculture and Rural Development - ADER 2022. 
 

References 
1. Cai Mattia, Greenhouse gas emissions from tourist activities in South Tyrol: A 

multiregional input–output approach, Tourism Economics, n. 22(6), 2016 
2. Calvin Jones, Scenarios for greenhouse gas emissions reduction from tourism: an 

extended tourism satellite account approach in a regional setting, Journal of 
Sustainable Tourism, n. 21 (3), 2013 

3. Carlier L., I. Rotar, Roxana Vidican, Fixarea dioxidului de carbon: favorabilă 
pentru producţia culturilor agricole şi pentru mediu, Pro Environment, nr. 2, 
2009, 
http://journals.usamvcluj.ro/index.php/promediu/article/viewFile/3282/3009 

4. Cassandro, M., Mele, M. Stefanon, B., Genetic Aspects of Enteric Methane 
Emission in Livestock Ruminants; Italian Journal of Animal Science, 12, 2013 

5. Alessandro K. Cerutti, Gabriele L. Beccaro, Sander Bruun, Dario Donno, Luca 
Bonvegna, Giancarlo Bounous, Assessment methods for sustainable tourism 
declarations: the case of holiday farms, Journal of Cleaner Production, xxx, 2014 

6. Stephen Clune, EndaCrossin, KarliVerghese, Systematicreview of greenhouse gas 
emissions for differentfreshfoodcategories, Journal of CleanerProduction, 2016, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616303584, 
consulted 06.04.2020 

7. Ghislain Dubois a & Jean Paul Ceron, Tourism/ Leisure Greenhouse Gas 
Emissions Forecasts for 2050: Factors for Change in France, Journal of 
Sustainable Tourism, n. 14(2), 2006 

8. Dwyer L., P. Forsyth, R. Spurr, and S. Hoque, Estimating the carbon footprint of 
australian tourism, Journal of Sustainable Tourism, n. 18(3), 2010 

9. Diana Feliciano, Bill Slee, Colin Hunter, Pete Smith, Estimating the contribution 
of rural land uses to greenhouse gas emissions: A case study of North East 
Scotland, Environmental science & policy, n. 25, 2013 

10. Viachaslau Filimonau, Janet Dickinson, Derek Robbins, Mark A.J. Huijbregts, 
Reviewing the carbon footprint analysis of hotels: Life Cycle Energy Analysis 
(LCEA) as a holistic method for carbon impact appraisal of tourist 
accommodation, Journal of Cleaner Production n. 19, 2011 

11. Viachaslau Filimonau, Janet Dickinson, Derek Robbins, Maharaj Vijay Reddy, 
The role of ‘indirect’ greenhouse gas emissions in tourism: Assessing the hidden 

http://journals.usamvcluj.ro/index.php/promediu/article/viewFile/3282/3009
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616303584


Vasile AVĂDĂNEI, Ioan SURDU, Lidia AVĂDĂNEI 

 48 

carbon impacts from a holiday packaget our, Transportation Research, Part A 54, 
2013 

12. Luigi Fusco Girard, Francesca Nocca, From linear to circular tourism, 
AESTIMUM 70, Giugno, 2017: 

13. Gavrilă Lucian, Depoluarea efluenților în industria alimentară și biotehnologii, 
Suport de curs Universitatea din Bacău, 2010; 
http://cadredidactice.ub.ro/gavrilalucian/files/2011/03/depoluare-curs-09.pdf, 
consultat 09.04.2020 

14. Uwe Hansen, Product Cycles - The key of sustainable development, IRB Verlag, 
2000 

15. James Higham, Scott A. Cohen, Christina T. Cavaliere, Arianne Reis, Wiebke 
Finkler, Climate change, tourist air travel and radical emissions reduction, 
Journal of Cleaner Production xxx, 2014 

16. C.A.M. de Klein, C. Pinares-Patino, G.C. Waghorn, Greenhouse Gas Emissions, , in 
McDowell W. Richard ed., „Environmental Impacts of Pasture-Based Farming”, 
CABI Heat Office, Oxfordshire, UK, 2008, 
https://books.google.ro/books?id=qoPW4zoFhGMC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=m
eadows+farms+greenhouse+gases&source=bl&ots=HrN8DgeWLz&sig=ACfU3U0e
umfKYdvnCnK13TocfcE0HTzn7Q&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjKgMzH1-
foAhXK-
ioKHTfUDE4Q6AEwEHoECAsQQA#v=onepage&q=meadows%20farms%20green
house%20gases&f=false 

17. Kuo-Tsang Huang, JenChun Wang, Greenhouse Gas Emissions of Tourism-Based 
Leisure Farms in Taiwan, Sustainability 7, 2015 

18. Manfred Lenzen, Ya-Yen Sun, Futu Faturay, Yuan-Peng Ting, Arne Geschke, 
Arunima Malik, The carbon footprint of global tourism, Nature Climate Change, 
v. 8, 2018 

19. Sabine Perch-Nielsen, Ana Sesartic, Matthias Stucki, The greenhouse gas 
intensity of the tourism sector: The case of Switzerland, Environmental science & 
policy, n. 13, 2010 

20. Philippe, F.-X., Nicks, B., 2014, Review on greenhouse gas emissions from 
pighouses: Production of carbon dioxide, methane and nitrous oxide by animals 
and manure; Agriculture, Ecosystems and Environment 199 (2014) 

21. Unger, Rainer, Abegg, Bruno, Mailer, Markus, and Stampfl, Paul, Energy 
Consumption and Greenhouse Gas Emissions Resulting From Tourism Travel in 
an Alpine Setting, Mountain Research and Development, n. 36(4), 2016 

22. Daniel Scott, Paul Peeters, Stefan Gössling, Can tourism deliver its “aspirational” 
greenhouse gas emission reduction targets? Journal of Sustainable Tourism, Vol. 
18, No. 3, April 2010 

23. Ya-Yen Sun, Decomposition of tourism greenhouse gas emissions: Revealing the 
dynamics between tourism economic growth, technological efficiency, and carbon 
emissions, Tourism Management nr. 552016 

24. Zi Tanga, Jie Shang, Changbo Shi, Zheng Liu, Kexin Bifa School, Decoupling 
indicators of CO2 emissions from the tourism industry in China: 1990–2012, 
Ecological Indicators 46, 2014 

http://cadredidactice.ub.ro/gavrilalucian/files/2011/03/depoluare-curs-09.pdf
https://books.google.ro/books?id=qoPW4zoFhGMC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=meadows+farms+greenhouse+gases&source=bl&ots=HrN8DgeWLz&sig=ACfU3U0eumfKYdvnCnK13TocfcE0HTzn7Q&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjKgMzH1-foAhXK-ioKHTfUDE4Q6AEwEHoECAsQQA#v=onepage&q=meadows%20farms%20greenhouse%20gases&f=false
https://books.google.ro/books?id=qoPW4zoFhGMC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=meadows+farms+greenhouse+gases&source=bl&ots=HrN8DgeWLz&sig=ACfU3U0eumfKYdvnCnK13TocfcE0HTzn7Q&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjKgMzH1-foAhXK-ioKHTfUDE4Q6AEwEHoECAsQQA#v=onepage&q=meadows%20farms%20greenhouse%20gases&f=false
https://books.google.ro/books?id=qoPW4zoFhGMC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=meadows+farms+greenhouse+gases&source=bl&ots=HrN8DgeWLz&sig=ACfU3U0eumfKYdvnCnK13TocfcE0HTzn7Q&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjKgMzH1-foAhXK-ioKHTfUDE4Q6AEwEHoECAsQQA#v=onepage&q=meadows%20farms%20greenhouse%20gases&f=false
https://books.google.ro/books?id=qoPW4zoFhGMC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=meadows+farms+greenhouse+gases&source=bl&ots=HrN8DgeWLz&sig=ACfU3U0eumfKYdvnCnK13TocfcE0HTzn7Q&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjKgMzH1-foAhXK-ioKHTfUDE4Q6AEwEHoECAsQQA#v=onepage&q=meadows%20farms%20greenhouse%20gases&f=false
https://books.google.ro/books?id=qoPW4zoFhGMC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=meadows+farms+greenhouse+gases&source=bl&ots=HrN8DgeWLz&sig=ACfU3U0eumfKYdvnCnK13TocfcE0HTzn7Q&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjKgMzH1-foAhXK-ioKHTfUDE4Q6AEwEHoECAsQQA#v=onepage&q=meadows%20farms%20greenhouse%20gases&f=false
https://books.google.ro/books?id=qoPW4zoFhGMC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=meadows+farms+greenhouse+gases&source=bl&ots=HrN8DgeWLz&sig=ACfU3U0eumfKYdvnCnK13TocfcE0HTzn7Q&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjKgMzH1-foAhXK-ioKHTfUDE4Q6AEwEHoECAsQQA#v=onepage&q=meadows%20farms%20greenhouse%20gases&f=false
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0141-x#auth-1
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0141-x#auth-2
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0141-x#auth-3
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0141-x#auth-4
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0141-x#auth-5
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0141-x#auth-6


Interferences of rural tourism and agritourism with causes and consequences of climate change… 

 49 

25. Verghese, K., Crossin, E., Clune, S., Lockrey, S., Williams, H., RIo, M., 
Wikstrom, F., The greenhouse gas profile of a “Hungry Planet”; quantifying the 
impacts of the weekly food purchases including associated packaging and food 
waste for three families, 19th IAPRI World Conference on Packaging, Victoria 
University, Melbourne, 2014 

26. AkandaWahid -Ul- Ashraf, Detection and Analysis of the Causal Relation 
between Tourism and Greenhouse Gas Emission: An Empirical Approach, Teza de 
doctorat, Bournemouth University, 2016 

27. Bartłomiej Walas, Dariusz Jacek Olszewski - Strzyżowski, Strategic diagnosis for 
the development of the tourism product consortium in the field of health resorts, 
spas and wellness centres, in Wyższa Szkoła Turystykii Ekologii w Suchej 
Beskidzkiej, 2012 

28. Wei S., Z.H. Bai, D. Chadwick, Y. Hou, W. Qin, Z.Q. Zhao, R.F. Jiang, L. Ma, 
Greenhouse gas and ammonia emissions and mitigation options from livestock 
production in peri-urban agriculture: Beijing - A case study, in Journal of Cleaner 
Production,  178, 2018 

29. *** Cited by Scoot et al., 2010: IPCC. (2007). Climate change 2007: The physical 
science basis. Working group I contribution to the fourth assessment report of 
the intergovernmental panel on climate change (No. 978-0-52170596-7). 
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007 

30. *** Cited by Scoot et al., 2010: UNWTO-UNEP-WMO, Climate 
changeandtourism: Respondingto global challenges, Madrid: UNWTO 2008 

 
 
 
 

https://www.researchgate.net/profile/Dariusz_Olszewski-Strzyzowski


 50 

ANALYSIS REGARDING THE EVOLUTION OF AGROTOURISM 
PENSIONS IN ROMANIA BETWEEN 2010 AND 2019 

 
ANALIZA EVOLUȚIEI PENSIUNILOR AGROTURISTICE ÎN ROMÂNIA ÎNTRE 

2010 ȘI 2019 
 

Irina-Adriana CHIURCIU1 
Elena SOARE2 

Aurelia-Ioana CHEREJI3 
Elena COFAS4 

Andreea-Roxana FIRĂȚOIU (CHIURCIU)5 
 

Abstract  
The paper highlights the evolution of agrotourism pensions in the period 2010-2019. For this 

purpose, a series of indicators are presented and analyzed, among which we mention: the number of tourist 
reception structures; the number of agrotourism pensions at national level, by macro-regions, development 
regions and counties, by comfort categories and tourist destinations; accommodation capacity for 
agrotourism pensions at national level and the index of use of tourist accommodation capacity for 
agrotourism pensions at national level and by comfort categories. The data used and processed in this 
paper was taken from the website of the National Institute of Statistics. 

 Key words: accommodation capacity, agrotourism pensions, tourist accommodation capacity 
utilization index  

 
Introduction 
Romania is a country with a high tourist potential, but whose resources are not 

properly exploited. The contribution of the tourism sector to GDP increased from 1.5% 
in 2015 to 2% in 2016 and was capped at around 3.5% for the last three years. This 
contribution of Romanian tourism is small compared to that of neighboring countries, 
which record values of over 10% of GDP, in the case of Hungary or Poland [9]. 

For Romanian tourists, agrotourism does not have a very high share, because it 
is still a developing segment. The funds received from the European Union, starting 
with the SAPARD Support Program, in the 2000’s and continuing with the National 
Rural Development Program (PNDR) through the two financial years: 2007-2013 and 
2014-2020 contributed to the development of agrotourism in Romania [5]. 

Thus, within the Sub-measure 6.4, Investments in the Creation and 
Development of Non-agricultural Activities, PNDR 2014-2020, one of the eligible 
actions requested for financing is a request for funds for investments in agrotourism 
pensions or leisure tourism activities. The selection reports regarding this sub-measure 
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showed that 32.84% of all selected projects have as activity either the establishment of 
agrotourism pensions, or their modernization and leisure activities in tourism [2]. 

The introduction of holiday vouchers, starting with 2017, as a payment tool for 
tourist services or holidays exclusively in Romania, has led to an increase in the 
number of Romanian tourists and has enlivened the tourism sector in general, 
including agrotourism. Between July 1, 2017 - November 30, 2018, the holiday vouchers 
worth RON 1,450 facilitated the holiday in the country for 1.2 million Romanians, 
employees of state institutions or companies in which the state is the sole or majority 
shareholder. According to the data, at the end of October 2018, the value of holiday 
vouchers increased to EUR 244 million, 8.4 times higher than in 2017 [4]. 

The paper aims to present the evolution of the number of agrotourism pensions 
and accommodation capacities in agrotourism pensions in Romania, in the period 
2010-2019. 
 

1. Materials and methods 
The analysis regarding the evolution of agrotourism pensions in Romania was 

elaborated using the data available on the website of the National Institute of Statistics 
(NIS), from where we extracted and processed information regarding the following 
indicators: the number of tourist reception structures; the number of agrotourism 
pensions at national level, by macro-regions, development regions and counties, by 
comfort categories and tourist destinations; accommodation capacity for agrotourism 
pensions at national level and the index of use of tourist accommodation capacity for 
agrotourism pensions at national level and by comfort categories. The indicators were 
analyzed for the period 2010-2019, and the results were presented in graphical and 
tabular form. Also, for the realization of this work, numerous specialized materials 
available on the internet were consulted. 
 

2. Results and discussions 
Practiced in an unorganized version before 1989, as a cheaper accommodation 

alternative, agrotourism is a form of tourism that stimulates the economy of rural 
areas, produces income from the use of surplus agricultural products and promotes 
traditional gastronomy, environmental protection and preservation of traditions.  

Although it has low costs compared to other forms of tourism and offers 
original holidays and privacy, agrotourism faces various problems that hinder its 
development. Among them we mention the poor development of road and railway 
infrastructure, as well as the insufficient promotion of agrotourism pensions and 
tourist objectives [8]. 

Agrotourism creates new jobs in rural areas, especially for women. Thus, at 
national level, the total number of employees in the hotel industry increased by 35.7% 
compared to 2007, while the number of employees in rural areas increased by 65.8% in 
2014 compared to 2007 [3]. 

As a result, the evolution of legislation and the emergence of ANTREC, access to 
non-reimbursable funds, rural tourism and agrotourism have experienced a significant 
development, which is increasingly in line with the European standards in this field. It 
can be said that Romania is moving slowly but surely on the right path in this sector. 
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Table 1 captures the evolution of tourist reception structures and agrotourism 
pensions at national level, in the period 2010-2019. For both categories we find an 
increase, by 60.90% for total reception structures and higher, by 106.79%, for 
agrotourism pensions. If in 2010 the agrotourism pensions represented 25.93% of the 
total structures of tourist reception, in 2019 they represented 33.33% of the total.  

The year 2018 recorded the highest percentage value in the analyzed period, for 
agrotourism pensions, of 33.37% of the total tourist reception structures, and the 
lowest, of 24.19% was registered in 2011. 

Table 1. Tourist reception structures with accommodation functions 
 
 

Year 

Total tourist 
reception 

structures, 

 
 
    of which agrotourism 
     pensions 
     number               % 

 

2010 5,222 1,354 25.93 

2011 5,003 1,210 24.19 

2012 5,821 1,569 26.95 

2013 6,009 1,598 26.59 

2014 6,130 1,665 27.16 

2015 6,821 1,918 28,12 

2016 6,946 2,028 29.20 

2017 7,905 2,556 32.33 

2018 8,453 2,821 33.37 

2019 8,402 2,800 33.33 

2019/2010 160.90 206.79       - 

Source: own calculations, according to [6] 

Analyzing the spread of agrotourism pensions by Macroregions and 
Development Regions, in 2019 (Figure 1), we note that Macroregion One had the 
highest percentage, 51% - 1,430, followed by Macroregion Two-25% - 692, Macroregion 
Four, 15% - 420 and Macroregion Three, with the lowest percentage, 9% - 258. 

By Development Regions the situation was as follows: in the Central Region 
were found the most agrotourism pensions - 892 (representing 62% of the total of 
Macroregion One), and then the order was the following, North-Western Region 538 
(representing 38% of total of Macroregion One), North-Eastern Region - 458 
(representing 66% of the total of Macroregion Two), South-Muntenia Region - 256 
(representing 99% of the total of Macroregion Three), South-Eastern Region - 234 
(representing 34% of the total of Macroregion Two), Western Region - 211 
(representing 50% of the total of Macroregion Four), South-Western Oltenia Region - 
209 (representing 50% of the total of Macroregion Four) and last, Bucharest-Ilfov 
Region - 2 (representing 1% of the total of Macroregion Three). 
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Fig. 1. Number of agrotourism pensions by Macroregions and Development Regions, 

2019 
Source: own interpretation, according to [6] 

Regarding the distribution of agrotourism pensions by counties in 2019 (Figure 
2), we find that in Brașov County most agrotourism pensions were met - 383 
(representing 13.68% of the total), followed by Suceava County - 235 (representing 
8.39% of the total) and Harghita - 215 (representing 7.68% of the total). On the last 
places were located the counties of Botoșani, Ialomița, Ilfov with 2 agrotourism 
pensions and Brăila - 1. 

 
Fig. 2. Number of agrotourism pensions by counties, 2019 

Source: own interpretation, according to [6] 

In 2019, in addition to the largest number of agrotourism pensions in the 
country, for Brașov County it was also noted that the city of Brașov was the 2nd most 
visited city after Bucharest [1]. 

Table 2 shows the evolution of the number of agrotourism pensions by comfort 
categories and tourist destinations, for the years 2010 and 2019. It should be noted that 
NIS did not present information for all tourist destinations.  

In general, for all comfort categories there was an increase in the number of 
agrotourism pensions, except for agrotourism pensions of 2 daisies located in resorts in 
the coastal area, excluding the city of Constanța and agrotourism pensions with 1 daisy.  
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In the category 5 daisies we noticed especially the increase in the number of 
agrotourism pensions located in resorts in the mountain area (+11). The number of 
pensions with 4 daisies increased especially for resorts in the mountain area (+98), 
Danube Delta area, including the city of Tulcea (+23), other localities and tourist routes 
(+78). 

Table 2. Number of agrotourism pensions, by comfort categories and tourist 
destinations 

Comfort 
categories 

Tourist destinations Year 2010 Year 2019 

5 daisies  Seaside resorts, excluding the city of Constanța 1 -* 

 Mountain resorts 5 16 

 Danube Delta area, including the city of Tulcea - 4 

 Other localities and tourist routes 4 5 

4 daisies  Thermal spa resorts 4 5 

 Seaside resorts, excluding the city of Constanța 1 - 

 Mountain resorts 32 130 

 Danube Delta area, including the city of Tulcea 6 29 

 Bucharest and the county seat cities, exclusively 
Tulcea 

- 3 

 Other localities and tourist routes 48 126 

3 daisies  Thermal spa resorts 25 46 

 Seaside resorts, excluding the city of Constanța 5 11 

 Mountain resorts 144 680 

 Danube Delta area, including the city of Tulcea 6 58 

 Bucharest and the county seat cities, exclusively 
Tulcea 

3 22 

 Other localities and tourist routes 251 831 

2 daisies  Thermal spa resorts 12 12 

 Seaside resorts, excluding the city of Constanța 18 3 

 Mountain resorts 222 286 

 Danube Delta area, including the city of Tulcea - 15 

 Bucharest and the county seat cities, exclusively 
Tulcea 

4 5 

 Other localities and tourist routes 471 446 

1 daisy  Thermal spa resorts 2 1 

 Seaside resorts, excluding the city of Constanța 7 1 

 Mountain resorts 29 22 

 Danube Delta area, including the city of Tulcea - 1 

 Bucharest and the county seat cities, exclusively 
Tulcea 

- - 

 Other localities and tourist routes 54 32 

*Data not available 
Source: [6] 

The 3 daisy agrotourism pensions from all tourist destinations recorded an 
increase in the number, the highest values being found at the pensions in resorts in the 
mountain area (+536) and other localities and tourist routes (+580). 
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Fig. 3. Existing accommodation capacity in agrotourism pensions, 2010-2019 

Source: own interpretation, according to [6] 

Accommodation capacity for agrotourism pensions increased in the period 
2010-2019 (Figure 3). Starting from 20,208 accommodation places in 2010, the increase 
for 2019 was by 142.74%, due to the 49,053 accommodation places that were available. 
This increase was possible primarily due to the increase in the number of agrotourism 
pensions in the analyzed period. 

Figure 4 shows the evolution of the Tourist Accommodation Capacity 
Utilization Index (%), which is calculated by reporting the total number of overnight 
stays made to the existing tourist accommodation capacity [6].  

 
Fig. 4. Tourist accommodation capacity utilization rate for agrotourism pensions (%) 

Source: own interpretation, according to [6] 

Analyzing Figure 4, there is an increase of the analyzed index, from 12.4% in 
2010, to 20.4% in 2019. 

Developing by comfort categories (Figure 5), it can be noticed the increase of 
the index of utilization of the accommodation capacity for all the comfort categories of 
the agrotourism pensions. For 1 and 2 daisies the increase of the index was by 4.3 and 
3.8 percent, respectively. The highest value of the index was registered in category 4 
daisies, 25.5% in 2019, starting from 15.5% in 2010. 
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Fig. 5. Tourist accommodation capacity utilization index for agrotourism pensions, by 

comfort category (%), compared to 2010-2018 
Source: own interpretation, according to [6] 

According to Vîntu CR et al. [10], the development strategy of rural tourism and 
Romanian agrotourism will have to contain measures and actions in the short and 
medium term, starting from the development of the legislative and organizational 
framework; identification of the Romanian rural potential; cooperation with / between 
national and international organizations in the fields of rural tourism and agrotourism 
(eg. EUROGITES); stimulating those who support the development of rural tourism 
and agrotourism; arranging farms for the provision of tourist services and their 
attestation in accordance with standards established by the Ministry of Tourism; 
qualification of persons working in the field; launching and promoting the domestic 
tourism offer on national and international markets; improving the database on farms 
involved in rural tourism and agrotourism, etc. 

Romania has excellent conditions for the development of rural tourism and 
agrotourism, due to the natural environment and the fact that 44% of the population 
lives in rural areas [7]. In the current situation, in addition to income from agriculture, 
those obtained from rural tourism and agrotourism will contribute to the continuity of 
traditional households. 

 
Conclusions 
Although it benefits from excellent natural conditions for the practice of rural 

tourism and agrotourism, Romania faces problems related to infrastructure, 
legislation, poor promotion, which have determined the weaker evolution of this 
tourist segment. 

However, access to European non-reimbursable funds and the introduction of 
holiday vouchers have started to revive rural tourism.  

From the analysis of the evolution of the number of agrotourism pensions and 
of the accommodation capacities from the agrotourism pensions in Romania, in the 
period 2010-2019 the following conclusions can be deduced: 

1. The number of agrotourism pensions at national level increased by 106.79%, 
from 1,354 to 1,800. 

2. If in 2010 the agrotourism pensions represented 25.93% of the total structures of 
tourist reception, in 2019 they represented 33.33% of the total. 

3. In Macroregion One, in 2019, 51% were found, ie 1,430 agrotourism pensions, 
out of the total agrotourism pensions at national level, in Macroregion Two - 25% (692 
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agrotourism pensions), Macroregion Three - 9% (258 agrotourism pensions) and in the 
Macroregion Four - 15% (420 agrotourism pensions). 

4. In the Central Region, most agrotourism pensions operated - 892, representing 
62% of the total of Macroregion One and 31.86% of the total of agrotourism pensions at 
national level. 

5. The counties with the highest number of agrotourism pensions were in 2019: 
Brașov - 383 (representing 13.68% of the total), Suceava - 235 (representing 8.39% of 
the total) and Harghita - 215 (representing 7.68% of the total). 

6. In 2019, the counties of Botoșani, Ialomița, Ilfov - 2 and Brăila - 1 had the lowest 
number of agrotourism pensions. 

7. The number of agrotourism pensions of 2 daisies located in Resorts in the 
coastal area, excluding the city of Constanța and of agrotourism pensions with 1 daisy 
decreased in 2019, and the increase in the number was observed especially in 
agrotourism pensions of 3 and 4 daisies. 

8. Accommodation capacity increased by 142.74% during 2010-2019, meaning from 
20,208 accommodation places in 2010 to 49,053 places in 2019. 

9. The index of utilization of the tourist accommodation capacity for the 
agrotourism pensions increased from 12.4% in 2010, to 20.4% in 2019. 

10. Developing by comfort categories, it can be noticed the increase of the index of 
utilization of the accommodation capacity for all the comfort categories of the 
agrotourism pensions. 

11. The highest increase in the capacity utilization index was registered in category 
4 daisies, from 15.5% in 2010 to 25.5% in 2019.   

The development of agrotourism pensions will be a support in obtaining 
income, will provide new jobs and will contribute to the preservation of traditions and 
the development of the rural area. 
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Abstract 
When discussing about waste management, the attitudes and actions of the communities 

members, citizens and decision makers can bring both benefits and disservices to tourism, depending in 
which way they are applied, regardless the geographical area. The aim of this paper is to carry out an 
actual analysis regarding the inadequate waste management approach in various romanian mountain 
areas, with negative influences on tourism. Both information from bibliographical sources and 
observations or data collected from the field were analyzed and synthesized. The research results highlight 
the fact that nowadays, the touristic mountain areas are facing a series of malfunctions related to waste 
management generated by: the placement of non-compliant landfills without respecting an accurate 
territorial-spatial planning, excavated and cleared areas, polluted waters, waste abandoned randomly, etc., 
fact that leads to the environmental degradation, with a direct influence on tourism activities, the two 
being in an interdependence relationship. Taking into account The European Green Deal principles, the 
paper attempts to propose some possible action ways to solve the current problems regarding waste 
management, in order to ensure the desideratum: “to protect, conserve and enhance the EU’s natural 
capital, and protect the health and well-being of citizens from environment-related risks and impacts”. 

Key words: mountain tourism, waste management, sustainaible development, mountain area, 
European Green Deal 

 
Introduction 
Tourism represents a crucial sector for the global economic growth of the last 

decades, having major environmental and social impacts (Greco et al., 2018). In the 
twenty-first century, the world globalization, the movement of populations along with 
the tehnological progress in transport and communications have helped and facilitated 
to develop the travel phenomenon, transforming the tourism industry into one of the 
largest in the world (Shakouri et al., 2017). According to the World Tourism 
Organization, nowadays, worldwide, the tourism sector equals or even surpasses that 
of oil exports, food products or automobiles (Michaillidou et al., 2016). Raza et al. 
(2016) have given the following definition of tourism: “is a phenomena of travel, travel 
for leisure, recreation, exploration, religious, family or business purpose for a limited 
time period”. Tourism is a field that has gained ground over time, fact highlighted by 
the increase of tourists number, the positive effects being easily identified in the 
economy on one hand (Cortes-Jimenez and  Pulina, 2010; Tang, 2011; Tang and  
Abosedra, 2014; WTO, 2013) and the negative ones being visible in the quality of 
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environment, through its pronounced degradation (Shakouri et al., 2017), tourism 
being known for its  bidirectional relationship with the environment (Halleux, 2017 
cited in Miller and Howell, 2019). The major economic contributions are due to its 
ability to create incomes, taxes, employment and hard currency (Dwyer and  Forsyth, 
2008 cited in Shakouri et al., 2017). The costs related to the exploitation and 
degradation of the environment as a result of tourism, will unfortunatelly be  paid by 
the local communities, the destructive effects being visible only after a certain period 
of time (Beeton, 2006; Holden, 2009 cited in Shakouri et al., 2017). Although tourism is 
a driver for socio-economic development in many areas, it is also proven  to be a high 
resource consumering activity, water and energy especially, generating at the same 
time large  amounts of waste (Antonis et  al., 2014 cited in Chaabane et  al., 2019; 
Alonso-Almeida, 2013). The generated waste, mainly the solid ones, are considered to 
be the most serious environmental aspect of tourism, which demands a great attention 
because one can’t talk about tourism without a clean environment (Gruber et al., 2016 
cited in Chaabane et al., 2019), between the two existing an interdependence 
relationship. Basically tourism activity generates waste, which damages the 
environment, which will subsequently lead to a decrease in tourist attractiveness. This 
aspect, respectively the quantities of generated waste, their management and their 
influence on tourism will be investigated in the following, existing numerous concerns 
in the literature. Therefore, the studies and enterprises carried out by Holden (2016), 
Mateu-Sbert et al. (2013), Simões and Marques (2012), Mendes et al. (2013), Bel and 
Fageda (2010), Giderakos et al. (2006), Shamshiry et al. (2011), Nahman and Godfrey 
(2010), Passarini et al. (2011), Jacobsen et al. (2012), Greco et al. (2018) point out the fact 
that tourism is a major source that produces waste, implies high expenses for its 
efficient management, an inappropriate one leading to risks both for human health 
and the environment. Based on the aforementioned, the concepts of sustainable 
tourism and green tourism were developed. 

Sustainable tourism represents the form of activity that is taken into account 
when establishing the strategies needed to develop an environmentally friendly 
integrated  tourism, but some authors show that sustainability is a pretty profound 
concept that requires more detailed analysis (Jiaying and Sanjay, 2009 cited in 
Chaabane et al., 2019), the enterprises  to a more sustainable tourism sector being 
comprised  of small steps, “where progress is made incrementally, though not 
necessarily slowly, and not necessarily sequentially” (Agyeiwaah et al., 2017). 

Through sustainable tourism development, is defined a working way to 
establish a balance between the positive and negative effects of tourism in order to 
ensure a qualitative environment for both local communities and tourists (Shakouri et 
al., 2017). The World Commission on Economic Development describes sustainable 
development as a “development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs” (Khoshnevis 
Yazdi et al., 2013 cited in Shakouri et al., 2017), the principles of sustainability needed 
to be applied in all areas, not only in tourism. Therefore tourism has to respond to the 
needs without compromising the quality of the environment  (Winia et al., 2019). 

The green tourism concept appeared in order to respond to the many issues 
related to the degradation caused by tourism activity, its improper practice, in an 
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unfriendly manner leading to massive environmental damages (Abdou and Nasser, 
2018). 

As mentioned before, special attention has to be granted to waste generated by 
tourists, especially in attractive areas from touristic point of view, a healthy and clean 
environment being absolutely indispensable, a defective waste management having 
great environmental, economic and social impacts (Ezeah and Byrne, 2015 cited in 
Joseph et al., 2017). Consequently, planning and implementing programs for waste 
management can prevent or eradicate the waste problems in any tourism destinations 
(United States Environmental Protection Agency, 2002 cited in Joseph et al., 2017),  the 
long-term objective being  to reach the zero waste sustainable goal. 

The major problem that arises in the current way of management, lies in the 
fact that many communities and tourist areas are guided in these waste related 
approaches by the old management paradigm (collection, transport, storage), and it is 
mandatory  to proceed to a new ecological paradigm (Tallei et al., 2013, cited in Joseph 
et al., 2017) by involving all stakeholders. The aim of this paper is to carry out an actual 
analysis regarding the inadequate waste management approach from various romanian 
fragile mountain areas, with negative influences on tourism. 

The research results highlight the fact that nowadays, the touristic mountain 
areas are facing with a series of malfunctions related to waste management generated 
by: the placement of non-compliant landfills without respecting an accurate territorial-
spatial planning, excavated and cleared areas, polluted waters, waste abandoned 
randomly, etc., fact that leads to the environmental degradation, the effects being 
visible in tourism activities, the two being in an interdependence relationship. By 
appealing to the European Green Deal principles and to the best practices developed 
and implemented with succes by countries from Europe and other continents, which 
have faced similar problems, but at larger scale,  the paper attempts to propose some 
possible ways of adjustment for the current problems regarding waste management 
from some touristic romanian mountain areas. 
 

1. Research methodology 
In order to emphasize the tourism-waste management relationship in the 

mountain area of Romania, methodologically it was appealed to data collection 
through the analysis and synthesis of bibliographical sources, of other relevant 
documents for the research topic as well as to field observations (they were conducted 
to see concretely and in real time what is the waste management situation from 
tourists’ perspective and especially  from authorities  with responsibilities in the field 
perspective). Through the performed enterprises, the paper highlights the negative 
sides of practicing tourism (waste dumped randomly, mostly in strictly forbidden 
areas) and the territorial disfunctions related to inadequate waste management (the 
placement of landfills on  “the top of the mountain”) which are contributing to the 
diminish of mountain touristic potential and recreational value. 
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2. The study regarding the relationship tourism–waste management, 
around the world and a critical analysis of this in Romania’s mountain 
area 
Mountains have fascinated humankind over the time, representing one of the 

most popular destination for tourism because of “their remote and majestic beauty” 
(Mieczkowski, 1995 cited in Apollo, 2016). Messerli and Ives (1997) characterized the 
mountain areas as fragile, hardly accesible, being isolated from the rest of the world for 
a long time. Nowadays, these delicate ecosystems are invaded by an increasing number 
of vistors, the worldwide touristic activity being steadily growing since 1960 (Boyle and 
Samson, 1985; Cordell and Super, 2000; Jin–Hyung et al., 2001; Apollo, 2015; Pröbstl–
Haider et al., 2016 cited in Apollo, 2016). The phenomenon is one of wide scope, having 
in consideration that each year the number of people practicing backpacking, 
ecoturism, adventure tourism (trekking, mountain climbing, defined as 
mountaineering), ski is growing (Nepal, 2003; Apollo, 2014a; Marek and Wieczorek, 
2016; Lew and Han, 2015; Rassler, 2014, cited în Apollo, 2016), people simply wanting to 
escape from the crowded and polluted urban environment and relax in the calm and 
cleanness of the mountains (Godde et al., 1999 cited in Apollo, 2016) even for religious 
purposes or pilgrimages (Apollo, 2016). This large number of tourists which inhabit the 
mountains for a limited period of time generates important amounts of waste whose 
composition and volume depend on the type of activity and behaviour adopted 
(Manfredi et al., 2010; Allison, 2008; Kuniyal, 2005a; Byers, 2014 cited în Semernya et 
al., 2016). The studies show a wide range of waste (see Figure 1) which include: food 
packagings, metal tins, plastic bottles, glass bottles, plastic bags, personal hygiene 
products recipients, detergents, tin cases, drums, containers, bateries, used climbing 
and camping  equipment, abandoned used vehicles, etc (Semernya et al., 2016). 

  
a. Waste in the Austrian Alps 

Source: © Österreichischer 
Alpenschutzverband cited in Semernya et al., 

2016 

b. Abandoned waste on the southern slope of 
Mount Elbrus 

Source: © Ieva Rucevska cited in Semernya et al., 
2016 

Fig. 1. Waste in mountain area 
Source: Semernya et al., 2016 

These waste are abandoned or left behind near tourist paths, trails, footpaths, 
forest openings, forests and sometimes are found accumulated in water bodies or even 
glaciers (Pickering and Barros, 2015; Welling, Árnason and Ólafsdottír, 2015 cited in 
Semernya et al., 2016). An alarming example is the one of the 140000 kg of waste left 
behind from 60 years of Everest expeditions (Kelliher, 2014 cited in Semernya et al., 
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2016). Other researches are focused on human waste (urine and faeces) or litter 
generated by tourists which are polluting the environment, with significant 
consequences especially at high altitudes (over 1500 m) in intensive frequented areas 
(Everest, Kilimanjaro, Kenya, the Rocky Mountains, the Andes, the Alps) (Apollo, 2016; 
Kaseva, 2009; Lebersorger et al., 2010; Semernya et al., 2016; Hu et al., 2018), fact caused 
by the impossibility of collection (complex topography, rough ground, high transport 
costs, etc.). These types of waste are the most common when it comes to adventure 
tourism (trekking, climbing), the bacteria, viruses and other pathogens associated with 
them, contaminating soil surface and water (Derlet et al., 2008; Goodwin, Loso and 
Braun, 2012 cited in Semernya et al., 2016). The contaminants remain in the 
environment for a long time despite extreme climatic conditions (Goodwin, Loso and 
Braun, 2012 cited in Semernya et al., 2016) and represent a risk for human and wildlife 
health. Cases of contamination were reported also in Europe (Edwards, 2015; Goodwin, 
Loso and  Braun, 2012 cited în Semernya et al., 2016). Taking into consideration the fact 
that mountain areas are the main sources of water for downstream population, it 
becomes manadatory to keep them clean without any trace of pollutants and 
contaminants (Barros, Monz and Pickering, 2015 cited in Semernya et al., 2016). 

Apart from the facts mentioned before, these waste are a source of visual and 
olfactory pollution and determine the proliferation of vectors for different diseases 
(flies, parasites), fact that influences negative tourist satisfaction and implicitly  the 
local economy (Hu et al., 2018). 

In Romania the mountain area accounts for aprox. 30% of total surface 
(Ungureanu, Ministry of Agriculture and Rural Development – National Agency of 
Mountain Area), the spectacular beauty of carpathian mountain areas (see Figure 2) 
attracting  a large number of tourists which show a predilection for rural mountain 
areas (Ibănescu et al., 2018).  

  
Fig. 2. Mountain landscape, Vatra Dornei 

Source: Emanuela-Adina Cociș 
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Follow up on our analysis, we observed that these touristic areas are 
confronting themselves with a poor waste management infrastructure (not all areas are 
connected to sanitation services, leading to important amounts of waste that remain 
uncollected) and with the absence of effective waste management programs (collection 
is done at large time frames, see Figure 3). 

 
Fig. 3. Improper waste management in Mărișel, Cluj County 

Source: https://www.stiridecluj.ro/economic/comuna-marisel-un-paradis-pe-pamant-nu-
are-bani-nici-sa-ridice-saptamanal-gunoaiele-menajere-foto 

These facts are leading to illegal dumping of most quantities of waste (see 
Figure 4), disturbing the habitat and reducing the recreational value of touristic areas. 

 
Fig. 4. Abandoned waste on Gilău-Măguri Răcătău road 

Source: Raul Ștef (https://pressone.ro/gunoaiele-de-pe-acoperisul-romaniei) 

Similar issues were identified and reported by Murava and Korobeinykova 
(2016) in their study on the touristic areas from the Ukrainian Carpathians, but there is 
still need for further detailed  studies on this topic. 
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Waste are becoming an integrating part of mountain landscape, one could see 
waste even in hardly accesible areas, sometimes in protected ones, contamination 
estimated to be permanent if measureas are not taken immediately. There were 
identified various mixtures of waste such as: packages, paperboards, paper, glass, 
rubber, textiles, food leftovers, metal recipients, detergents, used oils, etc. 

The biggest problem is represented by plastic waste and their microstructures 
in particular, which have a simple composition, but are extremely persistent in the 
environment, generating pollution for hundreds or even thousands of years (see Fig. 5). 

  

 
Fig. 5.  Plastic waste in Măguri village, Gilău Mountains (1300 m altitude) 

Source: Raul Ștef (https://pressone.ro/gunoaiele-de-pe-acoperisul-romaniei) 

It has also been found that the riverbeds and their banks are extremely 
vulnerable to storage and accumulation (see Figure 6), a common unsustainable 
practice that results in the contamination of drinking water sources in some cases (see 
Figure 7). 
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Fig. 6. Plastic pollution, Gilău Mountains 

Source: Raul Ștef (https://pressone.ro/gunoaiele-de-pe-acoperisul-romaniei) 

 

 
Fig. 7. Tarnița dam, Cluj County 

Source: Raul Ștef (https://pressone.ro/gunoaiele-de-pe-acoperisul-romaniei) 
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Another harmful practice for the environment is the open burning of waste, 
which leads to the release into the atmosphere of smoke and various chemical 
compounds, of material particles and other gaseous complexes with health risks. 

All the forementioned downsides, present in the territory are caused by the 
practice of uncontrolled turism, which does not comply with the sustainability and 
environment conservation principles, by an acute lack of involvment from authorithies 
with power of decision (awareness and education programs, improvement of the 
infrastructure necessary for the effective waste management, application of sanctions, 
etc). 

Another negative aspect is the presence of territorial disfunctions, respectively 
the placement of a waste disposal facility in a touristic mountain area, intensively 
transitated, without taking into account a rigorous spatial planning, without carrying 
out a multi-criteria analysis, namely, the controversial landfill from Mestecăniș Pass. 
Located at 1096 m altitude, at “the top of the mountain”, the pass represents the 
connecting gate between Transylvania and Moldavia and attracts over two million 
tourists/year, the area being declared a touristic area of national interest. The area was 
compromised when the local authorities decided to place here, in 2007, an ecological 
landfill, respectively SMID (Integrated Waste Management System) from Suceava 
County. The project was completed, but the system is still not functional today, in 
2020. The result of a series of bad decisions is an excavated, deforested, degraded 
mountain, disturbed habitats, compromised wildlife, facts that flaw the tourism 
potential of area (see Figure 8). 
 

 
Fig. 8. Landfill in Mestecăniș Pass 

Source: https://adevarul.ro/locale/suceava/groapa-gunoi-depe-mestecanis-fost-construita-
ilegal-consiliul-judetean-suceava-risca-sainapoieze-uniunii-europene-banii-investiti-

1_56af36da5ab6550cb856e4f3/index.html 
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3. Discussions and conclusions 
Analyzing the relationship between tourism and waste management from 

Romania’s mountain areas it was found that there is a connection between the two, 
each exerting influence on the other. So, tourism and tourists implicitly, are generating 
large amounts of waste which are inappropriately managed, fact that leads to 
environmental degradation, recreational value and touristic potential reduction of 
certain mountain areas. Also, it was observed that the attitudes and actions of the 
communities members, citizens and decision makers related to waste management, 
bring most of the time disservices to tourism activity. Therefore, it is necessary to 
proceed to a new ecological paradigm, in order to reach the zero waste goal, where 
almost everything is reused (circular economy), these steps being necessary to comply 
with the desiderata required by the the European Green Deal regarding the 
conservation of natural capital and human health. The correction of  the problems 
identified in the territory, as a result of the analysis carried out, can be done by acting 
in two ways, which are part of a sustainable waste management, namely: planning and 
implementing effective and rigorous programs for waste management, investments in 
the waste collection infrastructure (separate collection mandatory) and transport, on 
one hand and increasing the degree of education and awareness of all parties involved 
on the other. 

Adopting simple prevention measures and good practice models, successfully 
implemented in touristic mountain areas from Europe and beyond (policies such as 
Bring back all the garbage!, the placement on the mountain trails and in  the camping 
areas of institutionalized collection points and panels which advise to proper waste 
management, organizing of seasonal cleaning and collection campaigns-see the 
success campaign from Austria, Clean Alps, launched in 1970, and since then were 
collected over 3.8 million liters of waste (Semernya et al., 2016)) will lead to an 
improvement of the situation, to the maintenance of a clean, healthy environment, 
necessary for the practice of tourism in optimal conditions, thus eradicating the 
negative aspects associated with a poor waste management. 
 

Acknowledgement 
This article was funded by the project Researches regarding the improving of the 

productive efficiency of bovine, ovine, caprine, pig and poultry species, by reducing the 
total annual emissions of greenhouse gases, expressed in tonnes of CO2-equivalents, 
ADER 2019-2028, code 9.1.4. 
 

References 
1. Abdou, Doaa Mohamed Salman, Nasser, H., 2018. Tourism and Environmental 

Degradation in the Russian Federation. International Journal of Agricultural and 
Environmental Sciences. Vol. 3, No. 5, pp. 64-70. 

2. Agyeiwaah, E., McKercher, B., Suntikul, W., 2017. Identifying core indicators of 
sustainable tourism: A path forward?. Tourism Management Perspectives 24,26–
33, doi.org/10.1016/j.tmp.2017.07.005. 



“Beauty and the Beast”: A critical analysis of the relationship between tourism and waste management… 

 69 

3. Alonso-Almeida, M.M., 2013. Environmental management in tourism: students’ 
perceptions and managerial practice in restaurants from a gender perspective. 
Journal of Cleaner Production,  doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.11.034. 

4. Apollo, M.,  2016. Mountaineer's waste: past, present and future. Annals of 
Valahia University of Targoviste. Geographical Series, 16(2): 13-32, doi: 
10.1515/avutgs-2016-0002 ISSN (Print): 2393-1485, ISSN (Online): 2393-1493. 

5. Bel, G., Fageda, X., 2010. Empirical analysis of solid management waste costs: 
Some evidence from Galicia, Spain. Resources, conservation and recycling 54(3), 
187-193. 

6. Chaabane, W., Nassour, A., Bartnik, S., Bünemann, A.,  and Nelles, M., 2019. 
Shifting Towards Sustainable Tourism: Organizational and Financial Scenarios 
for Solid Waste Management in Tourism Destinations in Tunisia. Sustainability, 
11, 3591, doi:10.3390/su1113359. 

7. Cortes-Jimenez, I., & Pulina, M., 2010. Inbound tourism and long-run economic 
growth. Current Issues in Tourism, 13(1), 61–74. 

8. European Commission, Communication from The Commission to the European 
Parliament, The European Council, The Council, The European Economic and 
Social Committee and The Committee of The Regions, The European Green 
Deal. Brussels, 11.12.2019 COM(2019) 640 final. 

9. Gidarakos, E., Havas, G., Ntzamilis, P., 2006. Municipal solid waste composition 
determination supporting the integrated solid waste management system in the 
island of Crete. Waste management, 26(6), 668-679. 

10. Greco, G., Cenciarelli, V.G., Allegrini, M., 2018.Tourism's impacts on the costs of 
municipal solid waste collection: Evidence from Italy. Journal of Cleaner 
Production, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.12.179. 

11. Holden, A., 2016. Environment and tourism. Routledge. 
12. https://adevarul.ro/locale/suceava/groapa-gunoi-depe-mestecanis-fost-

construita-ilegal-consiliul-judetean-suceava-risca-sainapoieze-uniunii-
europene-banii-investiti-1_56af36da5ab6550cb856e4f3/index.html. Accesat 
30.03.2020. 

13. https://pressone.ro/gunoaiele-de-pe-acoperisul-romaniei. Accesat 30.03.2020. 
14. https://www.stiridecluj.ro/economic/comuna-marisel-un-paradis-pe-pamant-

nu-are-bani-nici-sa-ridice-saptamanal-gunoaiele-menajere-foto. Accesat 
30.03.2020. 

15. Hu, H., Zhang, J., Chu, G.,  Yang, J., Yu, P., 2018. Factors influencing tourists’ 
litter management behavior in mountainous tourism areas in China. Waste 
Management 79,  273-286, doi.org/10.1016/j.wasman.2018.07.047. 

16. Ibanescu, B-C.,  Stoleriu, O.M., Munteanu, A., and Iațu, C., 2018. The Impact of 
Tourism on Sustainable Development of Rural Areas: Evidence from Romania. 
Sustainability, 10, 3529; doi:10.3390/su10103529. 

17. Jacobsen, R., Buysse, J., Gellynck, X., 2012. Cost comparison between private and 
public collection of residual household waste: Multiple case studies in the 
Flemish region of Belgium. Waste Management, 33, 3-11. 

https://adevarul.ro/locale/suceava/groapa-gunoi-depe-mestecanis-fost-construita-ilegal-consiliul-judetean-suceava-risca-sainapoieze-uniunii-europene-banii-investiti-1_56af36da5ab6550cb856e4f3/index.html.%20Accesat%2030.03.2020
https://adevarul.ro/locale/suceava/groapa-gunoi-depe-mestecanis-fost-construita-ilegal-consiliul-judetean-suceava-risca-sainapoieze-uniunii-europene-banii-investiti-1_56af36da5ab6550cb856e4f3/index.html.%20Accesat%2030.03.2020
https://adevarul.ro/locale/suceava/groapa-gunoi-depe-mestecanis-fost-construita-ilegal-consiliul-judetean-suceava-risca-sainapoieze-uniunii-europene-banii-investiti-1_56af36da5ab6550cb856e4f3/index.html.%20Accesat%2030.03.2020
https://adevarul.ro/locale/suceava/groapa-gunoi-depe-mestecanis-fost-construita-ilegal-consiliul-judetean-suceava-risca-sainapoieze-uniunii-europene-banii-investiti-1_56af36da5ab6550cb856e4f3/index.html.%20Accesat%2030.03.2020


Emanuela-Adina COCIȘ, Ioan SURDU 

 70 

18. Joseph, E. K.,  Kallarackal, T.K.,  and Varghese, B., 2017. Community-Based 
Waste Management: Backwater Tourism as a Case Example. Atna, J Tour Stud, 
12, 2 (2017), 85-94 ISSN 0975-3281, doi: 10.12727/ajts.18.5. 

19. Kaseva, M. E., & Moirana, J. L., 2009. Problems of solid waste management on 
Mount Kilimanjaro: A challenge to tourism. Waste Management & Research, 
28(8), 695–704, doi:10.1177/0734242x09337655. 

20. Lebersorger, S.,  Weissenbacher, N., Mayr, E., and Aschauer, C., 2010. Waste 
management in mountain refuges – an integrated evaluation. Waste 
Management & Research 29(5) 549–557, doi: 10.1177/0734242X10377915. 

21. Mateu-Sbert, J., Ricci-Cabello, I., Villalonga-Olives, E., & Cabeza-Irigoyen, E., 
2013. The impact of tourism on municipal solid waste generation: the case of 
Menorca Island (Spain). Waste management, 33(12), 2589-2593. 

22. Mendes, P., Santos, A. C., Nunes, L. M.,Teixeira, M. R., 2013. Evaluating 
municipal solid waste management performance in regions with strong seasonal 
variability. Ecological indicators, 30, 170-177. 

23. Messerli, B. and Ives, J. D., (eds),1997.Mountains of the World: A global priority, 
Carnforth: Parthenon. 

24. Michailidou, A. V., Vlachokostas, Ch., Achillas, Ch., Maleka, D., Moussiopoulos, 
N., Feleki, E., 2016. Green tourism supply chain management based on life cycle 
impact assessment. European Journal of Environmental Sciences, Vol. 6, No. 1, 
pp. 30–36, doi: 10.14712/23361964.2016.6. 

25. Miller, R., Howell, G.,  2019. Chapter 8 Rubbish and reputation How 
unsustainable waste management impacts tourism In: Walters, G. & Mair, J. 
(ed) . Oxford: Goodfellow Publishers, doi.org/10.23912/9781911396673-4120. 

26. Murava, I.,  Korobeinykova, Y., 2016. The analysis of the waste problem in 
tourist destinations on the example of Carpathian Region In Ukraine. Journal of 
Ecological Engineering Volume 17, Issue 2, Apr. 2016, pages 43–51, doi: 
10.12911/22998993/62285. 

27. Nahman, A.,  Godfrey, L., 2010. Economic instruments for solid waste 
management in South Africa: Opportunities and constraints. Resources, 
Conservation and Recycling, 54(8), 521-531. 

28. Passarini, F., Vassura, I., Monti, F., Morselli, L., & Villani, B., 2011. Indicators of 
waste management efficiency related to different territorial conditions. Waste 
management 31(4), 785-792. 

29. Raza, S.A.,  Sharif, A., Wong, W.K & Mohd Zaini Abd Karim, 2016. Tourism 
development and environmental degradation in the United States: evidence 
from wavelet-based analysis. Current Issues in Tourism, 
doi.org/10.1080/13683500.2016.1192587. 

30. Semernya, L., Alfthan, B.,  Ramola, A., Adler, C., Peñaranda, L.F., Andresen, M., 
Rucevska, I., Jurek, M., Schoolmeester, T., Baker, E., Hauer, W. & Memon, M., 
2016. Waste Management Outlook for Mountain Regions – Sources and 
Solutions. UNEP, GRID-Arendal and ISWA. Nairobi, Arendal and Vienna. 
www.unep.org, www.grida.no, www.iswa.org ISBN: 978-82-7701-158-5. 



“Beauty and the Beast”: A critical analysis of the relationship between tourism and waste management… 

 71 

31. Shakouri, B., Khoshnevis, S.,  Ghorchebigi, Y. & E., 2017. Does tourism 
development promote CO2 emissions?. Anatolia, 28:3, 444-452, doi: 
10.1080/13032917.2017.1335648. 

32. Shamshiry, E., Nadi, B., Bin Mokhtar, M., Komoo, I., Saadiah Hashim, H., & 
Yahaya, N., 2011. Integrated models for solid waste management in tourism 
regions: Langkawi Island, Malaysia. Journal of environmental and public health. 

33. Simões, P., Cruz, N.F., Marques, R.C., 2012. The performance of private partners 
in the waste sector. Journal of cleaner production, 29-30, 214-221. 

34. Tang, C. F., & Abosedra, S., 2014. Small sample evidence on the tourism-led 
growth hypothesis in Lebanon. Current Issues in Tourism, 17(3), 234–246. 

35. Tang, C. F., 2011. Is the tourism-led growth hypothesis valid for Malaysia? A view 
from disaggregated tourism markets. International Journal of Tourism Research, 
13(1), 97–101. 

36. Ungureanu, D. Dezvoltarea durabilă a zonei montane din România.Realități și 
perspective. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Zonei 
Montane. 

37. Winia, N.,  Gede Ginaya, Gede Mudana, Putu Krisna Arta Widana, 2019. Best 
Practice of Green Rural Tourism: Lesson from Sangkan Gunung, Karangasem. 
International Journal of Green Tourism Research and Applications Vol. 1, No. 1, 
December 2019. 

38. World Tourism Organization., 2013. Tourism satellite account (TSA): The 
conceptual framework. Madrid: United Nations (UN). 

 
 



 

 72 

SUSTAINABLE TOURISM STRATEGIES IN NORTH-EAST ROMANIA 
 

STRATEGII DE TURISM SUSTENABIL ÎN NORD-ESTUL ROMÂNIEI 
 

Benedicta DROBOTĂ1 
Elena LEONTE2 
Aurel CHIRAN3 

Dănuț UNGUREANU4 
 

Abstract 
Tourism plays a very important role in economy and have a big impact also on social and 

environment level. 
Sustainable tourism can be a sollution to preserve the natural resouces, local culture and 

traditions and  improuve the quality of life.  
UNWTO, define sustainable tourism, as “tourism that takes full account of its current and future 

economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the 
environment and host communities.” 

The paper aims to assess different sustainable tourism strategies worldwide and current trends, 
with applicability in North-East of Romania. In addition, more sustainable strategies will be proposed for 
tourism sector, to adopt to the latest crisis of coronavirus and applyed restrictions, in order to avoid 
unemplyment and assure the needed cash flow.  

Key words: sustainable tourism, strategies, local development, crisis 

 
Introduction 
The European statistics (Eurostat) show that in 2015, 10% of the companies from 

non-financial sector are from tourism sector, with 2.4 milion people employed (which 
account for 9.2% of all the people employed in non-financial sector and 21.5% of the 
people employed in service sector).  

If we analyze the turnover and the added value, the tourist sector holds 3.8% of 
the turnover and 5.7% of the added value. 
 

1. Literature review 
In 1990, the International Ecotourism Society, define ecotourism as “responsible 

travel to natural areas that conserves the environment and improves the well-being of 
local people”. It define also some basic principles, like: 

▪ minimize the negative impacts on nature and culture; 
▪ educate the tourists on conservation importance; 
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▪ responsible business and close cooperation with local business, people or 
authority to maximize the economic benefits; 

▪ create eco-destinations with an effective management of protected areas; 
▪ develop infrastructure in harmony with the nature and conservation of wildlife 

(Ratkovic Rade and Bulatović Iva, 2013) 
According to Gîndu et al. (2013), the main characteristics of sustainable tourism 

are: 
▪ restrictions on the means of transport to reduce the environment pollution; 
▪ accommodation structures must be within the architectural particularities of 

the respective area; 
▪ tourist areas must be managed in accordance with environmental requirements, 

taking into account the protection of biodiversity, constructions from biodegradable 
and recyclable materials, the use of alternative energy forms; 

▪ the local architectural specificity is a means of attraction for the consumers of 
unconventional tourism; 

▪ the quality and the specificity of the local traditions, the landscape 
particularities of the area, the objectives and the summer traditions and especially the 
winter ones, are all the reasons for attracting tourists; 

▪ non-classical, alternative, unconventional forms of tourism must contribute to 
the promotion of the training, have an educational role; 

▪ organizing meetings and discussions with local people. Through these 
discussions ethno-cultural tendencies are confronted in the form of true spiritual 
connection between locals and tourists. 

Fen Wei (2013) put together a Compendium of Best Practices in Sustainable 
Tourism for United Nations Department of Economic and Social Affairs, USA. The best 
practices were collected and analysed by four main criteria: Conservation, Community, 
Culture and Commerce. The most relevant are: 

▪ guests have the opportunity to learn about the local culture and are embedded 
in the rich local culture and natural environment; 

▪ improvement of energy efficiency and raise awareness on climate change; 
▪ use of solar power energy and recycle oils from cooking; 
▪ collects rainwater, recycle the water and use it for agriculture; 
▪ support local organic and fresh food production; 
▪ educate students on the sustainable tourism opportunities, like the added value 

in economy or employment opportunity; 
▪ support eco-initiatives like planting varieties of native trees or other social 

programs. 
Dumitrescu et al. (2013) emphasize more positive results of implementing 

sustainable touristic models, like: new opportunities in business and customers loyalty; 
good public image among the members from the community; staff motivation or 
relations continuation in proper conditions with the business society.  

Jonathon Day (2019) shows some trends for the next years, like: applying 
circular economy principle to sustainable tourism; regenerative tourism, that use 
tourism to improuve the world, not just to minimize the negative effects; more focus 
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on climate change and imvolvement od consumers in sustainable tourism, be 
ecouraging sustainability activities.  

Another important aspect for development is tourism networks, which can 
bring together the community and the commercial sector (Gibson et al., 2005). 

Mazilu et al. (2017) consider that Romania must apply more aggressively, 
effective policies in tourism industry. More sustainable products need to be created to 
increase the tourism flows with close attention to natural resources and touristic 
potential (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Factors that condition the successful ecotourism management of the Romanian 

tourist destination 
Source: Mazilu et al., 2017 

Mazilu et al. (2018) select the most competitive tourism products in Romania, 
which are:  cultural circuits, nature tourism, rural tourism, city break packages, active 
and adventure tourism, spa and wellness tourism. The supporting elements for those 
products are presented in Fig. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. The supporting elements for touristic products 
If we analyse the impact of different economic crises (financial crisis from 2008, 

coronavirus crisis from 2020), we can see that Romanian tourism industry is very 
vulnerable, due to the incapacity of the government authorities to support the industry 
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with effective solutions and in the same time the management weaknesses of the 
companies.   

Talmaciu et al. (2015) show some possible solutions for crisis situations, like 
trainings in crisis situation management or improvement of the capacity for 
collaboration with all actors (companies, authorities, NGOs, citizens, tourists), to 
establish sustainable actions, to contribute more efficiently in the crises control. 

 
2. Material and method 
The data for the paper was gathered based on bibliographic study, analysis, 

observation and statistical data.  
For the case study, it was choosen the North-East Region of Romania, where it 

was analysed the touristic resources, the existing sustainable actions and opportunities 
for the future. 

 
3. Results and discussions 
Scutariu et al. (2017) mention that the North-East Region of Romania, Suceava, 

Neamț and Bacău Counties have the highest touristic potential, due to the mountains, 
clean air, local gastronomy, rich cultural and religious traditions. The tourists are 
coming to visit Bucovina monasteries, national parks or reservations, for winter sports 
or just for recreation.  

Also, he consider that  diversification and flexibility of tourism products, like 
adding more leisure activities (hiking, practising sports, cultural visits, building 
touristic brands, like Made in Bucovina etc.), in the context of sustainable tourism can 
generate added value and an increase in the length of stay for tourists and economical 
and social benefits for future generation. 

Another caracteristic of the North-East Region is that tourist infrastructure is 
lower developed than the national one. In the same time, turistic flow is lower, so, the 
impact on environment is lower than the national one (Ştefănică and Butnaru, 2013). In 
this region then, is more important to preserve the natural resources and educate 
tourist to respect the environment and local culture. 

The National Strategy for Ecotourism Development of 2017-2026 establishes 
that the ecotourism aims mainly both the conservation of the environment and the 
education of tourists in terms of protection and conservation environment. 

At the level of the North-East Region, despite its special natural heritage, 
ecotourism is facing many problems, such as: poor development of ecotourism-specific 
infrastructure, poor promotion at national and international level, labor migration, 
insufficient cooperation locally, etc. 

In order for the North-East Region to become a recognized ecotourism 
destination, some measures are identifyied in the national strategy: 

▪ development, encouragement and promotion of ecotourism products (cultural 
tours; city-break; health and wellness; active tourism; ecotourism; events and festivals; 
business tourism and conferences; gastronomic-oenological tourism.), services and 
packages; 

▪ development of the offer of ecotourism products made by the local 
communities within ecotourism destinations / potential; 
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▪ modernization of the access infrastructure to the protected natural areas (roads, 
paths, paths sites); 

▪ realization of pedestrian and equestrian tourist routes for the observation of 
flora and fauna; 

▪ support ecotourism; 
▪ arranging camping places; 
▪ improvement of the visiting and information infrastructure; 
▪ development of training programs dedicated to specialized guides on 

ecotourism; 
▪ carrying out awareness campaigns by tourists about habitat conservation 

measures of natural species. 
In the standard ISO 21401, Tourism and related services – Sustainability 

management system for accommodation establishments we can find the 
environmental, social and economic requirements for implementing a sustainability 
management system in tourist accommodation. It addresses issues such as human 
rights, health and safety for employees and guests, environmental protection, water 
and energy consumption, waste generation and the development of the local economy. 

The AER Ecotourism Certification System adapts the international experience 
to the Romanian context. It was developed in accordance with the Accreditation 
Program in Nature and Ecotourism promoted by the Australian Ecotourism 
Association (NEAP is the first accreditation system in ecotourism) and with Nature’s 
Best of the Swedish Ecotourism Association (the first ecotourism accreditation system 
in the northern hemisphere). 

AER has identified a number of benefits that can result from the 
implementation of the Certification System, such as: 

▪ allows customers to better identify those products that can provide amazing 
experiences related to nature and rural culture; 

▪ contributes to increasing the level of confidence in ecotourism products in 
Romania on the international market; 

▪ becomes a marketing tool for tour operators and pension owners; 
▪ guarantees a higher level of service quality; 
▪ actively contributes to nature conservation and sustainable development at 

local level; 
▪ supports local administrations in protected areas in the development of low 

impact tourism; 
▪ offers a platform for joint activities between the entrepreneurial sector and 

nature conservation organizations. 
The Ecotourism Certification System applies to two different categories: 

▪ ecotourism programs offered by tour operators or guides (maximum 15 
participants); 

▪ small guesthouses in rural and natural areas (maximum 25 rooms). 
In North-East of Romania we can find 5 touristic structure certifyed by 

Ecotourism, that have commitments on protecting the environment and suport local 
community (Table 1). 
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Table 1. Ecotouristic certified tourist structures by the Ecotourism Association of 
Romania 

No. Name of the touristic 
structure 

Location Nomber of 
persons 

1 Pensiunea Hunea 
(Hunea Pension) 

Suceava County, Panaci commune, at 
the limit of Călimani National Park 

12 

2 Hilde’s Residence Suceava County, Gura Humorului 
city 

24 

3 Casa Felicia 
(Felicia House) 

Suceava County, Sucevița commune 11 

4 Poarta Călimani 
(Călimani Gate) 

Suceava County, Șaru Dornei 
commune, Gura Haitii village, at the 
limit of Călimani National Park 

14 

5 Valea Dornelor 
(Dorna Valley) 

Suceava County, Dorna Arini 
commune, at the limit of Călimani 
National Park 

12 

Source: www.eco-romania.ro, http://turism.gov.ro/informatii-publice/, websites of touristic 
structures; The national strategy for the development of ecotourism 2017-2026. 

Despite of the opportunities during normal times, when a crisis appear, the 
tourism sector is the first to be affected.  

For the 2008 crisis some actions were implemented (Ţuclea et al., 2014): 
introduction of new tourist programs and destinations (for example, medical tourism 
from June to August), changing the target audience from the high and middle income 
to the medium and low income; increasing the area of responsibility of some 
employees; more aggressive advertising than in the past; outsourcing of certain 
services; hiring new people to create and diversify tourist packages; creating a strategic 
alliance with other tour operators in tourism. 

From February 2020, a new crisis started to afect the tourism, the coronavirus, 
when countries like Italy or Germany began to experience exponential proliferation of 
coronavirus cases.  

Compared to the first three months of 2019, when the hotel occupancy rate was 
around  64%, in 2020, it decreased first to 44%, then to 20% or less. Some employees 
were sent on unpaid leave while others were even laid off. 

During this crisis, more strategies are adopted, like: promoting solidarity within 
local comunity by offering free meals, coffe of accomodation for medical persons, 
home delivery of meals, offering vouchers for future hospitality visits, show concern for 
people by direct donations to hospitals. We can also see an inceased on-line presence 
an use of digital tools.  

This crisis period of time can be an opportunity for the touristic structures to 
create a digital strategy and tools to increase awerness and attractivity of their location 
to new turists. Video and profesional photos can be created with different attractions 
or traditions; on-line workshops can be organised to promote local traditions, 
handcrafs or gastronomy or new skills or knowlodge can be aquired to help restart the 
economy.    
 

Conclusions 
The implementation of sustainable tourism actions can create realistic 

economic opportunities for local communities. Different strategies were identifyied as 
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relevant, to encourage tourism in normal times or to mitigate the negative efects 
during the crisis times. 

1. More education programs can be establish to support the tourism development 
like: English lessons for the persons that are working in the industry, tour guides, first-
aid training to local communities, handicrafts, community development and 
conservation of the environment. 

2. Support the local economy by using local inputs and integrate traditional 
arhitecture and culture in creating tourist products. 

3. Create touristic products with special care for the environment and local 
community. 

4. During crisis, is very important to adapt quikly and identify opportunities for 
the company to remain active on the market, show support for local community and 
create premises for a very good restart of the activity.  
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Abstract  
In the modern world, tourism is seen as a socio-economic phenomenon that has a direct and 

indirect impact on the development of all related infrastructure. However, in the Republic of Moldova, 
tourism has not yet reached a level of development adequate to its potential opportunities. Tourist facilities 
remain unclaimed due to the underdeveloped infrastructure of tourism services, imperfect mechanisms of 
state regulation at various levels of government, lack of motivation for private investment in tourism 
markets and effective methods of economic analysis of the tourism industry. Issues of managing the 
tourism complex, adapting foreign experience in tourism development are actively discussed by modern 
researchers. However, on tourism there is a rather voluminous spectrum of insufficiently developed issues. 
The paper analyzes the theoretical and practical foundations of sustainable management strategies in the 
context of the development of domestic and inbound tourism in the Republic of Moldova, identifies the 
benefits of tourism as a system object, identifies the main patterns and trends in the development of the 
tourism economy in the country, the possibility of creating stimulating conditions and improving 
mechanisms for regulating tourism development with aim to maximize the potential of the country. 

Key words: sustainable management strategies, domestic and inbound tourism, tourism 
industry, tourism services, tourism multiplier, tourism support account, tourism motivation, tourism 
brand 

JEL: G30, О12 

 
Introduction 
Currently, tourism is one of the leading areas of the socio-economic and 

cultural life of most states, as well as the Republic of Moldova. Tourist activity, being 
part of the socio-cultural activity of a modern person aimed at satisfying his individual 
needs, creates conditions not only for free self-realization and free manifestation of 
personal qualities, but also contributes to the formation, development and upbringing 
of the individual. In the modern sense, tourism is an activity related to mass tourist 
traffic, carried out using natural-climatic and historical-cultural tourism resources, the 
material and technical base of tourism and other important factors that determine the 
level and quality of service. It satisfies the needs of people and leads to an increase in 
the quality of life of the population, since the productive activities for tourism includes 
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the activities of tourist organizations, the hospitality industry, transport, the activities 
of recreational enterprises, information networks. 

Tourism resources are the basis for the formation of a tourism product and its 
promotion on the market. At present, tourism has turned into a whole industry of 
international scale, which in income ranks third among the largest export sectors of 
the economy. Modern science considers tourism as a complex socio-economic system. 
For many countries, tourism is the fundamental foundation of the economy and an 
important source of foreign exchange earnings.  

Tourism researchers, recognizing the undoubted dependence of changes in 
demand in the tourism market on the general economic situation, nevertheless note 
that economic downturns and crises have less impact on the tourism industry than on 
industries focused on the production of durable goods or luxury goods. 

In the conditions of modern management, despite the fact that tourism has 
already proved its promise and profitability, nevertheless, it has not yet taken its 
rightful place in the national economy. The dynamic development of tourism 
actualizes the need to study the development of this field of activity, which is based on 
the analysis of trends and theoretical aspects of the development of this industry, as 
well as the characteristics of the tourism industry in the country. Based on this, 
consideration and scientific understanding of the complex of theoretical and practical 
issues of modernization of the socio-economic development of the system becomes 
relevant. 
 

1. The evolution of the tourism industry 
In modern conditions, the tourism sector has a significant impact on the socio-

economic development of any state, because it combines a market-oriented industry 
and social aspects of social development. Tourism has undergone many changes over 
the past century. According to research by archaeologists and historians, even in 
ancient times, primitive man was characterized by regular wandering. In almost all 
primitive tribes, the custom of mutual visits to various groups was widespread. 
Egyptian papyruses testify that ancient Egyptians made distant travels. So, the 
Egyptian military leader Urdudu sailed to the country of Punt. The Chinese began to 
draw up maps from prehistoric times, and there was geographical literature, including 
a book of rivers, a book on seas and mountains, and a book on geography. The heyday 
of the economy and culture of the period of the Roman Empire was reflected in the 
development of foreign political, economic and cultural ties. The unprecedented 
development of road construction, the increase in the safety of passengers, the 
appearance of numerous inns and resting places made it possible to move to the most 
remote areas of the empire [10, p. 211]. Tourism in the Middle Ages bears the imprint of 
the age it is going through, namely, the exacerbation of religious practices and the 
magnitude of great geographical discoveries. The most famous religious centers – 
Mecca, Medina, Rome, Jerusalem, attracted believers of different religions, especially at 
certain times of the year.  

On their long journey, travelers were sheltered overnight in monasteries. Hikers 
to the monastery were provided with accommodation and meals. They were received 
in the Pribeag House, maintained by religious orders and considered a type of hotel [1, 
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p. 24]. The 15th and 16th centuries characterized by the discoveries of Columbus who on 
October 12, 1492 first saw the coast of the New World. The economic rise of the 
European continent will make the first organized forms of tourism materialize between 
the centuries XVI-XVII. The 18th century can be considered the birthplace of modern 
tourism.  

The first mass tourist trip took place in 1841 in England, when entrepreneur 
Thomas Cook transported 600 people for the purpose of walking on a train. In 1845, he 
also organized a trip to Liverpool, and in 1856, he began to organize tourist trips to 
other European countries. In 1888, 500 thousand tourists from England visited the 
European continent. From the mid-60s, tourism began to develop between England 
and the United States. In 1866, the first groups of English tourists visited the United 
States. Latertravel companies and agencies appear in France, Italy, Switzerland and 
other countries of the European continent. From 1867, Cook’s sea tourist trips begin. 
World War I in 1914-1918 extremely negatively affected the development of 
international tourist relations. During this period, tourism suspended activities. 
However, military needs led to improvements in rail and road transport, as well as 
aviation. In the 20s, the tourism space expanded significantly. If before the war most of 
the tourists went to Italy and Switzerland, then after it ended, all European countries 
were involved in the tourism sector. In 1939 appears the first guide in Europe “of the 
tourist in the country”, with certain information related to the conditions offered and 
the behavior to be adopted and which requires obtaining housing permits. The Second 
World War sharply reduced the volume of international tourism. Only a few years after 
the end of World War II, international tourism in Europe began to revive. The pre-war 
level was achieved in the late 40s. During this period, tourist exchanges and travels 
were developed in the USA and Canada. Tourism has developed successfully in Mexico, 
Panama, and Cuba. In 1948, foreign tourists were allowed to travel to Japan. 

By 1950, the total number of foreign tourists registered around the world began 
to exceed the pre-war level and reached 25 million. By 1960, the number of tourists 
traveling abroad reached 71 million, i.e. almost tripled. The period from 1961 to 1970 
was accompanied by a further rise in the tourism business. So, in 1971, the number of 
foreign tourists amounted to 168.4 million people. For 30 years, the number of 
participants in international tourist relations has grown 11 times. The increase in 
international tourism exchanges in Europe, Africa and Latin America was at the level 
of world average indicators, and in the countries of the Middle East it exceeded them 
more than 3 times, in the countries of South Asia - more than 5 times, in East Asia - 
more than 10 times. 

Subsequently, despite the existing problems, there was a tendency for the 
development of the tourism industry in the world. So, in 1998, the number of tourist 
trips increased by 2.5% and amounted to 635 million people, and revenues from 
tourism (excluding transport) increased by 0.28% to the level of 439 billion dollars, 
despite the fact that during the period from 1989 to 1993, revenue growth declined 
from 10% compared with 1994-1998. According to the United Nations World Tourism 
Organization (UNWTO), in 1950 the number of tourists worldwide was only 25 
million. After 45 years, this figure has grown more than 20 times and amounted to 528 
million people [29]. International tourism continues to show growth despite terrorist 
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threats and crises. So, in 2010 the number of tourists amounted to 940 million people, 
in 2013 1 billion 87 million tourists were recorded, which is fifty million more than in 
2012, and in 2016 tourists made 1 billion 235 million international trips, which 
compared to 2015, the number of tourists increased by 46 million people. After the 
crisis of 2009, in the period 2010 - 2016, a positive trend was achieved in the 
international tourist flow. At the end of 2016, overseas trips made 300 million tourists 
more than in the pre-crisis 2008. The leader in the growth of inbound tourist flow 
remains the Asia-Pacific region + 8%, compared with 2015. In the same period, steady 
growth is observed in all subregions: Oceania + 10%, South Asia + 9%, Northeast and 
Southeast Asia + 8% [27]. 

According to the UNWTO World Tourism Organization, the number of 
international tourist trips in 2017 increased by 7%, reaching a total of 1,322 million 
people, while world tourism revenues reached 5.29 trillion US dollars, and over the 
past 10 years, the average annual growth rate was 7.4% [28]. Along with the 
Mediterranean countries, Europe achieved exceptional results, where international 
tourist trips reached 671 million people, which is 8% more than in 2016. In the same 
period, Africa achieved significant growth - 8% compared with 2016, reaching a record 
62 million international tourists. In 2018, the global travel and tourism sector 
accounted for 10.4% of global GDP, and the industry's growth rate in money terms was 
more than twice as high as in the information technology sector, reaching $ 8.8 trillion 
and providing 319 million jobs [30]. 

In 2019, an increase in international tourism was observed in all regions. 
According to the World Tourism Organization, in 2019, 1.5 billion international tourist 
trips were registered in the world. In 2019, the tourism industry brought 10% of global 
GDP and about the same amount to the international labor market. However, the 
COVID-19 pandemic led to a 22% drop in the number of international tourists in the 
first quarter of 2020, and according to the UN, the crisis could lead to an annual 
decline of 60-80% compared with the figures 2019 [31]. At the same time, on May 07, 
2020, the UNWTO announced the most likely scenarios for the restoration of tourism 
this year against the backdrop of the coronavirus pandemic. So, according to the first 
scenario of resuming travel around the world, this year the flow of tourists will 
decrease by 58%. According to the third and most pessimistic scenario, tourism may 
not be available until the end of 2020 tourist flow will decrease by 78%. In total, the 
UN predicts that the number of international tourists in 2020 may decrease by 0.85-1.1 
billion people, and the loss of income from tourists can reach $ 1.2 trillion. This will 
jeopardize up to 120 million jobs worldwide. We are talking about at least 60 economic 
sectors. Experts believe that since 1950 it is one of the most difficult crises that have 
affected travels on the planet. According to experts of the organization, the impact of 
the crisis on the tourism industry will be different in different regions of the world. 
Most countries expect to see signs of a recovery in demand for overseas travel in the 
last quarter of 2020, but mostly in 2021 [32]. 
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2. Aspects regarding the definition and functioning of the tourism 
industry 
The growing importance that tourism has acquired in the contemporary period 

has increased the preoccupations of specialists for its most accurate and complete 
definition. The scientific treatment of the tourist activity is conditioned by the need to 
know its economic and social content. The definition of tourism as an economic and 
social phenomenon dates back to the late nineteenth century, but only in 1905, the 
researcher E. Guyer-Freuler outlined a definition accepted at the time. The scholar, in 
his work Swiss Folk Economy Manual states that “tourism is a phenomenon of modern 
times, based on the increasing need to restore health and change the environment, the 
birth and development of a sense of receptivity to the beauties of nature, the result of 
the development of trade, industry and the improvement of means of transport” [2, p. 
2]. In turn, in 1910, the economist Hermann von Schullard, the forerunner of the new 
economic theory of tourism, defined tourism as “the sum of operators, mainly of 
economic type, which refers directly to the entry, stay and movement of foreigners 
inside or outside a particular country, city or region” [22, p. 291]. 

In 1933, the Englishman F. W. Oglivie defined tourists as people who “satisfy 
two conditions: they are away from home for a period not exceeding one year and 
spend money in those places without earning it.” Thus, in 1938 the scientist Levaille-
Nizerolle formulated a more eloquent definition, according to which “tourism is the set 
of non-profit activities of man, outside the area of residence.” This explains the 
integration of business travel in tourism. The same economist Marc Boyer, who 
mentions “tourism is the exchange of an economic value against the acquisition of 
cultural, aesthetic, leisure values,” is part of the definition of tourism [23, p. 19]. 

Later, Hunziker and Krapf (1959) assessed tourism as the totality of 
relationships and phenomena generated by travel and the stay of foreigners who have 
no effect on the establishment of settlements and gainful activities. Thus, the scientist 
Kurt Krapf, in his work «La consommation touristique. Une contribution a la theorie 
de la consommation», mentioned that “Tourism is a typical example of satisfying needs 
that correspond to the conceptions formulated about the way of life closest to the 
‘standing’ of each individual. It does not therefore flow exclusively from utilitarian 
considerations, but contains, to a large extent, extra-economic, therefore irrational, 
elements. In order to take into account this situation, a survey on tourism must rise, in 
a way, above the objective data and institutions, to extend to the spiritual life of man, 
as well as to the way of life chosen by him...” It can be observed that two basic 
coordinates of the tourist phenomenon are highlighted: mobility and lack of direct 
economic motivation [13, p. 112]. 

Peter George tried to impose the idea that man was born a tourist (an 
unacceptable approach for economists, followers of the theory that man becomes a 
tourist). In its meaning, tourism represents “the activity related to recreation, which 
designates the seasonal movements of the urban population to regions favored by 
natural resources and which respond by endowing the expectations of tourists” [6, p. 
25]. In 1976, the Tourism Society of England defined tourism as “a temporary short-
term movement of persons to destinations other than those in which they live and 
work, as well as all activities undertaken by them during their stay at each destination”. 



Elena FUIOR, Tatiana ZAVAȚKI, Ion MAXIM 

 85 

And in 1981, the International Association of Scientific Expert in Tourism defined 
tourism as “the set of activities selected at choice and carried out outside the area of 
residence” [14, p. 32]. 

At the International Conference on Tourism and Tourism Statistics in Ottawa in 
June 1991, new basic concepts in tourism were defined. Thus, tourism has been defined 
as “the activities of a person who travels outside his usual environment, for less than a 
specified period of time and whose main purpose of travel is other than the pursuit of a 
paid activity at the place of visit.” The notion of international tourism has also been 
clarified, which is considered as a temporary visitor who lives at least 24 hours in a 
country and whose reasons for travel can be grouped at leisure (leisure, vacation, 
health, studies, religion, sports.); business, family, mission. In 1993, the UNWTO 
adopted a new definition for the term tourism, which “tries to take into account 
effective tourism practices and the need for observation, knowledge of the tourism 
phenomenon” [18, pp. 15-16]. 

According to this definition, tourists are people who “travel or live in places 
outside their area of permanent residence for a minimum of twenty-four (24) hours, 
but not longer than one consecutive year, for recreational purposes, business or others 
not related to the exercise of a remunerated activity in the visited locality” [8, p. 8]. 
Another definition of tourism was formulated by Douglas Pearce: tourism is “a set of 
relationships and phenomena resulting from travel and temporary stay of people, 
especially to relax or recreate”. This definition clearly delimits two essential 
components of tourism: travel and stay, which differ in duration of travel. Also, the 
definition captures the interrelationship that is created as a result of these movements, 
in other words the spatial structures, the cultural forms, the exchanges (social, 
cultural, economic. 

Another researcher, A. C. Norval, stated that the tourist enters another country 
for various reasons, and where he spends, the money earned somewhere [23, p. 7]. 
Another definition that encompasses several aspects of the tourism industry was 
formulated by the scientist Oscar Snak, in his work Tourism Economics, states that 
“tourism includes a set of measures implemented for the organization and conduct of 
leisure trips or other purposes, achieved either through specialized organizations, 
companies or agencies, or on their own account, for a limited period of time, as well as 
through adjacent industries that compete to meet the needs of tourism consumption” 
[23, p. 19]. Thus, tourism can also be defined as “the sum of the phenomena and 
relationships generated by the interaction between tourists, service providers, local 
leaders and local communities in the process of attracting and hosting tourists and 
other visitors” [17, p. 526]. 

Tourism represents the temporary, short-term movement of people outside the 
place of residence or work, which may involve the need for an overnight stay in a 
tourist reception structure and, possibly, the reservation of the travel ticket. “Tourism 
is a human activity, based on the movement of individuals in space. This is the 
difference from recreation (leisure in French) which does not necessarily require travel. 
‘Being a tourist’ and ‘practicing tourism’ is equivalent to temporarily abandoning the 
daily living space in favor of another place, built for and by tourists, dedicated 
exclusively to rest. Tourism thus maintains privileged relations with space” [18, p. 12]. 
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In defining the concept of tourism, Philippe Duhamel insists on tourism as a 
result of urbanization: “Tourism is fundamentally an urban project. It is supported by 
urban societies, which project representations and their way of life on space. It induces 
urban-type transformations, such as a specific urban sociability, an organization of 
space marked by urban symbols, spatial concentrations worthy of a city. On the other 
hand, tourism is a project of society that appropriates spaces and transforms them 
according to its own norms and values and that transcend the admitted spatial 
categories”. Stéphane Nahrath and Mathis Stock also insist on the urban character of 
tourism, as well as on the consequences of intensifying urbanization through tourism: 
“Tourism, an invention of the urban environment, crystallizes urban values and 
practices, as well as architectural forms, and transfers this urbanity to places included 
in tourism, even in those that are considered a priori the furthest from the urban 
model, such as tourist resorts or villages, for example in the mountains or on the coast. 
Indeed, these areas are becoming urbanized, as a result of this transfer of urbanity and 
centrality, and see the emergence of problems related to urban planning, traffic and 
redistribution of economic capital, the meeting of heterogeneous populations, urban 
management, etc. In addition, urban facilities are a sine qua non for tourism to 
develop there” [19, pp. 7-14]. 

The World Tourism Organization defines tourists as persons who “travel or 
reside in places outside their area of permanent residence for a minimum of twenty-
four (24) hours but not more than one consecutive year for recreational purposes” 
business or other unrelated to the pursuit of a gainful activity in the locality 
concerned. “Tourism has become a popular global recreational activity. Tourism is the 
strongest economic branch in the world [32]. It clarifies the various contradictory 
opinions by the definition given for the term tourist as a person who travels or lives in 
places outside the permanent residence area for a minimum of 24 hours, but not 
longer than one consecutive year, for recreational purposes, business or other 
unrelated to the exercise of a remunerated activity in the locality concerned” [8, pp. 6-
7]. 

In the Shoter Oxford English Dictionary tourism is defined as “theory and 
practice in the field of travel, travel being a pleasure”, and the tourist as the one who 
makes one or more tours, especially the one who makes this for recreation, the one 
who travels for pleasure or for cultural reasons visiting various places for their 
interesting objectives, for the landscape or similar”. 

In turn, the International Tourism Dictionary (1969) contains the wording: 
“Tourism is a set of measures implemented for the organization and conduct of leisure 
trips or for other purposes, carried out either through specialized organizations, 
companies or agencies, or on its own, for a limited period of time, as well as the 
industry that competes to meet the needs of tourists” and also in this dictionary it is 
stated that “Tourism is distinguished from travel in that it involves for the person in 
question, on the other on the one hand, the deliberate choice of the target, on the 
other, the exclusive concern for the satisfaction of his pleasure” [4, p. 11]. 

The Encyclopedic Dictionary proposes the following definition of tourism: “Side 
of the tertiary sector of the economy where the activity is aimed at organizing and 
conducting leisure, recreation or travel to various congresses and meetings and which 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Turism
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includes all activities necessary to meet consumption and service needs of tourism”. In 
the legislation of the Republic of Moldova, the term tourism is presented as “a set of 
relations and phenomena resulting from the movement and stay of persons in any 
place other than their place of residence, for a period of less than one year and for a 
purpose other than a paid activity in the place visited” [15]. 

In the work Retrospective of Moldovan Tourism: 55 Years of Achievements, the 
author Nicolae Platon characterizes the tourism activity as “Increasing the resting 
needs of the population eager to spend their time in an active way, the desire for 
physical and intellectual relaxation…” [22, p. 10], and the researcher Florea Serafim 
states in the book The Tourist Potential of the Republic of Moldova that tourism is one 
of the most important and complex phenomena of human activity, refers to the fund of 
monuments of tourist importance, the territorial location and, last but not least, the 
state and appreciation of the tourist infrastructure [5, p. 68]. At the same time, Elena 
Turcov in the monograph Coordination of Tourism mentions that tourism in the 
Republic of Moldova must show a concordance between development and certain 
sustainability criteria: in other words, tourism development must be bearable in the 
long run in terms of ecological, viable economically and equitably from an ethical and 
social point of view for the local population. A good management of the tourist 
activity, supported by an active state policy, guarantees a sustainable character of 
tourism development in the Republic of Moldova [24, p. 209]. 

Thus, it should be emphasized that most of the definitions developed, both in 
the case of domestic and receiving tourism, highlight not only the tourist 
manifestations of people, but the economic and statistical-organizational side of 
tourism, as tourism is a social phenomenon, but not a production activity, experience, 
process or product. And over the years, the content of the notion of tourism has 
changed, representing since the beginning of the 21st century, an organizer of human 
actions, put into operation for the pleasure of traveling and seeing new places. 
“Tourism is an active component of contemporary socio-economic life, which deeply 
marks the regions favored by an exceptional natural and anthropic potential, through 
the attraction exerted on the masses, in the context of increasing living standards and 
the need to mitigate the harmful influences of modern urbanindustrial environment” 
[18, p. 15].  
 

3. The evolution of tourism development in the Republic of Moldova 
In recent decades, tourism has become one of the world’s largest and most 

dynamic industries, ranking third in world exports, after the export of fuels and 
chemicals, contributing about 10.5% to the Global Gross Domestic Product and 292 
million jobs (1 in 10 jobs worldwide). It is among the top five global export positions for 
80% of the world’s countries in Europe, the Middle East and the USA. The constantly 
growing demand for services in the tourism business stimulates supply; there fore 
tourism is developing dynamically and is a highly profitable industry in the world 
economy. So, in 2019, the number of international arrivals of tourists (overnight stays) 
worldwide increased by 4% and reached 1.5 billion, according to data presented around 
the world. Moreover, 2019 was another year of strong growth, although it is slower 
compared to the exceptional indicators of 2017 (+ 6%) and 2018 (+ 6%). Demand was 
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slower mainly in advanced economies and especially in Europe. In all regions, there is 
an increase in the number of arrivals. Growth led the Middle East (+ 8%), followed by 
Asia and the Pacific (+ 5%). International arrivals to Europe and Africa (both + 4%) 
increased in line with the global average, while in North and South America the 
growth was 2%. At the same time, tourism services are one of the main export 
categories for developing countries, totaling 30% of global exports of services. At the 
same time, having a significant contribution to the creation of GDP, tourism also 
makes a special contribution to the formation of added value, trains and stimulates 
production in other fields. As a service delivery sector, it contributes to the 
development of the economy by accumulating capital, in about 12 types of activities, 
attracting in its activity about 20 branches related to about 140 services related to the 
tourism sector: public catering, transport, production and trade in goods, equipment, 
souvenirs, cultural, sports, leisure, medical services, etc. [22, p. 204]. 

For the Republic of Moldova, tourism, due to the presence of untapped and 
insufficiently valued tourist resources, tourism can be a branch with significant growth 
opportunities, remaining a sphere of activity, which can absorb part of the labor force 
remaining available through restructuring economic. The first group of foreign tourists 
visited Moldova in 1959, after which, at an accelerated pace, national and international 
tourism began to develop and bodies and enterprises for receiving and serving foreign 
tourists were established, such as the Chișinău section of the Society. Union on Shares 
“Intourist” which was part of the Ministry of Foreign Trade of the Soviet Union (1959-
1974), and in 1967, the Youth Tourism Office “Sputnic” was created to serve tourists up 
to 35 years old. [20, p. 84]. 

In 1963, more than 30,000 people traveled to the Republic. One of the most 
popular forms of weekly rest for workers was weekend outings. In order to coordinate 
the activity of the departments of the Intourist system, in 1974 the Directorate for 
External Tourism was created under the Council of Ministers of Moldova. In 1970, 
through tourist routes, 11466 tourists visited Moldova. During this period, the Republic 
ranked 6th among the other union republics in terms of the number of foreign tourists, 
and in 1981 it was already visited by 65,000 tourists from about 45 countries. During 
this period, the spectrum of tourist services provided included the traditional points of 
tourist programs (city tour, museums, leisure areas) and such forms appeared: visiting 
various enterprises, factories and factories, organizing cultural and folk programs with 
famous artists, organized trips to the enterprises of the wine complex with visits to 
plantations, participation in grape picking, wine tastings in the most famous producing 
households. Due to the expansion of the technical-material base in 1978, the company 
Intourist had a high-class hotel complex with 573 seats, 2 restaurants, 5 bars and a 
banquet hall with 350 seats. During this period, such forms of tourism were widely 
practiced as friendship trains and specialized tourism. 

The Directorate for Foreign Tourism attached to the Council of Ministers of 
Moldova in 1983 was reorganized into the State Committee of the Republic of Moldova 
for Foreign Tourism. Also in 1983, Hotel Cosmos was put into operation with an 
accommodation capacity of 706 seats, 160-seat restaurant, two buffets and a modern 
bar. 
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After the declaration in 1991 of sovereignty and independence in the Republic of 
Moldova, based on the Moldovan Association of the State Committee for International 
Tourism of the USSR “Moldova-Tur” National Tourism Association was founded and 
the Department of Tourism was created, and in 1992 the Ministry of Youth, Sports and 
Tourism, with licensing and control functions over the tourism activity. During the 
years 1992-1993 in the Republic began the decentralization of tourist activity. In 1993, 
there were several hundred tourism enterprises, of which 60 practiced foreign tourism. 
In 1994, in order to develop and implement development programs in the field of 
tourism as a state body empowered with management and administration functions of 
the tourism branch, the State Company “Moldova-Tur” was founded (later transformed 
into a joint stock company). It is necessary to mention that for the foreign tourism of 
the Republic of Moldova, for example, the beginning of the 1990s represented one of 
the most productive periods. Thus, in 1992 the country was visited by 292 thousand 
people. After that, during 2 years, the domestic tourism decreased suddenly and 
constituted, in 1994, 26 thousand people. Consequently, the number of foreign tourists 
arriving in the country varied between 9 and 33 thousand people. 

Since 1998, the licensing of the tourism activity passes to the Ministry of 
Economy, thus the tourism industry no longer had a governmental body authorized 
with management and administration functions. Another problem that creates 
obstacles in the development of the tourism industry is the lack of the legislative 
framework, which appeared only on February 11, 2000 with the approval of the Tourism 
Law [16]. 

Also, this year, the Government established the National Tourism Agency under 
the Government, as an authority of the specialized public administration, with the 
right to develop, implement and monitor the state policy in the field of tourism, and 
which in the period 2000-2002 licensed tourism. Its establishment aimed at reviving 
the tourism sector, by implementing a series of measures, such as the voucher and the 
single tourism contract, the record sheet of tourists at the border, the patenting 
procedure for staff working in travel agencies and others. 

In 2003, the Agency was reorganized into the Tourism Development 
Department as an authority of the specialized central public administration. Following 
the founding of this department, some documents appeared aimed at improving the 
situation in the field of tourism. Thus, the Strategy for sustainable development of 
tourism in the Republic of Moldova for the years 2003-2015 and the National Program 
in the field of tourism Wine Road in Moldova were developed and approved, which 
included 7 tourist routes. After 2000, the best result was obtained in 2004, when 
26,000 people arrived for tourist visits. With the approval of the new structure of 
public administration, in 2005 the Ministry of Culture was merged with the 
Department of Tourism Development, creating the Ministry of Culture and Tourism, 
and in 2009 the Tourism Agency of the Republic of Moldova was created. The 
regulation of tourism activity in the Republic of Moldova is carried out in accordance 
with the Tourism Law. In accordance with the legislation of the Republic of Moldova, 
entrepreneurial structures that provide tourism services are subject to state 
registration, in accordance with the provisions of the Law “On state registration of 
legal entities and individual entrepreneurs”, which opts for one of the forms of legal 
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organization provided in the Law “On entrepreneurship and enterprises”. Tour 
operators and travel agencies are subject to the procedures provided for in the Law on 
Internal Trade; in particular, they are to send to the local public administration 
authorities a notification on the initiation of trade, separately, for each commercial 
unit and place of sale. 

Also, the Republic of Moldova has signed multiple cooperation agreements in 
the field of tourism, including: Romania, Belarus, Kazakhstan, Bulgaria, Hungary, 
Turkey, China, Israel and others, and in the period 1993 - 1999 the Republic of Moldova 
becomes a member of organizations relevant international organizations, such as: 
World Tourism Organization (UNWTO, Madrid, 1993), Central European Initiative 
(CIS, Zagreb, 1996), Black Sea Economic Community (BSEC, Istanbul, 1999), EURO-
ASIA (Minsk, CSI, 1999). 

During the years 2005 - 2012, in order to remedy the situation in the field of 
tourism, a series of acts were approved regulating the tourist activity. Thus, in 2006 the 
Parliament adopted the Law “On the organization and development of tourism in the 
Republic of Moldova”. In this Law, tourism is declared one of the priority areas of the 
national economy, being implemented the notion of tourism industry as a set of 
economic and commercial activities for the production of tourist services, 
corresponding to classification standards, achieved through accommodation and food 
structures, and spa treatment, the provision of transport services, the organization of 
congresses and conferences, for sports purposes, through tourist information offices, 
operators and travel agencies. At the same time, the Law delimits the functions of 
tourism agents, which deal with the deformation and marketing of tourist products, 
stipulating that tourist services in the country are performed under the tourist contract 
by tour operators who organize and offer for sale packages of tourist services and travel 
agencies. The sale of tourist service packages organized by the tour operator and / or 
the sale of proprietary tourist services, however, do not constitute tourist package. 

During this period, government decisions were adopted in the field of hotels, 
catering, development and improvement of the road network, etc. The fundamental 
document that points out the priority areas and directions for the development of the 
tourism sector until 2020 is the Tourism Development Strategy Tourism 2020 [28]. The 
mission of this strategy is to stimulate tourism in the Republic of Moldova by 
developing domestic and foreign tourism. 

In order to achieve the goal, 5 general objectives were established, and the 
directions of actions were concretized in 32 specific objectives: 

1. Improving tourism legislation in line with the requirements of the tourism 
market, in line with European standards. 

2. Capitalizing on the national tourist potential and promoting the image of the 
Republic of Moldova as a tourist destination. 

3. Regional development of tourism. 
4. Increasing the level of training of specialized staff and the quality of tourist 

services. 
5. Modernization of the tourism industry through the use of modern information 

technologies. 
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Financial resources from the state budget have been allocated for the 
implementation of tourism policies. Thus, in 2009 they amounted to 960.1 thousand 
lei, suddenly increasing in 2010 to 3391.1 thousand lei, after which they registered a 
modest increase reaching in 2015 the size of 4109.5 thousand lei, in 2019 - 40300.0 
thousand lei, for the year 2020 31000.0 thousand lei were planned, decreasing by 
9300.0 thousand lei.  

At the moment, a series of regulations related to Tourism 2020 Strategy have 
been implemented. Thus, the National Brand of the Tourism Industry was launched, 
the objective of which is to increase the number of tourists who will visit Moldova. 
Simultaneously with the international launch of the tourism brand, a video was 
presented urging tourists to visit Moldova - the least known location of all tourist 
destinations in Europe. During the campaign to popularize the Moldovan tourism 
directorate in April 2015, a Moldova Holiday mobile application was developed. This 
allows you to get to know better the unique tourist places in Moldova, their location 
on the map and the presentation of information to visitors. The application presents 
famous tourist attractions, such as wineries (Chateau Vartely, Cricova, Mileștii Mici), 
rock monasteries (Saharna, Ţapova), museums, monuments, mansions, etc. [33] 

In order to ensure the record and access of users to information in the field of 
tourism and outstanding tourist places in Moldova, the concept of automated 
information system Tourism Register was approved which should become a tool to 
attract investment, create tourism infrastructure and development of tourist 
directions. The system was developed in the context of the technological 
modernization of the tourism industry in accordance with the Action Plan on the 
implementation of the Tourism Development Strategy Tourism 2020. The public 
administration can publish here information on cultural and sports activities carried 
out in the country, under their patronage [30]. 

The Moldovan tourism sector has been growing dynamically since 2010, when 
its official revenue for the first time reached $ 163. In 2016, the company will sell it for $ 
245 million, which will cost you $ 35 million to $ 35 million (2.2%). In order to increase 
the number of tourists in the sector on the road, in 2019 it will increase by 16.4%. In 
2017, travel agencies and tour operators provided tourist services to 285.0 thousand 
tourists and hikers, 21.7% more than in 2016. The increase in the number of tourists 
and hikers was conditioned by the increase in the number of participants in tourism 
transmitter (+ 29.4%) and receiving tourism (+ 11.7%). At the same time, the number of 
participants in domestic tourism decreased (-7.7%). Of the 17.5 thousand foreign 
tourists and hikers, who visited the Republic of Moldova in 2017 and benefited from 
the services of travel agencies and tour operators, 78.3% arrived for leisure, recreation 
and leisure purposes, 17.2 % - business and professional and 4.5% - treatment. 
Significant shares in the total number of foreign tourists and hikers arriving in the 
Republic of Moldova went to the citizens of Romania (16.7%), the Russian Federation 
(9.6 %), Ukraine (7.2%), Germany (6.8%), Poland (6.3%), the United Kingdom of 
Northern Ireland (4.7%), Austria (4.6%), USA (3.4%), China and the Netherlands (3.1% 
each), Japan (3.0%), Italy (2.5%), Finland, France and Turkey (2.1% each), Slovenia and 
Greece (2.0% each), Bulgaria (1.5%), Israel (1.3%) and Denmark (1.2%). 
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According to the data of the National Bureau of Statistics for the organization of 
domestic and receiving tourism, on January 1, 2019 the Republic of Moldova had 3175 
accommodation rooms, with a total number of 6015 accommodation places, located in 
134 accommodation units. Tangible investments were made in the sector and related 
industries, in particular in the hotel business, wine and rural tourism. International 
donors also stepped up: substantial money was expected from USAID, as well as 
through the World Bank. About 20 million lei for the promotion of tourism were 
promised during the creation of the Investment Agency. According to the latest data, 
20 agricultural guest houses and guest houses are registered in Moldova. Six of them 
have already been included in international tourist cards (Eco Resort, Casa din Luncă, 
Hanul lui Hanganu, Fata Morgana, Casa Verde, Vila Roz). Each year, this segment 
receives up to 25 thousand tourists, setting a price range between 25-75 euros per day. 

In 2019, travel agencies served 376.6 thousand tourists and sightseers, which 
provided a jump in performance in outbound (+ 17.6%), domestic (+ 14.9%), as well as 
inbound tourism (+ 3%). Officially, the sector received almost 20 thousand foreigners, 
of which 85.3% arrived in Moldova for the purpose of recreation and entertainment. 
For the first time in many years, the Top 5 countries have changed: about 17.5% of 
tourists were from Romania, 13.2% from Austria, 8% from Germany, 7% from Russia 
and 6.6% from Ukraine. In 2019, expenses of foreigners in Moldova amounted to about 
$ 500 million. 

However, due to the coronavirus pandemic, hotels lost 100% of their orders for 
March - May. From June to August, 60% of tour operators have canceled group 
applications from foreign tourists. They, in turn, led to the cancellation of reservations 
in hotels and pensions. All contracts with Moldovan carriers, guides, guides and 
wineries were canceled. An analysis of the situation indicates that in 2020 the industry 
will lose over 60% of the planned income - more than 800 million lei. After a 
pandemic, tourism in the Republic will become more regional, local, because the mass 
tourist will travel to regions close to home. In this regard, digital marketing, online 
booking and easy-to-use individual tourist platforms (solo traveler) need rapid 
development, and for the business associated with the incoming segment, 2020 will be 
fraught with serious risks. Today, Moldovan travel agencies do not yet serve foreign 
tourists, and most operators are engaged in current affairs: developing promotional 
products, solving problems with refunding early bookings, etc. 
 

Conclusions 
In the current conditions, the tourism industry is among the phenomena that 

have prevailed in the contemporary era, its spectacular development being a 
characteristic feature of the 20th and 21st centuries. Being considered an activity as 
important as: agriculture, industry, trade, services, tourism affects most social sectors 
and contributes to the development of various areas of national and world economy. 
At the same time, tourism has a beneficial influence on society, as it allows to create 
new jobs in various related branches of the economy, providing employment 
opportunities especially for women, ensures the development of communication 
systems, increases the level of culture of population, vocational training, etc. 
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For these reasons, in order to stimulate this field, it is necessary to capitalize on 
available resources and attract an increasing number of tourists from the country and 
abroad.In order to regulate tourism in the Republic, over the years, a series of 
legislative acts have been adopted that have created premises for the development of 
tourism in the country. But at the same time it is necessary to mention that both the 
Concept of tourism development in the Republic of Moldova until 2005 and the 
Strategy for sustainable development of tourism in the Republic of Moldova in 2003-
2015 had a low degree of achievement and an insignificant impact. on the tourism 
industry. 

The Tourism Development Strategy Tourism 2020, through which the 
development and capitalization of the forms of tourism was carried out on three basic 
directions. The first established the active forms of tourism (wine, business, rural, spa, 
religious and excursions); the second forms that require impetus (cultural, 
gastronomic, social, sports, automotive, weekend, urban, ecological); the third forms of 
perspective (academic, transit, aquatic, medical or health, adventure). However, the 
current legislative and normative framework for regulating tourism is outdated, and 
the international tourism market is developing faster than the national one. Relatively 
serious are the problems related to the tourist infrastructure, the deplorable condition 
of the tourist attractions, the lack of toilets on the national routes, the high prices for 
the flights, the condition or lack of traffic, the low qualification of the service staff, etc. 

In order to boost this field, it is necessary to make the most of the resources 
available to attract and serve an increasing number of tourists from the country and 
abroad. The tourism activity must be oriented towards the diversification of forms by 
adapting the offer to the requirements of the demand and satisfying the preferences of 
the domestic and foreign tourists. In order to relaunch tourism, it is necessary to 
ensure the increase of the competitiveness of the tourist offer; diversified tourist routes 
in the Republic; improved the organizational framework; encouraged and stimulated 
foreign investment in various sectors; modernized tourist attractions in the Republic; 
elaborated feasibility studies in order to realize new accommodation units, public 
alimentation, leisure in the main tourist areas of the country; introduced in the tourist 
circuit of new areas and rural localities; restored and arranged some architectural 
monuments, in order to capitalize on them through tourism; creation of diversified 
and modern networks of national food units; developed an optimal accommodation 
reservation system with its integration in international reservation systems, etc. 

It is necessary to fully implement the provisions of the regulations of the 
UNWTO Tourism Charter, the methodology on the UN Tourism Satellite Account, 
International Recommendations on UN Tourism Statistics, recommendations 
UNWTO on the classification of tourist accommodation structures, etc. No less 
important are the issues regarding the elaboration of contemporary concepts, the 
modification of the legislation on the field of tourism and of the development strategy 
of the field from the perspective of 2030. 

Consideration of the tourism industry as a system allows you to develop the 
relationships generated by the industry at the territorial, economic and social levels, 
achieve effective interaction between subjects and objects of the tourism process, as 
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well as set goals and solve the tasks of the marketing strategy aimed at ensuring 
successful international cooperation in the tourism industry. 

The approach to the tourism industry as a system makes it possible to evaluate 
and predict its development, allows you to create a tourism product of a higher quality, 
as well as raise organizational forms of managing the tourism system and methods for 
promoting a tourism product on the market.  
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Abstract 
Tourism for health, invigoration and relaxation or incentive programs for employees and 

managers, personalized fitness, wellness and beauty programs are in constant demand on the market. The 
tourist packages, which incorporate (along with all-inclusive accommodation services, catering, 
entertainment, sports and other activities) spa therapies, respond to a growing volume of requests from 
both individual tourists and offices and travel agencies across Europe. Based on the concept of spa, a real 
interdisciplinary humanistic spa field has been developed (philosophy, psychology, aesthetics, medicine, 
cosmetology, physical and spiritual activities, nutrition) as well as a real spa service industry represented 
by establishments with specific destination for relaxation and beauty, with a welcoming atmosphere, teams 
of specialists and arrangements, equipment, therapies and professional spa products that meet well-
defined luxury standards. 

Key words: health tourism, medical tourism, improvement, care 
JEL: J28, I32, H12, M20, O310, Z00 

 
Introduction 
Wellness and spa tourism is no longer a privilege of rich and famous people; the 

demand for this direction is growing. The main thing that customers are looking for is 
about hotels with certain offers and special offers, resorts with natural resources and 
quality medical care. It is very important that tourists trust the specialists who provide 
services in the field of medical and wellness tourism, because in this area there are 
more risks than in tourism in general. The speakers of the course mentioned that they 
can only afford making one mistake. There is a chance the clients will never come 
back. A special approach to the client is the key to success in this area. The need for 
fitness, anti-stress therapy, mental relaxation, pampering and pleasure, health and 
well-being has been more and more emphasized lately. 
 

1. The degree the problem is developed 
The problems of improving the organization of the economy of wellness 

tourism enterprises through the use of management information systems are 
insufficiently reflected in the economic literature. Some aspects of this problem are 
presented in the works of scholars and practitioners, such as Brymer, Drucker, Kotler, 
Bowen, Makenz, Walke, Wells, Burnet, Mornarty, Hidouri, and others. In the works of 
these authors, the fundamental elements of the functional tourism enterprises as a 
whole and its component, health tourism, methods and forms of activity in this field 
are taken into account as well as directions for finding modern ways of development, 
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creating a market for health improvement services, the economic aspect of sanatorium 
and resort activities. An analysis of the above sources shows that the theoretical and 
methodological plan is not sufficiently developed for the organizational and economic 
mechanism aimed at the development and promotion of health tourism industry, at 
assessing the training conditions and its operating factors. 
 

2. Methodology 
The methodological basis of the research is the activity of experts and scientists 

in the field of theory of health services and tourism, the legislative and regulatory 
framework governing the activities of health organizations in modern conditions, 
current statistical reporting and departmental information, their application to the 
purpose and objectives of the study. The methodological basis of the study was the 
dialectical method, a systematic approach, analysis and synthesis, organization theory, 
economic information theory, analytical modeling methods, abstraction methodology. 
 

3. Results and analysis 
In the conditions of the exponential assessment of world tourism, there is not 

only a significant increase in tourist flows, but also a significant increase in the number 
of tourist destinations as well as in types of tourism and tourist profiles, which reflects 
the continuous segmentation of the tourist market. Health tourism, in terms of 
importance, can be called the main type of tourism, because it is based on caring for 
human health as the main value of life. Medical tourism has a rich history [3]. In the 
twentieth century, an entire resort industry emerged in the world, covering almost all 
countries and continents. Based on the traditional climatic, balneological and mud 
resorts, new forms of health improvement have emerged - SPA, wellness, fitness. The 
list of services provided by the institutions of modern resorts and sanatoriums often 
includes check-up programs. 

 
Fig. 1. Development of tourism in the last 10 years [4] 
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According to the definition provided by the Stanford Research Institute [9], 
travel for both leisure and maintaining or improving wellbeing of the traveler falls into 
the category of this type of tourism. This is not about medical tourism, which arises 
out of necessity, in search of better medical services for people with various diseases 
[5]. Wellness tourism is practiced by relatively healthy people, who want to prevent 
disease through relaxation, and seek to adopt a healthier lifestyle. This concept has 
developed rapidly in recent decades, and the Global Wellness Institute [2] estimates 
that the value of wellness tourism will have reached over 800 billion dollars by 2020. 
But the most interesting thing is that those who practice this type of tourism opt for 
luxury hotels with SPA packages included in only 41% of cases. Otherwise, in great 
demand are the destinations or wellness resorts, which offer an authentic and 
complete experience: accommodation, SPA, healthy food, hiking, sports, yoga, 
meditation or alternative therapies, all as close to nature as possible. 

 
Fig. 2. The economy of the world wellness market exceeded in 2019 - 4.5 trillion USD 

[2] 
The global health tourism economy (wellness) has grown to share - 4.6 trillion 

USD. 
Production increased by 6.5% during 2016-2018, from 3.8 billion USD to 4.3 

trillion USD, doubling faster than the rise of the world economy (3.7%). 
Health allocations for tourists amount to 4.3 trillion USD, exceeding health 

spending by more than half (7.3 trillion USD). 
The field of wellness tourism constitutes about 5.4% of the global economy. 
Among the most accelerated areas of wellness tourism are spa (9.8%), health 

tourism (6.6%) and real estate wellness (6.4%). 
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Fig. 3. The real estate flow vector for wellness in 34 countries [1] 

Table 1. Top 10 countries by level of development of the property with wellness 
destination [1] 

Country Wellness 
projects 

Country Wellness 
projects 

USA 355 Canada  17 

Australia  159 Malaysia  12 

United Kingdom 42 Singapore  9 

China  39 Vietnam  6 

India  17 Indonesia  6 

Wellness real estate is a 134 billion USD global market in 2017, projected to grow 
to 198 billion USD in 2022. 

The sector grew by 6.4 percent annually from 2015–2017. 
Wellness real estate represents about 1.5 percent of the total annual global 

construction market and about half the size of the global green building industry. 
The top five markets are the United States (52.5 billion USD), China (19.9 billion 

USD), Australia (9.5 billion USD), UK (9.0 billion USD) and Germany (6.4 billion 
USD). 

There are 740 wellness lifestyle real estate and communities built, partially 
built, or in development across 34 countries. 

GWI estimates that sales price premiums for wellness lifestyle real estate 
developments average 10–25 percent over conventional residential developments. 

UNWTO experts identify three main forms of health tourism: 
▪ medical treatment or medical tourism (trips to specific clinics or special 

specialists to receive specialized treatment or quality treatment that is not available on 
the territory of the tourist’s residence); 

▪ rehabilitation (fitness and wellness or spa & wellness; trips to specialized units, 
such as mud or hydropathic facilities, weight loss clinic, cosmetology clinic, health 
resort for maintaining fitness and beauty); 

▪ rehabilitation and restoration (travel to destinations or units that provide 
special care or that are located in areas considered to be particularly favorable for 
health or recovery). 
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The bibliographic study on tourism shows that there are various approaches to 
the vision of medical tourism, but there is not a single in-depth study that reveals the 
essence of this phenomenon. Research explains the need to clarify the content of the 
concept medical tourism. Medical tourism is perceived as the adaptation of knowledge 
regarding the medical, preventive, rehabilitation, prevention-valeological and 
animation-recreation components [5]. 

Medical tourism is developing on almost all continents of the globe. To one 
degree or another, any region of the world has natural resources that can be used as 
medication. 

The North American continent is full of different types of mineral and thermal 
springs; there are excellent conditions for treatment in coastal and forest resorts. 
However, the distance between the main regions generating tourist flows and, 
consequently, the high transport costs do not allow medical tourism in North America 
to reach an international scale[6]. 

In the USA, spas are called springs (source - English). The most abundant 
sources of mineral water are found in Arkansas. Resorts in North America, especially 
the best-known Palm Springs, are currently geared toward welcoming home visitors 
[7]. They will probably be able to catch up with the European ones in the near future, 
because the Americans are considered to prepare the most qualified medical staff. 
Patients are often sent to America for tissue transplant surgery, heart surgery. 
However, medical tourism in America has not received such popularity as in Europe, 
because the methodology of American balneology remains significantly different than 
the European one, and in the American tradition there is no special interest in 
spending holidays in resorts. 

Resorts in South America are very popular, but almost all, as well as resorts in 
North America, are focused on domestic tourism. The most effective treatment in the 
mountain resorts of this continent are especially in Chile. The resorts in Australia have 
an absolutely identical value, taking only 95% of Australians themselves. In addition to 
coastal resorts, lakeside resorts are relatively popular[12]. 

As for the countries of Asia and the Middle East, they are also endowed with 
adequate natural resources for medicinal use. Israel is a leader in the development of 
medical tourism and in the reception of tourists for therapeutic purposes. Until 
recently, this country was ahead of the Czech Republic in terms of tourist arrivals for 
treatment and lost only a few years ago [11]. The Dead Sea is located in Israel, its 
healing properties being unique, especially for the treatment of respiratory, 
dermatological and allergic diseases. 

Europe is one of the most developed regions in the world. It is characterized by 
a developed economy, a high concentration of population in cities, a high-tech 
infrastructure, a transport network and the presence of scientific, technical and 
cultural potential. Together, all this forms and determines mobility of population in 
most European countries and its orientation towards the consumption of tourist 
services. Changes in public awareness, the development of technology and the 
emergence of a sedentary lifestyle have led to the fact that the inhabitants of European 
countries pay special attention to trips to resorts for treatment and recovery [10]. In 
addition, the Schengen Agreement introduced in 1995 abolished the borders between 
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some European countries, which contributed to the growth of tourism activity, 
including the increase of international arrivals in resorts, thus strengthening Europe’s 
position as a world center for medical tourism. 

In the European area there are best-known research institutes in the field of 
medical tourism, which deal with the methodology of business in resorts, studies the 
development of resort complexes and medical tourism. No other region has resorted to 
such a serious scientific basis, with the exception of ex-socialist countries. Scientific 
research in the field of balneology and medical tourism is developed in the following 
countries: Institute of Balneology in Bad Elster (Germany), Institute of Balneology and 
Physiotherapy in Sofia (Bulgaria), Institute of Rheumatism and Balneology in Budapest 
(Hungary), Institute in Poznan (Poland), Institute of Physiotherapy within the Central 
Research Institute for Experimental Therapy in Prague, Institute of Balneology in 
Marianske Lazne (Czech Republic) Institute of Human Bioclimatology Bratislava 
(Slovakia). In Germany, the Balneological Institute operates at the University of 
Munich [9]. Obviously, these institutions are located mainly on the territory of the 
former members of the CMEA, which distinguishes the development of medical 
tourism in Western and Central-Eastern Europe, which will be tackled in the following 
paragraphs. 

In the Romanian area we find ⅓ among the thermal springs from all over 
Europe. The generosity of the natural spa resources that Romania is endowed with has 
determined the fact that the vast majority of resorts can offer therapeutic solutions for 
a wide range of diseases. In this regard, the latest recorded hydrological research has 
highlighted impressive hydro-mineral resources - over 2,500 springs and boreholes. 
They are studied according to their physical, geo-chemical, physico-chemical, 
microbiological and pharmacodynamic properties.  

 
Fig. 4. Evolution of accommodation capacity in Romania (places-days per year) 

Source: INS, 2019 

Geothermal and thermo-mineral waters in Romania are systematically classified 
as: thermal-bicarbonate, bicarbonate-carbonated, bicarbonate-sulfurous, chlorinated, 
chlorinated-sulfurous, sulfated, having uses in external treatment and numerous 
therapeutic recommendations. 



The prospects of leisure and medical tourism 

 102 

Resorts are beneficial in treating many diseases, such as skin diseases, diseases 
of the nervous system, respiratory system, digestive tract, gynecological, rheumatic or 
post-traumatic conditions. 

Bihor, Vâlcea, Caraș-Severin, Covasna, Hunedoara, Mureș and Suceava are areas 
with the most famous spas in Romania. 

Herculean Baths have been certified for 2000 years as a spa resort with waters of 
53°C. 

Felix Baths are known for their thermal waters and water lilies. 
Mineral waters (Bodoc, Malnaş, Slănic Moldova, Borsec, Covasna, Zizin, 

Sângeorzu de Mureş, Vâlcele, Buziaş or Lipova); chloride-sodium mineral waters 
(Sovata, Cacica, Praid, Ocna Sibiului, Ocnele Mari, Ocna Mureş, Ocna Şugatag); 
carbonated mineral waters (Maramureş area, Căliman-Gurghiu Mountains, Vatra 
Dornei, Geoagiu Băi, Western Plain (Tinca, Lipova, Buziaş, etc.); sulfurous mineral 
waters (Govora, Călimăneşti-Căciulata, Olăneşti, Herculane, Săpucelau, Mang); 
sulfated mineral waters (Slănic Moldova, Sărata Monteoru, Vaţa de Jos, Amara, Ocna 
Şugatag, Bălţăteşti, Oglinzi, Govora, Călimăneşti); ferruginous mineral waters (Lipova, 
Buziaş, Valea Vinului, Tuşnad, Vâlcele, Homorod, Biborţeni, etc.); arsenical minerals 
(Şaru Dornei and Covasna); radioactive mineral waters (Băile Herculane, Lipova, Felix, 
Sângeorz Băi, Borsec, Tuşnad, Balvanyos, Slănic Moldova). 

Therapeutic lakes in Romania are classified into: salt, estuary or plain. 
According to the therapeutic properties, the most important in terms of effectiveness 
and number of diseases treated are: Techirghiol, Amara, Salt Lake, Balta Albă, Ursu 
and the lake complex of Ocna Sibiului. 

Sludges for healing purposes. Depending on the content, plasticity and 
consistency, they were classified into: sapropelics (Amara, Salt Lake, Balta Albă), 
located on the bottom of some continental lakes, estuaries (Techirghiol) and salt lakes 
(Sovata, Ocna Sibiului); minerals, formed by sedimentation of carbonated, calcium, 
ferruginous, sulfurous, salty salts (Govora, Geoagiu Băi, Turda, Sărata Monteoru, 
Săcelu, Bazna); of peat, which represent organogenic deposits, formed by the 
decomposition of plant debris on the bottom of swamps, under the action of 
microorganisms (Poiana Stampei, Mangalia, Imeni-Covasna). They are used in external 
treatment, through wraps, mud baths, local lubrications, the most requested resorts 
being: Techirghiol, Bazna, Sovata, Amara, Ocna Sibiului, Vatra Dornei, Ocnele Mari, 
Govora. 

Therapeutic gases. Carbon dioxide emissions are known as mofette, in the 
composition of which is found the radioactive gas radon (Tuşnad, Covasna Balvanyos, 
Borsec or in Banat, in Buziaş). 

Therapeutic salinas. In this regard, there are several underground spaces in 
Romania with famous special facilities, where the saline climate is used to treat 
respiratory diseases, especially in asthma. The spa treatment called speleotherapy is 
mainly practiced in the salt pans of Praid, Târgu Ocna, Cacica, Slănic Prahova or 
Turda. 

Black Sea coast. In the case of the coast, there are three natural therapeutic 
factors used for therapeutic purposes through the so-called free bathing: wave massage 
(thalassotherapy), sand, capitalized by psychotherapy (sand wraps or walking on hot 
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sand - thermotherapy), marine aerosols. They are formed by breaking waves and 
evaporating seawater, and the treatment consists in inhaling them for the therapy of 
respiratory diseases. 
 

Conclusions 
The investigations carried out allowed to formulate some conclusions: 

1. Medical tourism is one of the most significant independent segments of the 
world tourism market, the development of which has increased in recent decades and 
in this context is most relevant for study and analysis, although the Covid-19 pandemic 
has introduced its corrections. The sectoral structure of medical tourism distinguishes 
between medical tourism and health. 

2. The resort complex is a territorial leisure system with pronounced healing 
functions. The operating mechanism of the resort depends entirely on the consumer, 
conditioning the activity of other components of the system. As a result of the 
transformation processes, the resort becomes an autonomous system, partially 
managed. 

3. The resort goes through certain stages in its development: launch, growth, 
maturity and decline. At each stage, the state of the resort's subsystems changes - 
environment, human resources, natural resources, infrastructure, advertising, 
preferences, maintenance and governing bodies. 

4. The vast majority of resorts in the process of evolution move from the 
allocentric pole to the psychocentric pole depending on the tourists. With the 
development of tourist flows, the quantity and quality of services provided changes. 

5. The historical premises of the development of medical, balneo-climatic tourism 
is anchored in the presence of adequate natural resources for the provision of services, 
determining the location of the resorts. According to natural resources, Europe has 
rich resources, being at the forefront. Two avant-garde European sub-regions are: 
Western Europe and Central and Eastern Europe. 

6. The Western European model for the development of medical tourism is based 
on the Austrian-German concept, which relies on multidisciplinary resorts. The effects 
of natural healing factors and the use of resources for the treatment and prevention of 
diseases, as well as medical therapy are offered in addition to spa functions, such as 
ensuring relaxation and entertainment. 

7. The most famous Austrian and German spas are at the same time some of the 
most popular classic tourist centers. The leaders in the development of medical 
tourism in Western Europe are Germany and Austria, which is due to the economic 
development and availability of the latest medical technologies. This concept has 
served as the main criterion for the spread of a similar model for the development of 
medical tourism in other Western European countries. 

8. An analysis of the model for the development of medical tourism in Central and 
Eastern Europe revealed the following trends. On the one hand, medical tourism is 
developing in the traditional way. Here the leader is the Czech Republic, which is a 
mature tourist destination in the field of medical tourism, offering long-term spa 
treatment for the domestic and foreign market. The innovations are mainly used in the 
old model of spa treatment. On the other hand, there is an innovative way of 
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developing medical tourism. A case of this trend is Hungary. Here, the main focus in 
development is on the international medical tourism market, the emphasis is on health 
tourism, which involves a short stay in the resort and is designed for a business 
contingent. In Romania there are almost a third of the thermal springs from all over 
Europe. 
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Abstract 
Romanian villages are a treasure trove of material and immaterial cultural heritage. This heritage 

can be a development engine. Nowadays, more and more people looking for authenticity are turning to 
their roots, seeking an identity in the rural world. 

Despite its special value, traditional Romanian rural architecture is threatened in several 
directions. The global economic, cultural and architectural melting-pot of the agricultural sector, the 
migration of people from villages to cities and the socio-economic conditions are the main responsible for 
the evolution of the rural habitat. Instead of repairing old buildings or remaining faithful to local tradition 
when new ones are built, most of the time, buildings with dubious influences, without features, often 
unsightly and inadequate, are chosen. Rural depopulation, itself in part a result of the homogenizing 
industrialization of agriculture, may leave buildings disused and abandoned to people who do not see or 
care about their inherent value. Deterioration of traditions, culture, and heritage in Romanian villages is 
often cited as a looming crisis. But it is our responsibility to recognize the value of the past and to protect 
and promote this heritage, as an essential factor in economic, social and cultural development. And 
through the development of responsible tourism, opportunities for protecting, preserving and promoting 
traditional architecture increase. 

This research focuses on the connection between traditional architecture and socioeconomic 
renewal in declining rural areas and how responsible rural tourism may draw upon, and contribute to the 
protection of traditional architecture. The symbiosis between  built heritage  and  responsible tourism 
could be a key aspect for sustainable development in  Romanian rural areas. 

Key words: responsible tourism, rural tourism, traditional architecture, rural regeneration, 
sustainable development 

JEL: Z320 

 
Introduction 
The rural regions of Romania are particularly rich in cultural and natural 

heritage. This heritage is varied from one region to another, reflecting the complex 
shape of the relief, the variation of the weather conditions, the diversity of fauna and 
flora, the local people’s skills, etc. Moreover, with the exception of the old center of 
Sighisoara, all the elements of Romanian cultural heritage on the UNESCO World 
Heritage List belong to the rural area. 

However, over time, many changes have taken place in the Romanian rural area, 
and the traditional image of the rural one has undergone profound changes. 
Industrialization and urbanization, high unemployment, agricultural 
cooperativization, population migration (seasonal or definitive) and depopulation of 
rural areas had a negative impact on the rural economy and society. This fact makes it 
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necessary to diversify the rural economy, but in a socially, economically and 
environmentally responsible way to improve the quality of life, reduce poverty and 
combat social and environmental degradation, so that people have economic 
conditions, socially and culturally appropriate and do not have to travel to cities or 
abroad. 

Tourism can be viewed as a positive force for change or growth in these rural 
areas. But tourism development in these areas needs to be done after careful 
documentation and within an integrated strategy, although progress, newly created 
infrastructure and modernization can sometimes harm. Exploitation to an unexploited 
level can lead to irreversible destruction of basic tourism resources, and despite the 
research and development of rural tourism, this area still needs further substantiation 
of almost all its aspects. 

Traditional architecture is a real resource for sustainable development in rural 
areas. This heritage should be viewed as a valuable legacy that, through proper 
administration, can become a source of community well-being. 
 

1. Responsible tourism 
The concern for the natural environment has generated debates regarding the 

relation of tourism since the last century. At the beginning of the 1960s, the main 
demand constraints - time, disposable income and transport - decreased, thus allowing 
a substantial increase in tourism consumption but also increasing concerns for 
environmental protection [4] and the impact of tourism development. Debates on this 
topic accentuated in the early ’70s when George Young argued that the impact of 
tourism is both a blessing and a scourge [7]. Questions continued to arise regarding 
the future development of tourism. As Romeril and Hughes-Evans argued “tourism has 
now reached that inevitable point where it begins to destroy the beauty it is in search 
of” [6, p. 1]. Later appears the idea of responsibility. Critics of tourism have called for 
“more responsibility for the effects of travel and behaviour on the host environment, 
both physically and human” [3, p. 5].  The interest in more responsibility has led to the 
so-called alternative forms and concepts of tourism which have acquired various 
names such as: alternative tourism, ecotourism, soft tourism, green tourism etc. they 
represent an alternative to mass tourism that has become intolerably ecologically, 
socially, ethically and politically. Concern for the environment culminated in the 
Brundtland Report Our Common Future (WCED, 1987), which brought the global 
debate on the environment and the notion of sustainability to the forefront of global 
and local economic, social and political thinking and agendas. Through this document, 
the World Commission for Environment and Development outlined the possible long-
term consequences if no measures were taken and advocated for the adoption of 
policies aimed at achieving sustainable development defined as that “development that 
meets the needs of the present without compromising the ability of future generations 
to meet their own needs.” The ’90s were marked by giving more attention to the 
impact of tourism on society, people and culture. These concerns have been broadened 
to include broader correlational issues in line with sustainable development goals, the 
emerging climate change agenda, and the urgent need for responsible tourism. In 
2002, South Africa hosted the World Summit on Sustainable Development. A parallel 
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event, the Conference on Responsible Tourism in Destinations took place in Cape 
Town and brought together 280 delegates from 20 countries, at the end of which a 
document known as the Cape Town Declaration was drafted and ratified by all 
participants. It contains seven points that characterize responsible tourism (water 
resource conservation, energy efficiency, integrated waste management, preferential 
procurement, business development, skills development and social development). It 
defines responsible tourism as “tourism that creates better places to live and to visit, 
for those who host and for those who are hosted” [8]. And in 2005, based on the Cape 
Town Declaration, the European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality 
(EARTH) defined responsible tourism as the one that “complies with the principles of 
social and economic justice fully respecting the environments and different cultures. It 
recognizes the importance of the local host community and its right to act as a key 
player in developing sustainable and responsible tourism on its land. Responsible 
tourism fosters positive interaction among the tourism industry, local communities 
and travellers” [9]. Responsible tourism is inherently an optimistic one, the basic idea 
being to make tourism better. So this is not a niche. All forms of tourism can be better 
and more responsible if we, individually and / or collectively, take responsibility. 

Responsible tourism must be understood as a balanced and consistent way that 
reflects all the essential elements of sustainable development. The ambition of 
responsible tourism is to increase the positive impact and reduce the negative one. It 
supposes: 

▪ the responsibility of the tourism industry towards the environment, by 
promoting balanced and sustainable tourism, as well as paying greater attention to the 
tourism activities based on the environment; 

▪ the responsibility of the government and of the companies to involve the local 
communities that are in the immediate appropriation of the infrastructure and the 
tourist attractions, by developing significant economic links; 

▪ the responsibility of tourists, businesses and government to respect, invest and 
develop local cultures and to protect from over-marketing and over-exploitation; 

▪ the responsibility of local communities to be actively involved in the tourism 
industry, to promote sustainable development and to ensure the safety of visitors; 

▪ the responsibility of both employers and employees in the tourism industry, 
both among themselves and towards consumers; 

▪ Government’s responsibility in establishing tourism policies and strategies; 
▪ the responsibility of tourists to respect the norms and practices in the country / 

region / locality visited. 
According to the Cape Town Declaration [8], responsible tourism has the 

following characteristics: 
▪ minimizes negative economic, environmental and social impacts; 
▪ generates greater economic benefits for local people and enhances the well-

being of host communities; 
▪ improves working conditions and access to the industry; 
▪ involves local people in decisions that affect their lives and life chances; 
▪ makes positive contributions to the conservation of natural and cultural 

heritage, embracing diversity; 
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▪ provides more enjoyable experiences for tourists through more meaningful 
connections with local people, and a greater understanding of local cultural, social and 
environmental issues; 

▪ provides access for physically challenged people. 
Responsible tourism should be seen as a responsible integrated approach that 

involves stakeholders in any place or space that attracts tourists. And responsibility 
involves and requires action. 
 

2. Rural tourism 
Rural tourism can be defined as a result of the care of tourism is carried out in a 

rural context or in economic conditions of care also depends on the exploitation of the 
rural environment. 

“Rural tourism is characterized by accommodation in rural areas and in the 
visiting area, generally inside the smaller ones, book care is integrated into the natural 
environment and care must satisfy the need for relaxation, as an alternative for urban 
and other tourist concentrations.” [5, p. 29] 

For the visitor, rural tourism is more than an alternative to other forms of 
tourism, it is a state of mind through which tourists seek alternatives to accumulate 
their spiritual energy in the intense rhythm of life, seek experiences that bring them 
closer to the original meaning of life. 

The World Tourism Organization defines rural tourism as the tourism product 
“that gives visitors a personalized contact, a taste of physical and human environment 
of countryside and as far as possible, allow them to participate in the activities, 
traditions, and lifestyles of local people” [10]. 

Rural tourism is a very important tool for rural development. However, 
emphasis should not only be placed on economic development but also on positive 
cultural changes. We need to understand that our past is just as important as our 
future. As rural communities are richer in aspects of culture and tradition, they are 
more vulnerable to losing their architectural and cultural heritage.  

Rural tourism should encourage the preservation of these values and the 
preservation of authenticity. There is no denying that there are many challenges, but 
there are so many opportunities. Through proper planning and implementation, rural 
tourism can strengthen rural communities economically, culturally and socially. 
 

3. Traditional Romanian rural architecture 
In most of Romania, the traditional architecture is the remarkable expression 

deeply rooted, manifested mainly in the rural areas due to the deep rural character that 
characterized the Romanian civilization until the modern era. The traditional 
Romanian architecture of the rural area shows the close relationship between people 
and nature. Not many types of architectural expression can be compared with the 
traditional Romanian rural architecture in terms of originality, symbolism, 
functionality, and aesthetics. “A monumental Romanian architectural style has not 
been created to date, but it is not necessarily to talk about the spirit of architecture 
that is fully revealed and in a simple peasant house or in a church buried under grass 
and nettles.” [2, p. 63]. 
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The traditional architecture is specific to the place, and it has developed over 
time adapting to the times and needs, permanently reflecting the environmental, 
cultural, technological, economic and historical conditions of the local context. 
Traditional architecture denotes, first of all, the mode of transmission from generation 
to generation. 

The traditional Romanian rural architecture is not unitary but differs depending 
on the ethnographic area (see Figure 1). Among the most well-known Romanian 
ethnographic areas are Maramureș, Tara Moților, Bucovina, the area of the Saxon 
villages in the south of Transylvania, the Danube Delta, Vâlcea and so on. 
Unfortunately, in some areas, traditional architecture can only be found in village 
museums. 

 
Fig. 1. Traditional rural architecture in Romania 

Source: https://ro.scribd.com/document/244499132/Arhitectura-caselor-traditionale-
romanesti 

The traditional Romanian rural architecture is intimately linked to the 
environment, integrating perfectly into the landscape. It has the quality of being 
environmentally sustainable by adapting to the climate and the relief of the place and 
by using the materials available in that area. Thus, traditional rural architecture has a 
minimal impact on the natural environment, being socially sustainable, because it is 
based on the science of construction (local know-how) and the local workforce. 

https://ro.scribd.com/document/244499132/Arhitectura-caselor-traditionale-romanesti
https://ro.scribd.com/document/244499132/Arhitectura-caselor-traditionale-romanesti
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Wood is the material commonly used in traditional constructions, especially in 
the hill and mountain areas where this is the handiest resource. The wrestling or 
chirping has also been used since ancient times, is easy to find and process. There are 
materials that are found mainly in the plains constructions where the construction 
system with the reinforcement of the plaited walnuts was kept. 
 

3. Background 
Tourism trends in the last decades show that tourists are looking for authentic 

and memorable experiences in places with unique landscapes through significant 
interaction with the people and culture of the place visited. 

Culture is an important advantage for tourism development, but also one of the 
major beneficiaries of this development. 

Usually, authentic traditional rural architecture behaves like a magnet, 
attracting a lot of life. Besides the fact that they reproduce aspects inherited from the 
past, the traditional Romanian buildings in the rural area are built on a human scale. 

Responsible rural tourism has a special role to protect the built cultural heritage 
and to capitalize on it by introducing it to the world. 

On the other hand, in the last century, the rural environment has undergone 
profound changes. The mechanization of the agricultural sector, the transformation of 
the facilities, the demographic change to the cities, the aging of the remaining 
inhabitants, etc., have determined the use decline and the degradation of a large part 
of the existing traditional architecture and the construction of inadequate housing. 

The multitude of problems existing in the rural environment from the point of 
view of the architecture should be known, but especially aware. 

Often, the misrepresentation of the culture of the host community, the attempt 
to imitate the conditions of the city or other architectural styles encountered in other 
countries or areas result in the loss of native cultural values among young generations, 
the creation of kitsch, ignoring any reference typologies, layouts, construction 
techniques, with a strong negative impact on the landscape and the removal of 
potential visitors. 

Also, many residents of cities buy land in the rural area where they build their 
holiday homes or transform existing ones, bringing major structural changes and 
negatively affecting physical and functional integrity. As a rule, modern materials and 
building techniques that are unrelated to traditional practices are used. The 
polystyrene and the glass wool are used instead of cob, the concrete takes the place of 
the wood the tin is used as a roof and PVC appear on windows. This is due to the 
disappearance of traditional skills, as well as to the fashion and the costs of 
achievement. 

The preservation of traditional rural architecture is an expensive task. Special 
knowledge and techniques are required, not only for the restoration of old buildings 
but also for the construction of new ones, according to local tradition and history. 
Although not the only one, the cost is usually the main obstacle when it comes to 
protecting and restoring cultural heritage, which becomes even more complicated in 
today’s global socio-economic conditions (pandemic and subsequent economic 
effects). Therefore, in economic terms, it is necessary to provide a mutual benefit to 



Responsible rural tourism: An opportunity for preservation and valorization of traditional architecture in Romanian… 

 111 

ensure the necessary income. And attracting buildings that preserve the traditional 
local architecture in the tourist circuit and using them responsibly can provide the 
mutual benefit mentioned. 

And the symbiosis between cultural heritage and tourism is a key aspect of 
sustainable development. 

In order to preserve this heritage and not turn it into museum objects, the 
traditional buildings must be integrated into the modern life of the community. 

The (re)use of the popular architectural heritage for tourist purposes and in a 
responsible way can have other positive effects such as: 

▪ the recovery of the old buildings that are most often in a state of ruin, their 
recovery being valuable in order to obtain new buildings that can be introduced in the 
tourist offer; 

▪ creating and maintaining a valuable source of documentation on the culture of 
the place, recovering the local construction techniques and improving the rural 
landscape making it more attractive to visit; 

▪ the involvement and responsibility of the local community both in the 
restoration of old buildings and in the construction of new ones; 

▪ use of locally produced construction materials and traditional building 
techniques; 

▪ creating jobs for the local population by educating and attracting them in the 
construction of buildings and the hospitality industry; 

▪ the transformation of the old houses, by renovation, into traditional guest 
houses and / or the construction of new ones that respect the traditional architecture 
specific to the place; 

▪ revitalization of traditional construction techniques, crafts and site-specific 
trades; 

▪ maximizing the accessibility of local cultural resources; 
▪ encouraging and supporting locals to open small rural businesses based on 

crafts, traditional activities and welcoming guests; 
▪ stimulation of traditional agricultural practices and preservation of traditional 

farms and farms; 
▪ the protection and responsible use of the natural and cultural local material and 

immaterial heritage; 
▪ increased awareness among visitors, as well as locals, about the patrimony flight 

and the need to protect it; 
▪ increased awareness among visitors, as well as locals, about the patrimony flight 

and the need to protect it; 
▪ resources management (material, cultural, human) in such a way that the 

economic, social and aesthetic needs can be fulfilled, while maintaining the cultural 
integrity, biological diversity, quality of life and social values; 

▪ strengthening the identity and cohesion of the local community and pride; 
▪ improving external support for minority groups and preserving their culture; 
▪ guests will enjoy an authentic rural experience; 
▪ promote intercultural understanding. 



Elena-Manuela IȘTOC 

 112 

The development of tourism will act as an integrating force, capable of training 
and developing other sectors, thus improving the standard of living. 

For this to be possible, an integrated approach to development, with a focus on 
community, economy, and environment, based on the involvement of all stakeholders 
(public, private and voluntary), as well as on local partnerships and collaboration, is 
imperative for tourism. sustainable rural. 

Also, it is essential that the rural tourism offer is balanced with the other uses of 
the rural environment, so that the harmony is reached and the conflict between uses 
and the dependence of a single economic activity area is avoided. 
 

Conclusions 
Due to the rare beauty of the landscapes and the natural setting in which there 

are numerous village settlements and cultural heritage as well as various preserved 
traditions, rural Romania is a unique place. But the rush of modernization can lead to 
the disappearance of an important part of nature and culture at the same time, along 
with the sustainable agricultural models, the traditional way of life and the natural 
symbiosis with the natural framework. It is not possible to mention a rural cultural 
landscape without the traditional architecture in that place. But responsible rural 
tourism can bring total protection along with the recovery of the rural economy. 

But tourism will bring real benefits to the people, the economy and the 
environment in rural areas if the activities and tourist facilities are kept within the 
support capacity of the area so that its natural and cultural characteristics are damaged 
and the local community is not disturbed. 

In addition to the positive effects on the protection and capitalization of 
traditional rural architecture, the development of responsible tourism can serve to 
diversify the local economy; providing new markets for local products and services, 
providing new sources of income for locals, promoting and creating new businesses, 
aesthetics of the place, etc. in other words, creating more attractive spaces for 
residents and their visitors. 

Furthermore, traditional rural architecture is a direct testimony of human 
activity in a particular place and if it is left to distract, part of our past will be lost 
forever. The landscape, the environment, the people and the culture of the place are a 
unitary whole and the cultural heritage should be preserved not only as a memory of 
the past but also as a resource for the future. 
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THE CORRELATION BETWEEN REGIONAL TOURIST 
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Abstract 
The tourist-local community interaction has been the subject of many previous researches. 

Mutual observance of expectations certainly leads to obtaining the expected socio-economic benefits. 
Through this research I want to find out if there is a correlation between the presence of tourists in a 
region (using the number of tourist arrivals in accommodation units), the standard of living of the local 
South-Muntenia community (using as indicators the average total monthly income / household and the 
average total monthly expenses / household) and the labor force in the South-Muntenia community (using 
as an indicator the unemployment rate among people aged 15 and over 15). The research is based on the 
statistical analysis of the mentioned indicators. The correlation between the indicators is achieved through 
the Pearson correlation coefficient. 

Key words: local community, tourist, standard of living, correlation coefficient, South-Muntenia 

 
Introduction 
Over time, the need to travel has experienced many facets. If at the beginning of 

his existence, man was forced to travel for the fundamental need of food, over time the 
movement acquired social, economic, tourist aspects. The tourist valences of travel 
appeared at the beginning of the 17th century (Minciu, 2004, p. 12). The reasons for 
travel are very diverse, from visits to relatives, relaxation, health care, to conferences 
and pilgrimages. These reasons are either internal (desire to spend free time, desire to 
rest) or external, such as tourist resources (Villamediana-Pedrosa, Vila-Lopez, & 
Kuster-Boluda, 2020, p. 3). 

Nowadays, the right to travel is a fundamental right, and tourists want to 
capitalize on each trip, in the sense of enjoying new experiences. The local community 
also contributes to the creation of these new experiences, as during the stay, the local 
community has the role of host. 

The tourist activities depend on the characteristics of each region, there are 
differentiation criteria, such as the environment in which the tourist activities take 
place: rural or urban. At least in rural areas, “tourism activity depends on the existence 
of infrastructure and investment” (Quandt, Ferraresi, Kudlawicz, Martins, & Machado, 
2017, p. 7). Stakeholders, such as the local community and local authorities, must 
provide tourists with all the necessary conditions, so that the latter can choose the 
respective destination again, and in this sense the local well-being can be correlated 
with the presence of tourists. Most of the time, well-being translates into economic 
indicators, such as income, salaries, jobs, etc. This paper includes seven sections, 
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namely: introduction, study of the literature, region of study, research methodology, 
results, conclusions and bibliography. The aim of the paper is to identify whether the 
standard of living of the South Muntenia community is influenced by the presence of 
tourists in the region. 
 

1. Literature review 
1.1. Tourism stakeholders 
Being a strong industry worldwide, the stakeholders in the field of tourism are 

numerous and diverse, with their own interests and styles to approach tourism. At the 
beginning of its appearance, the term stakeholder was strictly related to the existence 
of the organization. Edward Freeman (2010, p. 31) mentions that the stakeholder is “the 
group that supports the existence of an organization.” According to this approach, the 
stakeholder is seen as the nucleus around which an organization operates. This group 
consists of shareholders, employees, customers, suppliers, creditors and the society 
(Freeman, 2010, p. 32). By adapting these aspects to the field of tourism, the concept of 
stakeholder can be approached as “any entity that is positively or negatively affected by 
the development of tourism” (Minnaert, 2020, p. 2). The stakeholder can also affect the 
tourist phenomenon. 

It is obvious that a stakeholder that is negatively affected by the development 
and rise of tourism will try to change the direction of development of this 
phenomenon or stop it, while a positively affected stakeholder will try to consolidate 
the rise of the tourism phenomenon. Some authors (Saito and Ruhanen, 2017, p. 190) 
consider as stakeholders: governments, tourism entrepreneurs, tour operators and the 
local community, but also tourists, special interest groups and educational institutions 
(Waligo, Clarke, & Hawkins, 2013, p. 343). According to another perspective, there are 
four main categories of stakeholders, namely tourists, the local community, economic 
operators and governments (Hardy & Pearson, 2018, p. 248). At the same time, a very 
important aspect is the role of each stakeholder. According to Slivar (2018, p. 4) 
stakeholders have the following role: 

▪ “Tourism economic operators - provide tourism services and are the main 
employers; 

▪ Governments - create public policies and plans and set the level of financial 
support; 

▪ Local community - the main source of employees in the tourism field; 
▪ Tourists - through their choices they can influence the sustainability of the 

tourist product”. 
The classification of stakeholders presents a special importance in shaping the 

reporting of the tourist phenomenon to the impact that the stakeholders have on it. 
Also a particular importance is the relationship between stakeholders, and two of the 
most important stakeholders are the tourist and the local community, who are directly 
involved in the development of tourism activities. 
 

1.2. Tourist – local community relationship 
The World Tourism Organization offers a clear vision of the notion of tourist. It 

defines the tourist as “any person who travels to a destination other than the place of 
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residence, the journey involving at least one night’s accommodation and not exceeding 
twelve months, and its purpose is non-profit” (World Tourism Organization, 2010, p. 
10). Traveling in a locality different from the one of residence, the tourist acquires the 
quality of guest for the visited locality, and the respective locality being represented by 
the local community acquires the quality of host. The local community can be defined 
as “the set of organizations, institutions and people in a geographical area and who 
share resources and visions in order to achieve common performance” (Vegheş, 
Dugulan, & Popescu, 2011, p. 671). The local community has well-established 
boundaries, as it refers to a specific area. The general dictionary of the Romanian 
language defines the community as “the totality of the inhabitants of a country, area, 
locality” (Breban, 1987, p. 202). In the context of tourism, the geographical area 
becomes a tourist area, which can be defined as “a tourist area where tourist activities 
take place” (Wlodarczyk, 2014, p. 30). According to the Government Ordinance 
58/1998, which regulates the development of tourism in Romania, the tourist area is 
defined as “territory that has tourist resources, being distinctly delimited as an offer, 
way of organizing and tourist protection” (Romanian Government, 1998). According to 
the guest-host approach, between the tourist (guest) and the local community (host) 
there are a series of rights and obligations regarding the behavior that the two parties 
must adopt, especially since during the stay, the two parties share space, means of 
transport, shops, more precisely, local resources. The tourist-local community 
interaction begins before the tourist arrives at the chosen destination, by gathering 
information about the destination and the local community. Also, among the travel 
motivations are “the quality of tourist attractions and the way of presenting them” 
(Nicula, Spânu, & Neagu, 2013, p. 531). 

From the previous statement results the importance of the local community in 
promoting its own tourist attractions. In 1999, the World Tourism Organization 
developed the Global Code of Ethics for Tourism. It contains ten principles aimed at 
reducing the negative impact of tourism on the environment, cultural heritage and 
societies. The tourist must respect and tolerate the local community he visits and 
know the local traditions and laws. At the same time, the tourist must enjoy the same 
rights as members of the local community. Also, the local community must respect 
and tolerate the tourist and know his lifestyle and expectations (World Tourism 
Organization General Assembly, 1999). 

The tourist and the local community interact in order to achieve their own 
interests. The tourist tries to experience new things and benefit from unique 
experiences, while the local community wants to ensure its socio-economic well-being. 
In essence, the relationship between the tourist and the local community has in 
addition to the social character and a transactional character. Some authors (Chen, 
Cottam, Lin, 2020, p. 31) argue that “the goodwill and hospitality of local communities 
are key to providing tourists a unique experiences.” From a social point of view, the 
relationship between the tourist and the local community is not a new topic. This topic 
has been studied by authors such as George Doxey (Irridex model). The model 
expresses the correlation between the number of tourists and the attitude of local 
communities, as follows: for a small number of tourists, the local community is 
euphoric; for an average number of tourists, the local community is apathetic; for a 



Cosmin Nicolae MIREA, Puiu NISTOREANU 

 117 

large number of tourists, the local community is upset; in a very large number of 
tourists, the local community is antagonistic (Okulicz-Kozaryn, Strzelecka, 2017, p. 
792, apud Doxey, 1975). The model can be associated to some extent with the density 
of tourist traffic, as this indicator can be calculated as a ratio between the number of 
tourists and the number of resident population. 

The presence of tourists in the local community brings several economic 
benefits for it, as tourism involves “the infusion of new money into the tourist 
destination” (Chen, Cottam, & Lin, 2020, p. 32). Expenditures made by tourists support 
the improvement of tourist infrastructure, tourist and non-tourist services at local level 
(Ministry of Regional Development and Public Administration, 2013, p. 270). It is 
obvious that tourism is a source of income for local communities, but we must not 
forget that tourism is a large consumer of local resources and has the ability to 
influence various economic indicators such as household income, household 
expenditures, unemployment and other such factors. 
 

2. Study region 
From an administrative-territorial point of view, Romania is divided into 

counties. From the point of view of the development factor, Romania is divided into 
eight Development Regions, as follows: North-East Development Region, South-East 
Development Region, South-Muntenia Development Region, South-West Oltenia 
Development Region, West Development Region, North-West Development Region, 
Center Development Region, Bucharest-Ilfov Development Region. The South-
Muntenia Development Region was chosen for this study. 

 
Fig. 1. Development regions and macro-regions 

Source: National Institute of Statistics, 2019, Romanian Tourism. Brief Statistic, p. 62 
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The South-Muntenia Development Region consists of seven counties, namely: 
Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova and Teleorman. From a tourist 
point of view, the South-Muntenia Development Region has a high attractiveness, 
because it has a wide range of natural tourist resources (Comana Natural Park, Lake 
Amara, Southern Carpathians, Danube River, Argeş, Ialomiţa, Mostiştea rivers, etc.) 
and anthropic (Curtea de Argeş Monastery, Peleș Castle, Chindia Tower, Lower 
Danube Museum, Comana Monastery, etc.). The region has three major landforms: 
mountains - 9.5% of the region, hills - 9.8% of the region and plains - 70.7% of the 
region (South Muntenia Regional Development Agency, 2013, p. 13). The exclusive 
privilege to host the highest point in the country (Moldoveanu Peak, 2544 m) belongs 
to the South-Muntenia Development Region, because it is bordered in the northern 
part by the foothills of the Făgăraş mountains. Another strong point is that in the 
south, the region is bathed by the waters of the Danube River. At the same time, in the 
South-Muntenia Development Region there is the most famous mountain area in the 
country, namely Prahova Valley with the mountain resorts Sinaia, Bușteni, Azuga, 
Predeal. According to the South-Muntenia Regional Development Agency (2013, p. 10), 
another feature of this region is the fact that on its territory there is an enclave, more 
precisely the Bucharest-Ilfov Development Region.  

According to the National Institute of Statistics, in terms of population number, 
the South-Muntenia Development Region ranked second in 2019, after the North-East 
Development Region, registering a population of 2,929,832 inhabitants. Regarding the 
number of tourists and the number of accommodation units, the South-Muntenia 
Development Region ranked sixth in 2019, registering 1,084,291 tourist arrivals, 
respectively 811 accommodation units, the leading position being occupied by the 
Region Development Center. From an economic point of view, at the level of 2017, the 
National Institute of Statistics indicates a gross domestic product of 100917.7 million 
RON. 
 

3. Research methodology 
The research involved establishing the statistical correlation between the 

presence of tourists in the studied area, using an indicator of tourist traffic (tourist 
arrivals in accommodation units) and three economic indicators related to the studied 
area, namely: total average monthly income / household, total average expenditures 
monthly / household and unemployment rate among people aged 15 and over. The 
data were taken from the website of the National Institute of Statistics (tempo online).  

The first stage consisted in choosing the independent variable, the dependent 
variable and collecting the data from the website of the National Institute of Statistics. 
Thus, as an independent variable was chosen the indicator of tourist traffic arrivals of 
tourists in accommodation units, and its distribution by years, counties and the entire 
development region is as follows: 
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Table 1. Arrivals of tourists in accommodation units 
Years 
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Source: National Institute of Statistics (tempo online http://statistici.insse.ro/shop/) 

Considering that the tourist phenomenon influences the economic situation of 
the region, the following economic indicators were established as variables dependent 
on the arrivals of tourists in the accommodation units: average total monthly income / 
household, total average monthly expenses / household and unemployment rate 
among people aged 15 and over 15 years. The distribution of indicators by years 
throughout the Development Region is as follows: 

Table 2. Economic indicators 
Dependent 

variable 
 

Years 

Average total 
monthly income / 

household (lei) 

Average total 
monthly 

expenses / 
household (lei) 

Unemployment 
rate - people aged 

15 and over (%) 

2008 2059.45 1889.46 6.5 

2009 2251.42 2013.58 7.5 

2010 2369.21 2120.07 7.8 

2011 2337.56 2090.72 10 

2012 2434.89 2209 9.5 

2013 2431.04 2189.64 9.5 

2014 2442.6 2240.33 9 
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2015 2466.29 2180.1 10.3 

2016 2696.43 2328.35 8.9 

2017 3200.86 2646.31 6.8 

2018 4021.39 3370.17 5.5 

2019 4305.64 3627.06 4.7 

Source: National Institute of Statistics (tempo online http://statistici.insse.ro/shop/) 

The second step was to establish calculation methods and calculation formulas. 
The correlation between the independent variable and the dependent variables was 
calculated using the Pearson correlation coefficient denoted by r, using the correlation 
formula from the Excel spreadsheet program. The following rules of interpretation 
were used to interpret the value of the Pearson correlation coefficient: 

1. If r belongs to the interval [-0.25, 0.25] between the analyzed variables there is a 
very weak correlation; 

2. If r belongs to the interval [-0.25, -0.5] or to the interval [0.25, 0.5] between the 
analyzed variables there is a weak correlation; 

3. If r belongs to the interval [-0.5, -0.75] or to the interval [0.5, 0.75] between the 
analyzed variables there is a moderate / average correlation; 

4. If r belongs to the interval [-0.75, -0.95] or to the interval [0.75, 0.95] between 
the analyzed variables there is a strong correlation; 

5. If r belongs to the interval [-0.95, -1] or the interval [0.95, 1] between the 
analyzed variables there is a very strong correlation. 

To test the veracity of the correlation, the statistical significance of each 
correlation coefficient was tested, using the student test and the following hypotheses: 

▪ Hypothesis 0: p = 0, there is no correlation between the analyzed variables, 
where p is the probability that r is equal to 0; 

▪ Hypothesis 1: p ≠ 0, there is a correlation between the analyzed variables, where 
p is the probability that r is different from 0. 

The research aims at the economic correlation between the tourist and the local 
community, and the research hypotheses are the following: 

▪ Hypothesis 1: The presence of tourists contributes to the increase of incomes in 
the South-Muntenia Development Region; 

▪ Hypothesis 2: The presence of tourists in the Region influences the cost of living 
of the local community; 

▪ Hypothesis 3: The unemployment rate in the South-Muntenia Region decreases 
with the increase of the number of tourists. 
 

4. Results 
4.1. Tourist – income correlation 
Income is one of the most important economic indicators, indicating the 

standard of living of a person or a society, and the tourist can contribute to increasing 
the income of the local community through the multiplier effect which refers to the 
expenditure made by the tourist who becomes income for other sectors of the local 
economy (Minciu, 2004, p. 305). Following the calculation performed using the 
correlation function, the following results were obtained: 
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Table 3. Tourist – income correlation 

  2059.45 750157 

2059.45 1  
750157 0.879553 1 

Source: calculated by the author 

The Pearson correlation coefficient between the number of tourist arrivals in 
accommodation units and income is r = 0.87. To test the statistical significance of the 
correlation coefficient, the student test is calculated based on the following 
hypotheses: 

▪ H0: p = 0, there is no correlation between the two variables 

▪ H1: p ≠ 0, there is a correlation between the two variables 
Calculate tcalculated = r √ (n-2/1-r2) = 0.87 √ (12-2 / 1-0.75) = 5.49, so tcalculated = 

5.49. It is  identified tcritical for n-1 degrees of freedom and for a degree of confidence of 
95%, tcritical = 2.20. 

Because it is tcalculated> tcritical, hypothesis 1 is accepted, according to which the 
correlation coefficient has statistical significance, so there is a correlation between the 
income and the arrivals of tourists in the accommodation units. Due to the fact that 
the value of the correlation coefficient falls in the range [0.75, 0.95], the correlation 
between the two variables is strong. The positive value of the correlation coefficient 
indicates a directly proportional relationship between the two variables, which means 
that an increase in the number of tourist arrivals in accommodation units generates an 
increase in the average total monthly income / household. Following the calculations, 
it is found that hypothesis 1, according to which, the presence of tourists contributes to 
the increase of incomes in the South-Muntenia Development Region is validated. 
 

4.2. Tourist – expenditure correlation 
The essence of any economic approach is that at the end of the actions taken, 

the revenues be higher than the expenses. Economic practice confirms that when 
incomes increase, expenditures tend to increase. It was observed in the previous point 
that an increase in the number of tourist arrivals generates an increase in income, 
which is why it was necessary to analyze the correlation between the average total 
monthly expenses and the number of tourist arrivals in accommodation units. 
Following the application of the correlation function, were obtained the results: 

Table 4. Tourist – expenditure correlation 

  1889.46 750157 

1889.46 1  
750157 0.85773 1 

Source: calculated by the author 

According to the previous table, the Pearson correlation coefficient is r = 0.85. 
The statistical significance of the correlation coefficient is tested, taking into account 
the following hypotheses: 

▪ H0: p = 0, there is no correlation between the two variables 

▪ H1: p ≠ 0, there is a correlation between the two variables 
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Following the calculation, tcalculat has the value 5.07. For n-1 degrees of freedom 
and for a degree of confidence of 95%, tcritical = 2.20. It is observed that tcalculate is 
higher than tcritic which means that there is a correlation between the two variables, 
the correlation coefficient having statistical significance. Moreover, the value of the 
correlation coefficient falls within the range [0.75, 0.95], so the correlation between the 
two variables is strong. At the same time, the relationship between the total average 
monthly / household expenses and the number of tourist arrivals in the 
accommodation units is directly proportional (the increase in the number of tourist 
arrivals implies an increase in the total average monthly / household expenses). It is 
found that the presence of tourists in the South-Muntenia Development Region 
generates both the increase of revenues and expenditures of local communities. This 
means that living becomes more expensive, which may be due to rising prices and 
tariffs. Thus, hypothesis 2, according to which the presence of tourists in the South-
Muntenia Development Region influences the cost of living of the local community is 
validated. 
 

4.3. Tourist – unemployment rate correlation 
The unemployment rate is an important indicator in measuring the socio-

economic stability of a region or a country. A large number of tourists require the 
employment of a large number of people willing to work in the tourism field, especially 
since the tourism sector is “a people-based industry” (Dedu, 2012). After applying the 
correlation function, the following results were obtained: 

Table 5. Tourist – unemployment rate correlation 

  6.5 750157 

6.5 1  

750157 
-
0.62636 1 

Source: calculated by the author 

It is observed that following the calculations a negative Pearson correlation 
coefficient was obtained, namely r = -0.62. The statistical significance of the 
correlation coefficient is tested, taking into account the following hypotheses: 

▪ H0: p = 0, there is no correlation between the two variables 

▪ H1: p ≠ 0, there is a correlation between the two variables 
Following the calculations performed, was obtained tcalculated = -3.17. For n-1 

degrees of freedom and for 95% degree of confidence, tcritic has the value 2.20. Because 
the tcalculated is lower than the tcritical, hypothesis 1 is accepted, according to which the 
correlation coefficient has no statistical significance, so there is no correlation between 
the number of tourist arrivals in the accommodation units and the unemployment rate 
among people aged 15 and over. Thus, hypothesis 3, according to which the 
unemployment rate decreases with the increase of the number of tourist arrivals in the 
accommodation units is not validated. This result can be explained on the basis of the 
following economic reasoning: in the South-Muntenia Development Region, there is 
no shortage of employees for tourism and it is very likely that the tourism sector will 
not be the main economic sector in the South-Muntenia Development Region.  
 



Cosmin Nicolae MIREA, Puiu NISTOREANU 

 123 

Conclusions 
A significant volume of the number of tourist arrivals in a certain region brings 

socio-economic changes of that region. The changes are felt in the attitude and 
behavior of the local community, but especially in its economic situation. 

For the South-Muntenia community, it was observed that the number of 
tourists has influences on the average monthly total income and expenditures recorded 
by households. In this sense, it was found that the presence of tourists generates the 
increase of incomes, but also of expenses. At the same time, some similarity was found 
between the values of the correlation coefficients, in the sense that they are close in 
value and indicate a strong correlation. Also, the increase in income generated by the 
number of tourist arrivals in accommodation units is higher than the increase in 
expenses generated by tourist arrivals in accommodation units, as the correlation 
coefficient between the number of tourist arrivals and the average total monthly 
income / household is higher than the correlation coefficient between the number of 
tourist arrivals and the average total monthly expenses / household, which has an 
economic advantage for local communities. In this sense, local communities must pay 
attention to tourism and contribute to strengthening a sustainable relationship with 
tourists. 

In addition to the correlations already mentioned, it was found that the number 
of tourists does not influence all economic indicators in the analysis. Thus, it was 
found that in the South-Muntenia community there is no correlation between the 
number of tourists and the unemployment rate. From this finding it was concluded 
that the South-Muntenia Development Region does not attract such a large number of 
tourists compared to its tourist potential, which is supported by the relatively small 
number of accommodation units (811), which means that the share of employees in the 
tourism sector in the total number of employees in the Region is relatively small. 

The standard of living of the South-Muntenia community is positively 
influenced by the tourist circulation. Therefore, the local community as a stakeholder 
must be involved in the strategy of consolidating the tourism phenomenon at local 
level. 
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STRENGTHENING THE RIGHT TO REST AND LEISURE 
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MANAGEMENT OF PUBLIC EXPENDITURE ON TOURISM 
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Abstract 
Tourism represents one of the methods by which the right to rest and leisure can be realised; and 

thus, it is a pre-requisite for the personal growth of people. In this work, we demonstrate that the Tourism 
Competitiveness Index has a strong positive influence on the Human Development Index. In what follows, 
we evaluate the development of tourism in the Republic of Moldova through the lens of the quality of 
tourism public expenditure management. We perform an analysis of the quality of travel and tourism 
policies as measured by The Report on the Competitiveness of Tourism and the Position Occupied by the 
Republic of Moldova and the Close Relationship to the Degree of Socio-Economic Development of the 
Country. To conclude, we mention the necessity of governmental aid for the tourism sector, especially 
now-a-days, when the sector is heavily afflicted by the crisis caused by the current pandemic of COVID-19. 

Key words: right to rest and leisure, tourism, Human Development Index, Tourism 
Competitiveness Index, public expenditure 

JEL: E6, L83, Z3, K38 

 
Introduction 
The right to leisure and spare time represents a human right related to the right 

to labour and brought to the fore by the International pact on economic, social, and 
cultural rights. Furthermore, the Universal Declaration of Human Rights includes the 
right to rest and leisure: “Everyone has the right to rest and leisure, including 
reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay”. 

The right to rest and leisure is fundamentally important for many other rights 
including political and civic ones. 

There is a long-term perspective based opinion that leisure time is not an 
inactive waste of time, nor a simple absence and recovery from work, rather it is 
necessary for a dignified life which is congruent with how human rights are often 
defined in common language. Various research papers related to improving the global 
wealth of the people have studied the right to rest. 

Further, the positive influence of leisure time on cognitive capacity and certain 
behaviours associated with general psychological adaptation has been demonstrated. 
Among these behaviours: the constructive recovery from negative life events, freedom 
of expression, and creative capacity. This creates the necessary environment for 
personal growth, happiness, and general life satisfaction. 
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2. The relationship between the Tourism Competitiveness Index and the 
Human Development Index 
Each person’s right to rest and leisure, which includes working hour rights and 

the right to freedom of movement [2], with their respective legal exceptions, 
determines the possibility and necessity of a harmonious development of domestic and 
international tourism. 

Figure 1 represents the relationship between tourism and rest periods. 

 
Fig. 1. Rest periods 

Source: elaborated by the author after [8] 

Weekend free time is used traveling, on sports activities, on theatre visits, etc. 
Annual leave is often specifically used for tourism, spa treatments, cultural activities, 
etc. [4] 

The Human Development Index (HDI) is an index of life expectancy, education, 
and per capita income indicators. Although HDI oversimplifies and comprises only a 
part of what can imply human development, we will use this indicated as an aggregate 
measure that can quantify, more or less, the degree to which economic, social, and 
cultural rights are respected. 

From the above, we can see that tourism represents one of the ways to realise 
the right to rest, and, since it is a premise to the personal growth of people, has the 
capacity to contribute to the improvement of the HDI value. To this end, Figure 2 
emphasises this relationship by showing the correlation between HDI and tourism 
development (measured by the Tourism Competitiveness Index, TCI). 

 
Fig. 2. The relationship between the Human Development Index and the Tourism 

Competitiveness Index Relationship (2019) 
Source: elaborated by the author after [15; 16] 
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As seen in Figure 2, TCI has a strong and positive influence on the Human 
Development Index. Based on this we can conclude that respecting the human right to 
leisure measured through tourist activities is a positive factor that significantly impacts 
HDI. 

Domestic and international tourism development depends on the quality of 
public policies which serve to stimulate growth in this sector. To this end, public 
finances, especially public spending, and its distribution, are the main instrument that 
helps develop touristic public policies. 
 

3. The evaluation of the development of tourism in the Republic of 
Moldova 
In what follows, we evaluate the development of tourism in the Republic of 

Moldova through the lens of the management of public funds in this sector. 
One of the synthetic indicators that characterize the development of the 

tourism sector is the Tourism Competitiveness Index (TCI). This index evaluates the 
factors and policies, including public expenditure policies, that allow the sustainable 
development of the travel and tourism sector. It reflects the role and quality of active 
rest within leisure time. 

Figure 3 presents TCI where the Republic of Moldova has a value of 3.3. This 
places the country in the 103rd position (out of 144 countries evaluated in the Overall 
Ranking and Scores (TCI 2019) Report). This shows that the Republic of Moldova is less 
competitive as far as tourism is concerned when compared to the great majority of 
other former socialist countries. In this regard, the most successful are Croatia (27th 
place), Slovenia (26th place), Russia (39th), and Poland (42nd). 

 
Fig. 3. Tourism Competitiveness Index 2019: Overall Rankings and scores 

Source: elaborated by the author after [10] 

The causes of the lacklustre level of TCI for the Republic of Moldova are rooted 
in the state of the component parts of this index. Following the loadbearing pillars of 
TCI, the following parameters are most unfavourable: “Cultural resources and business 
trips” (RM has a value of 1.2 out of 7), “Natural Resources” (1.7), “Air travel 
infrastructure” (2.1), “Terrestrial and Sea Infrastructure” (2.6), “Touristic Services 
Infrastructure” (2.9). 

The underdeveloped state of tourism explains the modes contribution of this 
sector to the Gross Domestic Product of the Republic of Moldova (Figure 4). Therefore, 
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tourism in the Republic of Moldova has the smallest contribution to GDP, when 
compared to the other former soviet countries. 

 
Fig. 4. Travel and Tourism contribution to GDP, 2018 (%) 

Source: elaborated by the author after [14] 

The low observed contribution of tourism to labour force occupancy is both a 
consequence and a determinant of the degree of development of this sector. Figure 5 
shows that the Republic of Moldova registers the smallest value among the countries 
considered in this analysis. 

 
Fig. 5. Travel and tourism contribution to employment, 2018 (% of total employment) 

Source: elaborated by the author after [14] 
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The sub-index encompassing the Travel and Tourism policies (TT) and the 
stimulus conditions represents one of the four components of TCI. It represents 
specific policies or strategical aspects that influences the TT industry in a direct 
fashion. In turn, this sub-index is based on 4 pillars: the prioritisation of TT, 
international openness, price competitiveness, and environmental sustainability. TT 
prioritisation captures the efficiency of policies in the domain of public finances, which 
includes policies related to public expenditure. This pillar estimates the degree to 
which the government prioritises the TT sector, and thus increasing its 
competitiveness. By affirming clearly that the sector is of importance, the government 
can channel funds towards essential projects for the development of the sector and to 
coordinate actors and resources towards the necessary developments in the sector. By 
indicating a stable governmental policy, the government can affect the ability of the 
sector to continue to attract private investments. Further, the government can also 
play an active and important role in the promotion of the tourism sector via marketing 
campaigns. This pillar encompasses governmental spending, the efficiency of 
marketing campaigns, country brand, as well as the completeness and recency of the 
data on TT that the government provides to international institutions. The last is an 
indicator of how much importance a country gives to the TT sector. 

 
Fig. 6. Prioritization of Travel & Tourism: sub-index score (1 - worst; 7 - best) and 

country rank (in brackets) 
Source: elaborated by the author after [10] 

Figure 6 indicates the position of the Republic of Moldova when compared to 
other countries. According to the Tourism Competitiveness Report (19th edition), the 
Republic of Moldova had a value of 3,7 which places it at the 117th position. The 
country is not only behind EU countries but also behind the Eastern Partnership 
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countries3. Among EU countries, Malta and Cyprus are most successful. Among the 
Eastern Partnership ones – Georgia ranks highest at 28th. This suggests that it 
promotes the best set of governmental policies that aim at growing the TT sector 
among the countries in this partnership. 

Government spending represents another important component of the 
governmental policies directed towards the Tourism and Travel domain. 

Figure 7 shows that the Republic of Moldova, where 3.3% of the total 
governmental spending is directed towards the tourism sector, is placed at 67 out of 
the 140 countries evaluated in the Tourism Competitiveness Report (2019 edition). This 
value is comparable with that of Bulgaria, Azerbaijan, Lithonia, Lithuania, and Georgia. 
The greatest results are registered for Seychelles, Dominican Republic, and Jamaica. 

 
Fig. 7. Government spending on travel and tourism service (% of the total government 

budget) 
Source: elaborated by the author after [16] 

Tourism is related to the 0473 functional subgroup within the budget 
classification. The following spending is covered by the national government budget: 

▪ services related to tourism, tourism promotion and development, transport 
services, hotels, restaurants, and the other facilities that improve tourism 
development; 

▪ the administration of touristic agencies in- and outside the country, marketing, 
the production, and dissemination of the literature that promotes travel and tourism. 
By comparing the data in Figure 7 with that in Figure 4, we can conclude that 
governmental spending on tourism is inefficient. While the Republic of Moldova 
spends a comparable part of the GDP on tourism to Bulgaria, Azerbaijan, Leetonia, 
Lithuania, and Georgia, it registers a much smaller contribution to the GDP from this 
sector.  

The dynamic of governmental spending on Travel and Tourism in the Republic 
of Moldova is also of interest. Figure 8 shows the time evolution of public spending on 
tourism as a percent of GDP. 

 
3 Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Ucraina. 
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A decline in the governmental touristic spending can be seen between 2011-2014, 
followed by a slight increase between 2015-2018. 

Based on the findings in Figure 8, we conclude that there is an inconsistency 
regarding the governmental spending on the Travel and Tourism in the Republic of 
Moldova which does not lead to stability and sustainability in the sector despite Art. 
352 dated November 24, 2006 where tourism is classified as a sector of primary 
economic importance. 

 
Fig. 8. Government spending on travel and Tourism service (% of GDP) 

Source: elaborated by the author after [14] 

The dynamic development of imports on the market of tourist services in the 
Republic of Moldova is a consequence of the governmental policies. However, it is not 
the same case for the export of tourist services. According to the data presented in 
Table 1 in the Appendices, the outbound tourism exceeded the number of inbound 
tourists by more than 33 times in 2019. The inefficiency of public policies for the 
tourism services can be strongly observed from the analysis of the dynamics of 
domestic tourism: when it is not stagnating, it encounters obvious depreciations (in 
2016, 2017, and 2019 domestic tourism measured by the number of touristic-days). This 
is mainly explained by the price-quality ratio, which is not in favour of the domestic 
industry. 

Meanwhile, domestic tourism is of importance when it comes to the right to 
rest and leisure. Thus, domestic tourism is a suitable solution for rest on weekend 
days. Simultaneously, domestic tourism must be an affordable solution for people with 
below average-level incomes. 

The development of the tourism sector is closely related to the country’s degree 
of socio-economic development. Still, tourism, as a proxy for the degree to which the 
right to rest is respected, through its effects determines the ability of individuals for 
self-growth and their ability to reach their full potential. This in turn improves the 
economic and social state of the country. 
 

4. Discussions 
Increasing the quality of life must be the main objective of public governmental 

policies in the Republic of Moldova. Achieving this objective will be realised as a 
parameter that quantifies the degree to which economic and social rights are respected 
in the country. It will further serve as a premise for stimulating domestic demand for 
tourism. 
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Focusing specifically on governmental policy on tourism, it should realise the 
following objectives: 

▪ financing the most ambitious marketing campaigns to attract visitors to the 
Republic of Moldova. To achieve this, both the government and the private sector 
must make financial contributions to these campaigns and jointly promote the tourism 
industry; 

▪ increasing the number of the residents of the Republic of Moldova who spend 
their vacation within the country to match the number of residents who spend their 
vacation abroad every year. In this context, the role of the government is to create a 
suitable environment which will help the domestic tourism sector to develop; 

▪ improving the productivity of the tourism sector in the Republic of Moldova. 
Due to its nature, the tourism industry requires an unusually high level of 

cooperation between competing companies to carry out joint marketing campaigns for 
the promotion of tourism. However, there is a high level of market failure caused by 
the high proportion of SMEs in the sector and the free-rider behaviour of companies 
that are benefiting from shared (joint) marketing campaigns and do not participate in 
their financing. Consequently, the public sector must intervene. 

The results represent an industry where destinations are not always effectively 
promoted and where long-term planning and investment are hampered by the risk of 
the public funding priorities term short-term changes. To improve this, in our opinion, 
it is necessary to: 

▪ fix market failure by setting up tourist councils. These represent small 
partnerships between tourism companies, government, LPA authorities. The councils 
should be highly concentrated and functional, patronized by representatives of the 
tourism industry. The financing of the tourist councils should be achieved through 
joint long-term marketing campaigns; 

▪ expand the tourist offers by creating alternative destinations that capture the 
touristic capacity and availability. These should include other parts of the Republic of 
Moldova that are not explored so far or that are insufficiently explored. 

Consequently, the dependence of the tourism sector on taxpayer financing will 
be eventually reduced, the amount of money available for collective destination 
marketing will be increased. Hence, a new sustainable model of destination marketing 
and management will be created. This will represent an opportunity for a successful 
marketing campaign and will lead to an improved change in the way the tourism 
industry operates. Therefore, tourism will evolve as an independent and autonomous 
sector within the economy of the Republic of Moldova. 
 

Conclusions 
There is a large trade deficit in tourism in the Republic of Moldova (people 

travel much more abroad than in the country). This means there is a significant 
opportunity for economic growth offered by domestic tourism. The government must 
analyse and implement solutions to help the tourism sector realize its full potential. 

The global increase of the visitors in the coming years will come from the 
middle classes from the newly emerging countries such as Brazil, Russia, India, and 
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China. Hence, it is reasonable for the government and economic agents to prepare to 
face this challenge in the tourism industry. 

The need for government support for the tourism sector becomes even more 
critical today when this sector is severely affected by the coronavirus pandemic crisis 
(COVID-19). 

In this context, based on international practices, the government and the 
tourism industry must focus their efforts on:  

▪ lifting the travel restrictions and working with businesses to access liquidity, 
implementing new health protocols for safe travel and the diversification of their 
markets; 

▪ restoring travellers’ confidence and boosting demand with new secure offers 
from the tourism sector, visitor information applications, and campaigns to promote 
domestic tourism. This measure is particularly significant, as domestic tourism is 
expected to recover faster than inbound and outbound tourism. This can become the 
engine for the recovery of the entire industry; 

▪ the preparation of comprehensive recovery plans for the tourism sector to 
rebuild destinations, encourage innovation and investment in the tourism sector. 

These actions are essential; however, much more needs to be done in a 
coordinated way for a successful reopening of the tourism economy since tourism 
services are highly interdependent. The tourism industry and the government need to 
further strengthen their coordination mechanisms to accompany the industry and its 
employees. 
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Table 1. The touristic activity of tourism agents and tour operators 

in the Republic of Moldova 
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Total 242559 1688546 234217 1558192 284953 2046642 323468 2130052 376625 2408548 

Turism receptor4/ 
inbound tourism, 
total 15514 44472 15668 46920 17497 55523 19276 58204 19848 60993 

din care, în scop de: / 
of which, for the 
purpose of:           
 - odihnă, recreere și 
agrement / rest, 
recreation 10097 22527 11454 28010 13706 35505 15835 40827 16928 43874 

 - afaceri și 
profesionale / 
business  4196 13123 3062 9438 3002 10392 2857 9781 2358 9967 

 - tratament / 
treatment 488 6609 606 7828 789 9626 584 7596 562 7152 

 - alte scopuri / other 
purposes 733 2213 546 1644       
Turism emițător5 / 
outbound tourism, 
total 189790 1338534 177252 1229335 229349 1713716 264055 1752066 310649 2035895 

din care, în scop de: / 
of which, for the 
purpose of:           
 - odihnă, recreere și 
agrement / rest, 188131 1326079 175364 1215872 226854 1698702 261262 1733236 305173 1989610 

 
4 Receiving foreign citizens in the country 
5 The movement of Moldovan residents abroad 

https://leibniz.stanford.edu/friends/preview/rights-human/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf
https://www.univeur.org/cuebc/downloads/PDF%20carte/67.%20Sofia.PDF
https://tcdata360.worldbank.org/
http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking
http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/country-profiles/
http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/country-profiles/
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recreation 

 - afaceri și 
profesionale / 
business  676 3381 863 3118 1417 4084 1390 5417 1989 8140 

 - tratament / 
treatment 816 8193 1024 10335 1078 10930 1403 13413 3487 38145 

 - alte scopuri / other 
purposes 167 881 1 30       
Turism intern6 / 
domestic tourism 37255 305540 41297 281917 38107 277403 40137 319782 46128 311660 

Sursa: elaborat de autor în baza informației Biroului Național de Statistică. Disponibil pe: 
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistic

a%20economica__11%20TUR__TUR030/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
6 The movement of the residents of the Republic of Moldova inside the country, for tourist purposes 

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__11%20TUR__TUR030/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__11%20TUR__TUR030/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
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TOURISTS’ PERCEPTION WITH REGARD TO THE QUALITY OF 
SERVICES OFFERED BY RURAL TOURISM. CASE STUDY: ROMANIA 

 
PERCEPȚIA TURIȘTILOR CU PRIVIRE LA CALITATEA SERVICIILOR OFERITE 

DE TURISMUL RURAL. STUDIU DE CAZ: ROMÂNIA 
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Abstract 
In this paper we propose to analyze the perception of tourists regarding the quality of services 

offered by rural tourism in Romania. Starting from the fact that the profile of the tourist consumer of rural 
tourism is in a continuous change, considering that it is increasingly adapted to the concept of 
sustainability, environmental protection, return to nature, to authentic cultural values, to the way of 
traditional life, we tried to find out what his preferences are. The modern tourist wants from rural tourism 
more than just a trip, visiting places and staying to high standards. He wants to be able to experiment, to 
participate in local cultural events, to be an integral part of the household where he is staying and to have 
authentic gastronomic and sensory experiences. Through the results obtained from the study, we 
considered that we can come to the support of the pension owners, who could thus find the right solutions 
for satisfying the demands of the rural tourism consumers. 

Key words: rural tourism, tourist perception, services quality 

 
Introduction 
Under the current conditions, in which globalization has taken on more and 

more areas of activity, with not always favorable effects, world organizations have 
begun to look for solutions that contribute to a sustainable development of the society, 
through which the existing resources in the sense of limitation are protected. their 
consumption, to reduce the causes that contribute to the degradation of the 
environment, so that the right of future generations to meet their own needs is not 
compromised [1]. Applying these principles in tourism means finding solutions that 
create a balance between the development of tourist areas and their conservation, 
between observing the ecological principles and preserving the culture, while trying to 
respond to the needs of tourists who in turn have become much more concerned with 
protecting the environment. and the preservation of limited natural resources. At the 
same time, the tourist is no longer satisfied with visiting places, staying in a location, 
but wants to explore, participate in new activities, broaden their horizons and be the 
subject of unique experiences. From this point of view, rural tourism and agro-tourism 
are manifestations that are closer to the demands of sustainable tourism, and their 
development can contribute to the practice of sustainable tourism. Therefore, we 
considered that an analysis of the perception that the rural tourism consumers have 
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about the services offered is useful, so that the owners of these categories of pensions 
can respond as much as possible to the demand of their tourists. 
 

1. Review of specialized literature on rural tourism 
Tourism is one of the most important branches of the economy, in fact the third 

globally, which contributes to the increase of income, employment and regional 
development, also submitting itself to the current problems of sustainable 
development. The need for the development of sustainable tourism is not recent, but 
one that has emerged in the conditions of population growth, the number of tourists 
and tourist activities, problems that have led to taking measures to protect the 
environment, taking into account precisely the dependence high and strong of this 
branch of the economy of the existence of exhaustible natural resources. 

Nicholas Hetzer defined the notion of responsible tourism in 1965, which was 
actually the starting point in the development of sustainable tourism. Sustainable 
tourism is based on the following concepts: minimal environmental intervention; 
participation of rural communities in the development of tourism; respect for cultural 
differences; increasing tourist satisfaction; respect for justice and global equity. 

World Tourism Organization data shows that in 2017, total tourism revenues 
were over $ 1.7 trillion, and the number of tourist arrivals was over $ 1.4 billion. By 2030 
it has been estimated that the number of tourists will reach 1.8 billion, which will 
contribute to the generation of revenues that will represent 10.4% of global GDP. 

This perspective raises issues related to the compatibility of the tourism 
development mode with the compliance with the requirements imposed by the 
sustainable tourism. We have the experience of the tourist cities in which the 
inhabitants are disturbed by the flows of tourists, even if they contribute to the 
increase of the income and to the development of the local communities. The most 
important thing is to ensure the comfort. Therefore, tourism specialists recommend 
the application of policies that go from the models oriented to the economic growth, 
to new models, based on the quality of life of the residents, on the protection of the 
environment and of the exhaustible resources. 

All these aspects contributed to the UN’s declaration of 2017 as the International 
Year of Sustainable Tourism, which had as priorities the organization of activities to 
improve the monitoring of the impact of tourism, to extend the certification systems, 
to encourage the use of new technologies and new ones financing instruments to 
promote green tourism and green tourism [7]. 

According to the specialists, in the next period, tourism will be influenced by 
major changes both from a social, economic, political, environmental or technological 
point of view, which can determine both the occurrence of risks, but also of 
opportunities and challenges, with a lasting influence on all economic sectors. 

Or at least these were the initial forecasts, which did not take into account the 
occurrence of disturbing factors from the current crisis caused by the pandemic with 
COVID-19, which already causes great losses in the tourism sector, as well as in its 
related sectors, not only in the countries hit by this virus, but also worldwide. Surely 
these effects will be felt in the next period, so that at least in the short and medium 
term, the estimates will bear important corrections. 
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Given that sustainable tourism is a form of tourism that does not address mass 
tourism, being an alternative tourism that contributes to reducing the negative effects 
of tourism on the environment, on local communities and on its members, they appear 
as falling forms. The three forms of tourism: rural, ecological and agro-tourism 
contribute to reducing the negative effects on local culture, traditions or customs and 
leading to the sustainable development of rural areas [2]. 

The World Tourism Organization shows that the rural tourism is the one that 
provides the tourist with a personalized service, based on the interaction with the 
environment, this can be achieved by the guest’s participation in the daily activities of 
the community, while ensuring their accommodation needs, by food, entertainment or 
other services. Besides these important elements for the tourist, the rural tourism can 
contribute to the economic development of the rural communities and to their 
revitalization by: ensuring a stability of the population in these areas due to the 
creation of new jobs; by providing alternative income; by promoting and developing 
local services; by promoting popular art, local craftsmanship; by attracting 
investments; by developing a structure that protects the tradition and the rural 
environment; and so on. All these elements support the idea that rural tourism can 
contribute to the sustainable development of Romanian villages, but also to meeting 
the demands of the modern tourist. 

In Romania, rural tourism has been developed spontaneously for hundreds of 
years. In 1920-1930, however, it began to materialize as a form of tourism [3]. From a 
legislative point of view, its organization began in 1972, starting with the 
accommodation of tourists on the Black Sea coast, in which year the Ministry of 
Tourism identified the main rural localities that were to be launched in tourism. Thus, 
in 1973 the first 14 rural localities were launched, called tourist villages. In 1974, 
however, it was forbidden to accommodate foreign tourists in private homes, which 
made these tourist villages unfunctional for international tourism. Due to the 
contracts that had already been concluded the foreign tourists came to Romania being 
accommodated in the localities Rucăr, Sibiel, Lerești, Miurgol and Crișan. These 
measures had no effect other than stagnating the development of rural tourism in 
Romania and preventing the development of these areas, which could have otherwise 
benefited from the opportunities offered by the anthropic, cultural, etc. potential. 

After 1990, due to the involvement of newly established bodies such as 
ANTREC, FRDM, etc. rural tourism has acquired new values, having a continuous 
development and contributing to the development of tourism in Romania. Its 
development must continue, especially as rural tourism is a form of tourism accessible 
to a wide category of tourists, such as senior tourism, which could still be adapted to 
other categories of tourists who might enjoy it. of its advantages [5]. Even though rural 
tourism has many benefits for the local communities, their economic development, 
being accompanied by numerous disadvantages, it cannot be a panacea for solving 
rural problems. However, rural tourism remains one of the opportunities that cannot 
be ignored given the contribution made to the population’s income and employment 
[4]. 

At the European Union level, there are concerns regarding the development of 
rural tourism. The World Tourism Organization considers rural tourism to be one of 
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the three ways in which sustainable tourism can be built globally. In turn, the 
European Commission has been and is interested in the development of rural tourism, 
so that through the document entitled Integrated quality management (IQM) of rural 
tourism destinations it establishes principles and makes recommendations regarding 
the good practices that can be adopted by the entities involved. in the development of 
this form of tourism. 
 

2. Material and method 
As we have shown, in the present paper we intend to analyze the perception of 

tourists practicing rural tourism, regarding the quality of the services that were offered 
to them in the rural pensions in which they traveled. 

The paper was structured in two parts, the first part containing data on the 
socio-demographic characteristics of the interviewed group (sex, age, environment, 
education level, income level), and the second part involved centralizing, processing 
and interpreting data regarding to the degree of customer satisfaction.  

The working methodology was based both on the calculation of an indicator, as 
far as data collection, analysis and interpretation is concerned. For the age of the 
respondents, the monthly income, the environment of origin, the level of income were 
calculated as the statistical average and the standard deviation. 

The empirical study involved the application of a questionnaire consisting of 15 
questions, both open and closed, applied to a group of 107 respondents during the 
period 20-23 February 2020 during the Romanian Tourism Fair. Because we wanted to 
find out the preferences of tourists who practice rural tourism or those who would like 
to practice rural tourism, the 107 respondents were selected from a number of 219 
people. The 112 people removed from the case study were those who prefer other forms 
of tourism. 

The applied questionnaire aimed to identify both the satisfaction of the clients 
regarding the services offered by the rural tourist pensions, as well as the ways to 
improve these services. The questions were carefully selected, the data collection being 
carried out on the basis of the questionnaire applied face to face, they referring to the 
following aspects: (i) How often do you spend your holidays in rural tourist pensions; 
(ii) What is the season in which you spend your holiday at the rural pensions; (iii) How 
satisfied were you with the accommodation services; (iv) How satisfied were you with 
the mass services; (v) How satisfied / satisfied are you with the hospitality of the hosts; 
(vi) How satisfied / satisfied you are with the activities offered for spending your time 
in retirement; (vii) How much the pension respects the authenticity of the area; (viii) 
How satisfied / satisfied are you with the accommodation rates applied; (ix) The desire 
to return to rural tourism pensions; (x) Desire to recommend rural tourism pensions; 
(xi) What are the positive aspects related to spending the holiday in rural pensions; 
(xii) What are the negative aspects related to spending the holiday in rural pensions; 
(xiii) What would you like to offer in addition to spending your holidays in rural 
pensions; (xiv) What activities would you like to carry out during your holidays in rural 
pensions; (xv) What are the cultural events that you would like to attend during your 
holidays in rural pensions.  
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The first 10 questions were closed-ended questions, and the last 5 open-ended 
questions. 

For the analysis and interpretation of the socio-demographic data, the 
indicators were used the mean square deviation and the statistical mean, calculated 
according to the formulas: 
 

    

The measurement of the satisfaction of tourists was achieved by applying the 
Likert Scale with 5 levels for questions (iii) - (x), the levels being: very satisfied, 
satisfied, satisfactory, dissatisfied, very dissatisfied. For the question (s) Likert scale 
had 3 levels (1 time a year; between 2-5 times a year; more than 5 times a year). 
 

3. Results and discussions 
The sample to which the questionnaire was applied was represented by 107 

respondents, who answered the 15 questions, between February 20-23, 2020, with the 
purpose of measuring their satisfaction with the quality of the services offered by the 
rural tourist pensions. 

Of the total respondents 58% were women and 42% men. 80% come from the 
urban environment and 20% from the rural area. 

Table 1. Socio-demographic characteristics of tourists 

 Frequency Percentage 

Gender 

Famale 62 57.94 

Man 45 42.06 

Residence environment 

Urban 86 80.37 

Rural 21 19.63 

Age 

18-34 27 25.23 

35-54 41 38.31 

55-64 25 23.36 

65 and over 14 13.10 

Education level 

Secondary 42 39.25 

University 65 60.75 

Monthly income level (lei/month) 

1000-2000 7 8.69 

2001-3000 17 15.88 

3001-4000 21 19.62 

4001-5000 28 26.16 

over 5000 34 29.65 

Regarding the age, 25% of the respondents are aged 18-34 years, 38% are aged 
35-54 years, 23% are 66-64 years old, and 13% are over 65 years old. 
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Analyzing the sample of 107 respondents according to the incomes obtained, we 
found that the highest weight, of 30%, is represented by tourists with incomes of over 
5000 lei, 26% of those with incomes between 4000 and 5000 lei, 20% of those with 
incomes between 3000 and 4000 lei, 16% of those with incomes between 2000 and 
3000 lei, and 9% of tourists with incomes below 2000 lei. Following the level of 
education, we found that 61% of the respondents have higher education and 39% have 
high school education. 

Regarding the frequency of holidays spent in rural pensions, 21% of the 
respondents spend a single vacation a year in the rural area, 47% have between 2-5 
outings a year in the rural area, 22% have more than 5 outings a year in the 
environment rural. 

From the point of view of the season when tourists spend their holidays / 
outings in rural areas, 34% go to the winter holidays season, Easter, Flowers or 
Pentecost, 37% during the summer vacation, and 29% do not take into account the 
season . 

From the analysis of the data regarding the satisfaction of the tourists regarding 
the accommodation services, it is found that an average of 4.03 out of a maximum of 5 
points was obtained. Of the total tourists 40% were very satisfied, and 37% satisfied. At 
the same time, almost 8% of the tourists were dissatisfied or very dissatisfied with the 
accommodation during the holidays (Table 2). The reasons were identified through 
open-ended questions that showed that respondents would be entitled to an authentic, 
traditional environment. The atmosphere they found in the boarding houses they 
found seemed to be too modern to their expectations or unadulterated to the local 
style. 

Table 2. Satisfaction of tourists regarding the accommodation services 

 

Highly 
satisfied 

Satisfied 
Neither 

satisfied nor 
dissatisfied 

Dissatisfied 
Highly 

dissatisfied Total  Score  

5 4 3 2 1 

Frequency 43 39 16 7 2 107 

4.03 Percentage 40.19 36.45 14.95 6.54 1.87 100.00 

Source: own processing 

Analyzing the satisfaction of the tourists regarding the mass services, the 
average was 4.04 finding that 79% of the tourists were satisfied or very satisfied, 13% 
were indecisive, and about 8% dissatisfied or very dissatisfied (Table 3). From the open 
answers, the dissatisfied tourists appreciated that it would be right for the food to 
come from their own household and not from the nearby supermarkets. 
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Table 3. Satisfaction of tourists with regard to meal services 

 

Highly 
satisfied 

Satisfied 
Neither 

satisfied nor 
dissatisfied 

Dissatisfied 
Highly 

dissatisfied Total  Score  

5 4 3 2 1 

Frequency 39 45 14 6 3 107 

4.04 Percentage 36.45 42.06 13.08 5.61 2.80 100.00 

Source: own processing 

The third indicator of appreciation of tourists' satisfaction referred to the 
hospitality of the hosts. It is found that 81% of the respondents were satisfied or very 
satisfied with the way they were received in rural pensions, while 16% were neither 
satisfied nor dissatisfied and only 4% were dissatisfied. Thus the average of this 
indicator was 4.21 (Table 4). 

Table 4. Satisfaction of tourists regarding the hospitality of the hosts 

 

Highly 
satisfied 

Satisfied 
Neither 

satisfied nor 
dissatisfied 

Dissatisfied 
Highly 

dissatisfied Total  Score  

5 4 3 2 1 

Frequency 47 40 16 4 0 107 

4.21 Percentage 43.93 37.38 14.95 3.74 0.00 100.00 

Source: own processing 

Analyzing the satisfaction of tourists with regard to spending time in rural 
pensions, we found that about 66% of the respondents were not satisfied with this 
aspect, while only 34% of the tourists were satisfied or very satisfied. The average score 
was 3.03 (Table 5). 
Table 5. Satisfaction of tourists regarding the activities offered for spending time in the 

pension 

 

Highly 
satisfied 

Satisfied 
Neither 

satisfied nor 
dissatisfied 

Dissatisfied 
Highly 

dissatisfied Total  Score  

5 4 3 2 1 

Frequency 15 21 35 24 12 107 

3.03 Percentage 14.02 19.63 32.71 22.43 11.21 100.00 

Source: own processing 

The average obtained for the appreciation of the satisfaction of the tourists 
regarding the respect of the authenticity both from an architectural point of view, as 
well as from a gastronomic point of view, etc. is 3.18 due to the fact that 42% of the 
tourists are satisfied or very satisfied, almost 30% are indecisive, and the remaining 
38% are dissatisfied (Table 6). 

Table 6. Satisfaction of tourists regarding the respect of authenticity 

 

Highly 
satisfied 

Satisfied 
Neither 

satisfied nor 
dissatisfied 

Dissatisfied 
Highly 

dissatisfied Total  Score  

5 4 3 2 1 

Frequency 19 26 31 17 14 107 

3.18 Percentage 17.76 24.30 28.97 15.89 13.08 100.00 

Source: own processing 
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Speaking of the tariffs applied by pensions, we find that 52% of tourists are 
satisfied with the tariffs applied, while 48% are not satisfied, the score obtained being 
3.53 (Table 7), considering that the price-quality ratio was not satisfactory. 

Table 7. Satisfaction of tourists regarding pension rates 

 

Highly 
satisfied 

Satisfied 
Neither 

satisfied nor 
dissatisfied 

Dissatisfied 
Highly 

dissatisfied Total  Score  

5 4 3 2 1 

Frequency 27 29 32 12 7 107 

3.53 Percentage 25.23 27.10 29.91 11.21 6.54 100.00 

Source: own processing 

Regarding the desire to return to rural pensions, 91% of tourists want to 
continue to reach rural pensions, while 9% will go to other forms of tourism. Also 93% 
of the respondents will recommend rural pensions, while 7% will not recommend this 
form of tourism. 

In completing these answers, questions were also asked regarding the positive 
aspects related to spending holidays in the rural area, noting that tourists appreciated: 
the hospitality of the hosts, the taste of the traditional dishes, the fact that the 
traditional products are included in the menu of the pensions, the organization of the 
trips; organizing gastronomic events such as the pig’s alms (Rom. „pomana porcului”); 
participation in different festivals, in localities’ days; existence of playgrounds for 
children; the participation of different cultural events (caroling, going to church, etc.); 
organizing camp fires; organizing sporting events. 

Regarding the negative aspects related to spending holidays in rural areas, we 
found that more and more tourists want both the environment of the pension and the 
time spent there to be as close to authentic living. Thus, the tourists would like the 
pensions to be arranged in the traditional style of the localities in which they go, they 
would like to participate in the different daily activities in the rural area, to participate 
in the field work, to feed the animals, to learn various crafts, to practice different 
sports (horse riding, kayaking, rafting, etc.); to accumulate knowledge about different 
lifestyles, about the history of places. 

Regarding the participation in the different cultural events, the tourists want to 
participate in the organization of some traditional walnuts, local customs (time, claca, 
etc.). 

Through the study we considered that we were able to find important elements 
that could be the basis of strategies for promoting rural tourism at the macroeconomic 
level, but will also be starting points in the development of strategies applied at the 
level of rural pensions.  
 

Conclusions 
From the study, we found that we can divide the tourists consumers of rural 

tourism into two categories: some who just want a trip to the mountain or in another 
rural area of the country, where they can benefit from a certain comfort, where to 
spend generally holidays or free time and a second category, made up of young people 
in a larger proportion, but also includes the other age categories, who want new 
experiences, who want to participate in the daily activities specific to an agricultural 
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farm, who want to disconnection of technology and who want to enjoy the feeling of 
freedom in the rural area and who want to have new experiences. 

Tourists over the age of 65 are also interested in rural tourism, knowing much 
better what they want and being willing to spend more for peace and relaxation. At the 
same time, they prefer the mountain destination, apart from the so-called seasonal 
periods. The modern tourist wants to practice responsible tourism, to protect the 
environment, being aware of the responsibility he has in the survival of the planet and 
in the non-alteration of the rural areas. 

The fact that the practice of rural tourism is a way of developing the local 
communities must realize that this implies a sustainable development, which will not 
in fact lead to the destruction of the objective itself, namely the rural one, the 
authentic one, the tradition, through - an aggressive activity, without responsibility. 

The ideal of rural tourism would be represented by its practice by responsible 
tourists, who approach the perennial values of the rural world, the unique, unaltered 
experiences, without being transformed only into a form of ephemeral, commercial 
and only profitable tourism from the point financially, for both the host and the guest. 
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Abstract  
Understanding the usefulness and necessity of tourism development leads to the expansion of this 

activity. Based on the theoretical justification of the tourist-recreational education system, attempts are 
made to integrated tourism design. Increasingly, there are options for planning the development of not 
individual tourist sites, but their combinations; there is a tendency to form a tourist and recreational 
environment in vast spaces.With the development of scientific knowledge of tourism, it is considered as a 
system object. Accordingly, the study of systems of various kinds is carried out as part of a system 
analysis, the essence of which is the approach to any area of human life or activity as a specific system. The 
application of a systematic approach to the study of tourism as a complex system is not only expedient, 
but also necessary. 

The application of a systematic approach to the study of tourism as a complex system is not only 
expedient, but also necessary. This method is effective in researching tourism management issues at 
various levels. 

Key words: tourism, clusters, market, innovation, analysis 
JEL: G20 

 
Introduction 
Currently, tourism has long been considered as one of the most profitable and 

intensively developing sectors of the world economy. This is evidenced by the fact that 
tourism accounts for about 10% of the global gross product, global investment, all jobs 
and global consumer spending. Tourism in the 21st century It has become a significant 
social, political and cultural phenomen on that significantly affects the structure and 
economy of many countries and regions, as well as one of the most important areas of 
activity of the modern economy, aimed at meeting the needs of people and improving 
the quality of life of the population. Moreover, unlike many other sectors of the 
economy, tourism does not lead to the depletion of natural resources. 

The most important factors affecting the profitability of tourism in the country’s 
economy are the climatic, historical, cultural, socio-economic, informational resources, 
as well as government policy and the level of government assistance to tourism and 
business development. However, the current state of the tourism industry in the 
Republic of Moldova is regarded as crisis, associated with a reduction in the material 
base of the tourism industry and a significant mismatch of tourism services to the 
needs of tourists. This situation in the tourism industry indicates the feasibility of 
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introducing a cluster approach as an effective tool for the long-term development of 
tourism, as well as increasing competitiveness and ensuring sustainable development 
of territories.  

The implementation of structural transformations in the country consists in the 
formation of clusters as an integrated system for creating new products and 
technologies that are interconnected and concentrated in a specific economic space. In 
addition, the creation of clusters will contribute to the formation of a modern 
competitive tourist complex, which will contribute to the development of tourism and 
the country’s economy. The tourism industry has a number of features that make the 
cluster approach relevant in the development of the field of leisure and travel.  

The tourism industry is distinguished by the breadth of interdisciplinary ties, 
the fragmented structure, and the predominance of small and medium-sized 
businesses, the intangible nature of the tourism product, its different perception by 
producers and consumers, and others. All this determines the special importance of 
the emergence and development of tourist clusters, as they help each of their 
participants to recognize themselves as part of the whole. 

The need to maintain and develop tourism clusters is noted in all documents of 
the strategic development of the tourism sector and actively developed at the national 
level of government. The concept of clusters in the tourism industry has become a 
central idea in competitiveness and economic development. In this regard, the 
problems of identifying tourist clusters, assessing the features and principles of 
creation, conditions and criteria for their formation, as well as managing the 
development of cluster formations in the tourism sector are becoming increasingly 
important. 
 

1. Conceptual framework and principles of cluster formation in the 
tourism sector 
Currently, the development of the national economy determines the search and 

use of innovative forms of organization of productive forces. World experience shows 
that in market conditions, clusters are the most efficient and flexible structures. They 
are based on two principles - cooperation and competition. In this regard, the task is to 
create tourist clusters as the most promising forms of cooperation that will ensure the 
effective development of the country and regions. Today, many scientists associate the 
innovative path of development of various sectors of the economy, including tourism, 
with the concept of a cluster. Initially, the cluster approach was applied to industrial 
production, and its founder was Alfred Marshall, who in the Principles of Economics, 
1890, created the concept of economic agglomeration and substantiated the 
relationship between the productivity of firms and their geographical location, as well 
as the mutually reinforcing effect achieved by grouping companies. According to his 
concept, that of cluster is a sectoral or geographical concentration of enterprises, 
which allows achieving the effect of “foreign economy” using the cooperation of 
suppliers of raw materials, equipment, and the formation of specialized communities 
of workers. Transport costs were considered as the main parameters determining the 
possibility of agglomeration [16, pp. 611–613]. 
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However, M. Porter popularized this idea, which gave an official definition of 
the term cluster and introduced it into the general scientific circulation. In the 
framework of the theory of industrial clusters, Porter defined the category of cluster, 
characterized the stages of the allocation of clusters, and formulated the basic 
principles of state policy to promote the development of cluster forms of organization. 
The key value of this theory is that the scientist considers the industrial cluster as a 
form of spatial organization of production. According to Porter’s theory, clusters are a 
group of geographically adjacent interconnected companies, specialized contractors, 
service providers and firms of the corresponding direction, as well as organizations 
related to their profile (educational institutions, government bodies, infrastructure 
companies) operating in certain areas that can compete and carry out joint activities 
and complement each other [22, p. 287]. According to Porter, who assessed clustering 
as a dominant concept of regional development, a cluster should be understood as a 
new way of seeing the national, regional and urban economies. In addition, he also 
formulated new roles for enterprises and governments that seek to increase 
competitiveness. The scientist also argued that the country's competitiveness should 
be viewed through the prism of international competition not of individual firms, but 
of clusters, that is, combined enterprises of different industries, and of fundamental 
importance is the ability of these clusters to effectively use internal resources [21, p. 
82].  

A prerequisite for the formation of clusters is innovative technology, and the 
clusters themselves are an effective form of organizing innovative processes. The 
scientist also focuses on the relationship between the participants within the cluster, 
offering their coordinated cooperation based on participation in the value 
accumulation system. A distinctive feature of the concept of Porter is that participating 
firms are not only focused on the process of cooperation, but also compete with each 
other in individual areas of activity. Such competition contributes to the 
implementation of innovative technologies, which contributes to the growth of 
productivity of all factors of production and, as a consequence, the intensive 
development of the region. Also, Porter developed a system of determinants of the 
competitive advantage of countries, called the competitive diamond, which includes 
four determinants of the country’s competitiveness, namely: factor supply; demand 
conditions; developed interconnected and supportive industries; company strategy, 
structure and concept. These determinants form an environment in which local firms 
compete to promote or hinder the creation of competitive advantages [22, p. 235]. 

The scientist M. Enright, a supporter of the concepts of M. Porter, developed 
the theory of a regional cluster according to which a regional cluster is a geographical 
agglomeration of enterprises operating in related sectors of the economy and which 
manifests itself in the form of an industrial cluster in which all participating 
organizations are located in a direct geographical proximity to each other. According 
to his theory, the competitive advantages of clusters are formed at the regional level, 
rely on state assistance and support from research institutes, public organizations and 
business communities, and the leading role is given to the historical prerequisites for 
creating and organizing regions, a typology of doing business, getting education and 
functioning production [7, p. 25].  
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The theory of regional clusters also developed in the writings of S. Rosenfeld, P. 
Maskell, M. Lorenz. So, the contribution of Rosenfeld is that he supplemented the 
interpretation of Enright’s regional cluster by the presence of communications 
between cluster participants. The scientist noted that within the cluster infrastructure, 
local communications act as communication channels between the enterprises 
forming the cluster. According to S. Rosenfeld, “even a critical mass of related firms is 
not a local production or social system, and therefore does not function as a cluster” 
[24, p. 7]. In turn, P. Maskell and M. Lorenz continued to develop the above 
developments and laid the foundation for a new theory - the theory of network 
economics, which today has great applied value [15, pp. 210–212; 17, p. 38]. 

Scientists J. Humphrey and H. Schmitz formulated the concept of the 
interaction of the value chain and the cluster, and also studied the synergistic effect of 
the interaction of clusters (i.e. the local level), with value chains (global level), 
expressed in the growth of the level of competitiveness of countries and regions in the 
world the economy. Scientists have revealed the essence of clusters, the stages of their 
formation and identified three key areas for increasing the competitiveness of 
economic entities, namely: improving the production process, improving products, 
functional improvement, establishing the most optimal ways to integrate clusters in 
the value chain according to their competitiveness criterion. Moreover, according to 
the degree of subordination, in the value chains of one participant to another, 
scientists distinguish such types of interaction as: hierarchy, quasi-hierarchy, network, 
independence of chain participants [9, p. 120]. E. Feser substantiated the importance of 
cooperation and cooperation within the cluster, which contributes not only to 
increasing the competitiveness of the cluster itself, but also to each of its participants 
[8, p. 27]. Exploring the cluster approach in economic development, scientists D. Bell 
and E. Bergman identified the main advantages of clustering the economy [2, p. 34]. 
Among foreign researchers of the cluster approach can also be called D. Arthurs [1, p. 
263], S. Chetty [5, p. 75], Ph. Gugler and M. Keller [10, p. 98], T. Jukka [14, p. 108], К. 
Wennberg and G. Lindqvist [27, p. 257]. 

One of the first scientists who tried to apply the concept of an industrial cluster 
to the tourism industry was M. Monfort. So, according to Monfort, it includes such 
aspects as: services provided by tourism enterprises or businesses; wealth (pleasure) 
obtained as a result of vacation and rest; multifaceted cooperation of interconnected 
companies and industries; developed transport and communications infrastructure; 
supporting activities [18]. 

While Monfort paid attention to the characteristics and components of the 
cluster, M. C Beni interprets tourist cluster as a group of tourist attractions in a limited 
geographical area, provided with a high level of infrastructure and service 
development, with well-established social and political connections, as well as well-
established management in companies that form networks for the production of 
tourist services that provide strategic competitive and comparative advantages. Thus, 
the scientist defined clusters as an effective territorial form of increasing the 
competitive advantages of tourism enterprises and emphasized the connection 
between agencies and cooperation, externally observed in the form of networks [3, p. 
68]. 
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Researchers F. Capone, J. Ferreira and C. Estevo define the term tourism cluster 
as a group of geographically localized interconnected companies, providers of 
specialized services, infrastructure, educational centers and other organizations that 
are mutually supportive and focused on meeting public needs for tourism and 
recreation, that is, this is a set of enterprises that interact with tourist services and 
products within a certain geographical area [4, p. 264]. 

According to A. B. Rodrigues, the tourism cluster as a modern institution 
combining a system of formalized and non-formalized relations of its participants 
between themselves and the external environment. So, a tourism cluster is a group of 
companies and institutes that produce a tourism product or a group of products. These 
companies and institutions are concentrated on a geographical basis and have vertical 
links (chains of companies producing a tourism product) and horizontal links 
(including industry, regulatory support, information exchange) [23, p. 54].  

In turn, J. Jackson and P. Murphy emphasize the need for clustering tourism 
activities, arguing that this hypothesis is that in this area it is especially important to 
combine the efforts of cluster members to achieve a common goal [12, p. 38].  

The theoretical justification of the tourist cluster and the possibility of applying 
this theory in practice were also dealt with by S. Nordin. The configuration of the 
tourist cluster, according to Nordin, represents: a complex of tourist resources that 
attract non-indigenous inhabitants of the territory; the concentration of companies 
aimed at satisfying tourist demand: restaurants, accommodation sector, transportation 
services, crafts and travel agencies etc; sectors and industries aimed at supporting 
tourism services; environmentally friendly and cheap infrastructure (roads, fuel, 
sewage, medical care); companies and institutions providing the necessary 
qualifications for personnel, information support and financial capital; internal 
agencies organizing and implementing a cluster concept; government bodies 
regulating and coordinating structures influencing cluster formations [19, p. 19].  

The list of sufficient characteristics (signs) allows us to define a tourist cluster as 
a specific type of cluster in a group of others, for example, industrial, agricultural, 
scientific, etc. A number of scientists note that tourist clusters are inherent not only in 
common signs of clusters, but also specific features due to features the functioning of 
the tourism industry. A study of the research of a number of scientists made it possible 
to identify two additional features related to the list of characteristics for determining 
the nature of the tourism cluster, such as: the availability of tourism resources in the 
geographical area of localization of the interorganizational network and the presence 
of tourism products in the cluster of consumers [11, p. 2778]. 

Further, these provisions were developed in the writings of researchers B. 
Dalum, Ch. Pedersen and G. Villumsen in particular. They revised and expanded the 
list of cluster features to five characteristics, including elements such as: geographical 
dimensions; depth of clustering; clustering width; the presence of the Research 
Institute and universities in the cluster; ownership structure of firms in the cluster 
(presence of Trans National Companies in the cluster). However, the developers 
themselves noted that a number of signs, for example, “the presence of research 
institutes and universities in the cluster” and “ownership structure of firms in the 
cluster” are not fundamental, that is, in some clusters they may be absent [6, p. 237]. 



Tatiana ZAVAȚKI, Ion MAXIM, Elena FUIOR 

 151 

A number of scientists M. Novell, B. Schmitz and T. Spencer focus on clarifying 
the component composition of tourism clusters, which include suppliers of specialized 
tourism services, tourism infrastructure enterprises, educational centers and other 
organizations that complement each other and are focused on meeting public needs in 
tourism and recreation. Each cluster is a growth point for the development of the 
country’s economy, involving other activities in the orbit of its activity. All enterprises 
whose activities are in one way or another connected with the regional tourist complex 
make investments in specialized technologies, information, infrastructure, human 
resources, which leads to the mass formation of new related enterprises [20, pp. 1141-
1143].  

The general orientation of the goals of the cluster organization of the tourism 
industry is determined by the principles of the tourism cluster. For a tourism cluster, 
the following fundamental principles may be defined: understanding and willingness 
to cooperate with all stakeholders; equality and parity of all participants in a 
constructive dialogue; voluntary choice of forms of cooperation; mutual informing and 
fulfillment of obligations assumed according to business contracts concluded directly 
between cluster members. 

At the same time, foreign experience in the formation and functioning of tourist 
and recreational clusters is based on the main principles: 1) the territorial 
concentration of economic units; 2) deep technological cooperation of cluster 
members on the basis of participation in value chains; 3) a combination of cooperation 
and competition; 4) innovation; 5) public-private partnership. One of the hallmarks of 
the cluster in the general model of production, cooperation and other interactions of 
business entities is the principle of territorial localization, and the most important 
element of the cluster development principle is the establishment of a constant 
dialogue between the process participants small and large enterprises, relevant 
government agencies, service and research organizations, vocational education system, 
mass media, etc. Today, the main condition for the formation of a cluster is the 
geographical proximity of business units, as a result of which transport and 
communication costs are reduced. Such close and operational economic interaction 
allows us to save on costs and exchange social capital. Moreover, the construction of 
the cluster should be based on voluntary principles. No one has the right to force 
another to take any action or to deceive by disseminating knowingly false information. 

Thus, based on the concept of a cluster in the field of tourism, it should be 
noted that the tourist resources of a certain region serve as the immediate main 
element. It is tourism resources that are the reason why tourists visit this or that 
territory. The reasons for the formation of clusters in the tourism segment differ 
markedly from the reasons for the creation of industrial clusters. The fundamental 
conditions for the formation of cluster organizations in tourism are: the specificity of 
the creation and implementation of a tourism product, which is associated with the 
technical features of production; geographical location of the tour product; the 
availability of the use of unique tourist and recreational resources; when creating a 
tourist product, small and medium-sized businesses are directly involved. An analysis 
of publications and research on cluster topics indicates the existence of cluster theory, 
classification of tourist clusters, and basic approaches to their organization and 
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management. Clustering in the tourism industry is defined as an indicator of the 
effective spatial organization of tourism and the effects of market forces.  
 

2. Tourism cluster as a basis for tourism development in the Republic of 
Moldova 
The tourism industry today is one of the most developing industries, as 

evidenced by the long-term data of the World Tourism Organization (WTO). The data 
of the WTO show that during a seven-day stay of a visitor in a certain tourist center, 
from 10 to 20 chains work. They involve 30-50 different companies: a tour desk, 
specialty shops, tourist literature, insurance companies, as well as souvenir shops, 
currency exchange offices, taxis, etc. Tourism is a special type of economic activity, 
within the framework of which the relations of all participants in tourism market: 
tourists, travel agencies, intermediary organizers who sell tourism products, provided 
with appropriate infrastructure. From an economic point of view, its attractiveness as a 
sphere of popular services lies in the faster payback of invested funds and the 
generation of income in freely convertible currency. Tourism industry as an 
interconnected system of enterprises and entrepreneurs providing tourists with 
everything necessary for consumption during the trip and sufficient for the tourism 
process, tourism services, work and goods. In the tourism industry, the growth 
dynamics of the volume of services provided leads to an increase in the number of jobs 
much faster than in other industries. Tourism develops local infrastructure, creates 
new jobs, initiates the influx of foreign currency into the country, provides revenues to 
state and local budgets, and has a stimulating effect on the service industries that carry 
out auxiliary and related activities related to tourism.  

The rapid development of the global tourism industry, as well as tourism 
clusters, characterized from the end of the twentieth century as a global phenomenon. 
A cluster is a system of complex interaction between elements, and a tourist cluster, as 
a form of intersectoral interaction, should include: a group of geographically 
concentrated enterprises, united by direct and feedback links; general cultural and 
social environment; specialization by type of activity; network of public and private 
institutions; tourist resources; consumers of tourism products. The synergistic effect of 
the interaction of enterprises included in the cluster is determined by effective 
cooperative relations related to the consolidation of efforts of objects of tourism, 
related industries, government, research institutes, and educational institutions.  

Companies producing the same products or substitute products are 
competitors. At the same time, all competing companies forming strategic groups and 
alliances within the cluster should form highly efficient production aimed at meeting 
the needs of customers in the tourism sector. Since a cluster is a group of companies 
and institutes that produce a tourist product or a group of products in a single territory 
that has certain characteristics, the purpose of its creation is to increase the 
competitiveness of the territory in the tourist market by increasing the efficiency of 
enterprises and organizations that make up the cluster. The fundamental goals of 
creating tourist clusters include: satisfying, on mutually beneficial terms, the market 
interests of business entities; increasing the effectiveness of the cluster members and 
their consistent development; maintaining firms organizational integrity and financial 



Tatiana ZAVAȚKI, Ion MAXIM, Elena FUIOR 

 153 

independence; supporting the effective functioning of strategic industries; integrated 
development of the territory; solving social problems, etc. 

Based on the fact that the cluster in tourism is a multicomponent process, it is 
possible to highlight the following advantages of the cluster approach in tourism: the 
possibility of introducing innovative trends and resources to create a common 
infrastructure; goods and services are compactly concentrated and available in a 
limited area; economic growth of the territory and fulfillment of social obligations; 
activation of small and medium enterprises; cost reduction due to the effect of cluster 
scale; simplification of regulatory mechanisms. At the same time, despite the presence 
of advantages, the following obstacles arise when creating tourism clusters: long 
preparatory stage of cluster formation in the region; lack of professional staff and lack 
of managerial experience; low start-up innovations of enterprises of both the tourist 
core itself and enterprises of related industries; underdeveloped infrastructure of the 
country’s regions; legal inaccuracies and contradictions in the legal framework. The 
experience of developing tourist clusters abroad allows us to draw conclusions about 
other success factors for cluster initiatives; in particular, this is the formation of a 
system of state support for competitiveness and state stimulation of innovative 
development of cluster members [20, p. 1148]. Moreover, clusters in tourism have a 
number of distinctive features, which primarily relate to the management of cluster 
organizations in the field of tourism: 

▪ tourism forms an intangible product; 

▪ enterprises in the tourism cluster are characterized by form of cooperation and 
competition; 

▪ in tourism, the prevalence of small and medium-sized businesses is particularly 
pronounced; 

▪ a feature of added value is that enterprises in the chain participate in its 
formation; 

▪ lowest transaction costs due to specialization; 

▪ creation of strategic alliances both between enterprises specializing in various 
activities, and between similar enterprises; 

▪ management of cluster objects on the basis on monetary production exchange. 
The essence of tourism cluster as a phenomenon is revealed through functions, 

while the economic, social and humanitarian functions of the tourism cluster are 
highlighted. So, the economic functions of the tourism cluster include: ensuring the 
inflow of foreign currency and increasing tax revenues to the budget; stimulation of 
increased labor productivity and the introduction of innovations in tourism 
enterprises; developing local infrastructure and increasing jobs; stimulating the 
development of industries related to the production of souvenir products; conservation 
and use of natural and cultural-historical heritage.  

The following functions belong to social: restoration of human strength and 
ability to work; environmentally friendly sphere of activity of people; rational use of 
people's free time; enriches interregional cooperation of countries and peoples. The 
humanitarian functions of the tourism cluster include the following: it provides 
tourists with a knowledge of life, history, culture, traditions, which broadens the 
horizons of a person, develops his intellect and is a branch of the economy that, to a 



Tourist clusters and the dominants 

 154 

certain extent, plays an educational role in relation to the younger generation, which is 
manifested in the transfer to young people of previously accumulated values. Thus, the 
tourism cluster performs important socio-economic and humanitarian functions, 
which are a condition and factor in the development of the economy of the region and 
the country as a whole. 

Based on the theoretical foundations of the formation of the cluster and their 
practical application in the tourism economy, the following main elements of the 
cluster in tourism are distinguished: tourist resources; travel companies; service 
providers; enterprises serving tourists as related industries; conditions that reflect the 
climatic and geographical features of the territories that make up the cluster; socio-
economic situation of the territories; support of tourism activities by authorities, legal 
regulation and information support of tourism activities of the cluster and others [18, 
p. 52]. So, the central concept of the cluster is tourism resources this is a combination 
of climatic, sociocultural and infrastructural factors used in the production of tourism 
products to meet human needs in the process and for tourism. A tourist product 
consists of many components that can be either tangible or intangible. They are 
present in the tourism cluster not on their own, but in the form of economic benefits 
(public or private), that is, there is always a certain entity (structure) to which this 
economic good belongs and which is not only a member of the tourism cluster within a 
specific destination, but it can play a key role in it, being the “legal owner” of a tourist 
resource or a key infrastructure object. At the same time, the tourist resource of the 
cluster is this main part of its potential, which consists of natural features and cultural 
and historical objects of a certain tourist territory. A number of researchers consider it 
necessary to consider the nature of tourist clusters from a position of geographic 
concentration of its constituents. In this regard, the authors introduced the concept of 
tourist destination, which takes into account the need for the availability of tourist 
resources in the tourism cluster [13, p. 2787]. 

A tourism cluster is formed around the so-called core of the tourism business - 
these are enterprises that have a high share in the production of goods or services and 
provide the greatest economic effect and an element that ensures competitiveness in 
the cluster. The core of the tourism cluster can be a large travel company (agency), a 
community of similar firms, state and non-state enterprises or shopping and 
entertainment centers, hotels, etc., which are through vertical (supplier / consumers), 
as well as horizontal cooperation and other economic relations (general resource 
consumption base, joint technologies, etc.) interact with other organizations 
participating in the tourism cluster. It is in the core of the tourism cluster that 
standards for customer service, production of high-quality tourism services are born, 
issues of unification, the creation of a single brand and customer service, 
communication strategies for interacting with customers, partners, government 
organizations, competitors are being addressed, and the opportunity is emerging to 
turn a tourist destination into a tourism cluster unique competitive advantages. 

A cluster environment is a group of internal and external factors that have a 
direct and indirect effect on the formation and functioning of a cluster. Direct 
influence is the result of tourists spending on the purchase of tourism services and 
goods, that is, this is the result of the contribution of money received from tourists to 
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tourist enterprises, the material support of tourism workers, and the creation of new 
jobs. The indirect influence of tourism on the economy is manifested through the 
effect of animation, which comes into force as the circulation of tourism costs in the 
country. In the process of functioning of the tourist cluster, there is a demand not only 
for a tourist product, but also for a wide range of related products, stimulating 
business activity of other companies in the territory. To increase the multiplier effect, 
the following factors are necessary: a developed hospitality industry and related 
territory infrastructure; popular tourist resources; developed economy of the territory 
and consumer sphere; favorable tourist image of the territory; competitive tourism 
product; intense tourist flow. The combination of direct and indirect effects of tourist 
spending determines the combined impact of tourism on the country’s economy. 
Inside the tourist cluster, two environments can be distinguished: primary and 
indirect. The main environment of the cluster is a group of factors affecting the core of 
the cluster. The indirect environment of the cluster consists of a group of factors 
affecting related elements in the cluster, for example, research and development in the 
cluster, the level of education of cluster workers, the behavior of consumers of the 
tourism product. 

Resource providers for tourism services. The object of the tourist cluster is a 
tourist service. This element includes accommodation facilities, catering facilities, 
tourist entertainment enterprises, a tour desk, that is, enterprises providing services 
that meet the requirements and level of a particular tourist cluster. Tourist services 
have the following basic properties: intangibility, inseparability from the source and 
object of the service, variability and inability to store. As a rule, tourist services are 
activities to meet the needs of tourists for travel, leisure or sightseeing, and a package 
of services is a comprehensive tourist service including: a tourist center – a tourist 
resting place; transport – a vehicle with which you can get to the tourist center; 
accommodation services – a specific hotel, which is offered to tourists in the tourist 
center during the trip; transfer – any tourist transportation within the boundaries of 
the tourist center. Services provided by travel agencies are divided into main and 
auxiliary. Basic tourist services – targeted services included in the tour, that is, services 
that are purchased in a package that guarantees their mandatory consumption at the 
place of rest. 

Additional tourist services – targeted and infrastructure services that can be 
obtained at an additional cost (not included in the price of the tour), specific to this 
tourist center. The presence of a group of geographically concentrated enterprises, 
united by direct and feedback. The essence of the sign is that clusters (although they 
differ in geographical coverage) are characterized by geographical concentration, i.e., a 
geographically concentrated group of firms actively involved in similar or closely 
related industries, on activities with certain horizontal or vertical ties and related with 
them educational organizations. In addition, the cluster member firms form the local 
labor market, meaning a specific specialized type of labor [6, p. 257]. This feature has a 
significant manifestation in the tourism industry, while some researchers even identify 
the corresponding forms of tourist clusters, for example, municipal, local, microcluster 
[25, p. 57]. 



Tourist clusters and the dominants 

 156 

Cluster infrastructure is a set of industries, enterprises and organizations that 
are part of the tourism industry and related industries involved in the formation and 
implementation of the tourism product of a territory cluster. The cluster distinguishes 
between production infrastructures, for example, such elements as: roads, 
communications, transport, storage, external energy supply, water supply, sports 
facilities, landscaping, and public services enterprises. 

Cluster labor resources – economically active, able-bodied population 
participating in the cluster. Labor resources in tourism are distinguished by the fact 
that tourism is closely interconnected with various sectors of the economy; therefore, 
for the functioning of the cluster, highly qualified personnel in various sectors are 
required. 

A special role is given to state institutions. According to foreign researchers, for 
the existence and development of the tourist cluster, it is necessary not only cultural, 
physical, natural and social characteristics that determine its exclusivity, accessibility 
of the main structure (accommodation, restaurants, transport, etc.) and infrastructure 
that guarantees high quality tourism. It should also include good tourism marketing 
strategies in order to ensure an attractive, unique and competitive image of tourism 
products [26, p. 305]. In this regard, an essential prerequisite for the functioning and 
successful development of the tourism cluster is the state policy in the field of strategic 
tourism management, aimed at ensuring its sustainable development at the regional, 
national and global levels. Researchers K. Brown, R. Geddes believe that in the tourism 
cluster it is necessary to participate in the institution of the state, which encourages 
financing of programs to attract private investment, develops infrastructure, promotes 
tourism through the development of appropriate legislation and the formation of an 
attractive image of the respective territory, helps to overcome crisis phenomena 
(terrorism, pollution environmental conservation of historical and cultural resources) 
[18, p. 60]. Thus, an essential feature of the tourism cluster is the presence of the state 
institution, which carries out the strategic management of tourism activities and 
contributes to the development of tourism within the framework of tourist 
destinations. In addition, the creation of a tourist cluster involves the functioning of 
various private institutions: unions, associations, foundations, public organizations 
that coordinate the activities of cluster members, provide economic and organizational 
assistance, act as subjects of a tourist cluster and help reduce conflict within the 
cluster, as well as overcome force majeure. 

Cluster scientific base – the cluster component includes research centers that 
analyze the state of clusters and develop methods for its development, it may also 
include educational institutions that train cluster workers and cluster related 
industries. 

Sales channels – a group of enterprises or individuals that help to carry out the 
transfer of tourism services and ultimately bring ownership of it to the end user. The 
main sales channels in the tourism cluster are travel agencies and tour operators, 
whose main task is to create attractive and sometimes unique tourism products that 
meet the needs of tourists. 

Consumers – enterprises or individuals for the sake of which a tourist product is 
produced. A characteristic feature of the tourism sector is a significant impact on the 
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formation of the composition of the chain of creation and distribution of value-tourism 
product consumers of tourism products. At the same time, tourists not only actively 
participate in the formation of the participants in the chain of creation and 
distribution of the value of the tourist product, they can also independently create 
their own value chain of the tourist product. Secondly, vertical and horizontal 
diversification, combined with specialization in activities and competition in the 
tourism sector, allows you to create highly personalized and differentiated tourism 
products that take into account the specific needs of different consumers. Thirdly, the 
very concept of the value creation and distribution chain assumes the presence in its 
composition of consumers as a basic element. 

In the Republic of Moldova, despite the great potential, the social and economic 
importance of tourism, its infrastructure is still underdeveloped. Therefore, the impact 
of the tourism industry on the country's economy is still negligible. It is adequate to 
the state’s contribution to the development of the industry and is restrained by the 
lack of real investment in tourism infrastructure, the low level of hotel service, the 
insufficient number of hotel beds, the shortage of qualified personnel, etc. According 
to statistics from the UNWTO, Moldova is one of the least visited places in Europe. 
The Republic, despite its tourism potential, occupies an insignificant place in the 
global tourism market. In modern conditions, an insufficient level of development of 
tourism activities in the country entails an unsatisfactory quality of tourism and 
related services, inefficient use of the recreational potential, a low level of development 
of recreational infrastructure and inefficient tourist services. 

Over the past few years, positive trends have been observed in the tourism 
industry of the Republic of Moldova: the volume of tourism services provided is 
increasing, accordingly, tourism revenues are growing, the tourism potential of the 
country creates the basis for the formation of a tourism cluster. The development of 
such an entrepreneurial structure, its competitiveness will be based not only on 
historical and natural factors, but also on the dynamic structuring of the entire tourism 
program and ensuring the high quality of each tourist product. In this regard, the 
formation of tourism clusters should become a priority area of state support for the 
tourism industry in the country. A cluster in tourism is an economic complex of 
enterprises and organizations concentrated on the territory of a tourist region, the 
participants of which are: a) connected in a single chain of creating a value-tourism 
product; b) have a single mechanism for managing economic activity. 

The creation of a modern tourism cluster in Moldova will solve a number of 
problems, among which: rational use of the country’s natural potential; priority 
development of domestic and inbound tourism in the territory; creation and 
development of a highly efficient and competitive tourist complex; demonstration of 
historical, cultural and spiritual heritage; the formation of a system of state regulation 
of tourism; support for the development of various types of entrepreneurship (medium 
and small) in the tourism sector; development of a marketing strategy for promoting 
tourism products and creating a favorable image of the country; attraction of 
extrabudgetary sources for reconstruction and new construction of tourist facilities; 
creation of a system of training, retraining and advanced training of tourism personnel; 
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formation of investment platforms for the implementation of public-private 
partnership mechanisms and the development of small and medium tourism business. 

In this regard, to create a tourism cluster in the country, it is necessary: 
implement tourism information policy in order to popularize tourism; divide the 
country into tourist destinations that can be identified and which can become the 
basis for the formation of a cluster; develop tourism infrastructure; divide the territory 
into tourist clusters, highlighting the boundaries of each cluster; in each selected 
tourist direction, select the main tourist points around which clusters will be localized 
(cluster core); analyze the potential of the cluster forming around the core of the 
cluster; identify and determine the natural-climatic, socio-economic, cultural and 
historical components of the cluster; establish the unique characteristics of the cluster, 
which are its competitive advantage; build tourism elements of the cluster, also 
highlight the basic services of the tourism cluster; determine the tourism product of 
the cluster, build the structure and supply chain of this cluster product; provide the 
necessary funding for the tourism cluster; within each group of clusters, form an 
algorithm for the development of the cluster: personnel policy, material and technical 
support, infrastructure, state support, management structure, regulatory framework, 
etc. 

Thus, in the Republic of Moldova, an increased interest in clustering and the 
tourism industry as an effective mechanism for increasing competitiveness is expressed 
in the following interrelated trends: continuous growth in demand in the tourism and 
recreation market, largely due to the increase in duration and quality of life of people; 
bias in the patterns of consumption of goods and services in favor of the latter; 
growing demand for diversified tourism and recreation services; growing investment 
attractiveness of recreation and tourism.  
 

Conclusions 
Thus, in the context of world globalization, the emergence of the latest forms of 

integration and cooperation is stimulated in economic systems, and, as a result, the 
cluster theory is constantly evolving, associated with the development of the latest 
forms of production and their direct organization in the context of world globalization. 
Also, the evolution of cluster theory is associated with increased interaction in various 
sectors of the economy, both globally and nationally and locally. Thus, a cluster 
approach in a highly competitive market environment and constantly growing 
economic instability is one of the most progressive and effective approach to territorial 
development. This is evidenced by the logic of the development of the most successful 
economically developed regions and countries of the world, where clustering has 
become a natural stage in the evolution of forms of integrated business organization, 
which allows uniting the individual and the general, balancing the interests of a 
person, a company and a region, setting a vector for their joint targeted development.  

The above applies to tourism, which has recently acquired the significance of a 
mass social phenomenon, i.e. moved from the elite product category to the product 
category available to the average consumer. The modern realities of the post-industrial 
consumer society emphasize the service sector, where an active tourism industry plays 
an increasingly important role for many territories. Tourism is actively involved in 
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solving social problems, providing additional jobs and improving the welfare of the 
population, serves as a valuable source for the development of small and medium-sized 
businesses, thanks to millions of intercultural ties, it solves the most important 
humanitarian problems. The activities on the formation, support and development of 
tourism clusters include: support for the concentration of companies and firms related 
to each other by one process or another; elimination of barriers to innovation; 
territorial infrastructure development; investment in human capital. At the same time, 
a key feature of the activity of state authorities is that they are not called to initiate the 
creation of tourist clusters, but only contribute to the creation of favorable conditions 
for their development through the implementation of a competent tax, budget, credit, 
customs policy, as well as the construction of modern research and information 
centers, objects of transport and energy infrastructure. The task of the cluster should 
be not only the creation of comfortable conditions for vacationers, but also ensuring 
their safety, the search for innovative solutions in the development of tourism 
potential, the attraction of science and new technologies for the improvement and 
rational use of tourism products. The growth of investments and large-scale joint 
actions in the future will expand the range of services in the field of tourism, will 
contribute to the development of tourism infrastructure and will help realize the 
potential for further growth that has not yet been fully utilized. 

In general, we can say that the Republic has all the necessary, although 
insufficient prerequisites, and precedents for the effective clustering of tourism. In 
order for the preconditions to turn into a large-scale process, it is necessary, at a 
minimum, to formulate an economic policy, with the inclusion of clusters as elements 
of self-organization of the economy. 

The Republic of Moldova has great potential for the modernization of the 
tourism industry, however, the inefficient use of tourism resources and opportunities, 
a large number of potentially tourism facilities that remain unclaimed due to 
undeveloped infrastructure and incompetent management, create obstacles to the 
effective functioning of this industry. International experience indicates that 
enterprises united in a single group or cluster are capable of rapid economic 
development, viable leadership in domestic and foreign markets, job creation with 
high added value, rapid technological and social progress. Clusters are especially 
relevant in the context of the financial and economic crisis, since they are one of the 
few opportunities for many companies to maintain their market share. Only mutually 
beneficial cooperation and active joint efforts are able to withstand the crisis and 
preserve key areas of activity in the country. The cluster approach also serves not only 
as a means of salvation from the crisis, but also as a measure of increasing the 
competitiveness of mutually beneficial combined enterprises and organizations. 

The benefits from the cooperation of companies that provide travel services 
make it possible to effectively use the collective opportunities for creating travel 
services and contribute to the development of enterprises not directly related to this 
area. The creation of a tourism cluster leads to diversification and deepening of 
product specialization, reconstruction of shared infrastructure, and also provides the 
opportunity to benefit from the opportunity to discuss complex issues in close contact 
with suppliers. In addition to the above advantages, cooperated networks contribute to 
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the development of new models of the production process and organization, the 
exchange of technical and other market information, agreements on the purchase and 
sale of goods and services, and the development of a common marketing company. 
Collaboration and synergy resulting from joint actions has a clear advantage over 
isolated companies. 
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Abstract 
In this research, the author wishes to emphasize the importance of the hotel industry in the 

development of Moldovan tourism industry. Underlining the main weaknesses the hotel industry faces: 
discrepancies in the quality of services, confused and inadequate legal framework, uneven and inefficient 
distribution of accommodations. Optimizing the quality of hotel services is impossible without: a favorable 
legislative framework, support and involvement of the competent authorities, integration into the 
international hotel industry and improving the investment climate. 

Key words: tourism,  hotel services, accommodation structures, deficiencies,  strategies 

 
Introducere 
Republica Moldova, ca destinaţie turistică, dispune de un bogat potenţial 

pentru vizitatorii săi. Produsul turistic al ţării este reprezentat de un ansamblu 
complex de mediu, atît natural, cît şi antropic (patrimoniu, cultură, activităţi, servicii 
pentru vizitatori). Amplasamentul fizico-geografic favorabil, ospitalitatea tradiţională, 
vinurile excelente şi preţurile relativ mici fac din ţara noastră o potenţială destinaţie 
turistică pentru turiştii străini. 
 

1. Obiectivul cercetării 
Turismul reprezintă pentru Moldova sectorul economic care dispune de un 

valoros potenţial de dezvoltare, neexploatat încă suficient şi care poate deveni o sursă 
de atracţie atât pentru investitori, cât şi pentru turişti străini. În raport cu potenţialul 
turistic, dar şi comparativ cu statele vecine, ponderea turismului în PIB este mică, la fel 
şi profitul obţinut de întreprinzătorii din turism. Aceasta se datorează în principal 
lipsei produselor turistice complexe, discrepanţei capacităţilor turistice şi lipsei 
facilităţilor pentru realizarea capacităţii turistice existente. Fără a avea o dezvoltare 
cantitativă şi calitativă a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare, 
resursele naturale ale ţării nu pot fi în întregime valorificate. 

Industria cazării reflectă pe deplin particularităţile întregului sector al 
serviciilor: este eterogenă, afectată de sezonalitate, utilizează un volum ridicat de 
muncă cu calificare medie, iar ca o trăsătură distinctă în grupul serviciilor de sejur, este 
intensivă în capital [6, p. 313]. 

Capacitatea de cazare reprezintă acele dotări de bază materială care asigură 
înnoptarea şi odihna turiştilor pe o anumită durată de timp, în baza unor tarife 
determinate, diferenţiate în funţie de gradul de confort oferit de perioada din an în 
care sunt solicitate [7, p. 387]. Capacităţile de cazare cuprind totalitatea formelor de 
cazare, numite şi structuri de primire turistică, care, în vederea asigurării unui sejur cât 
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mai atractiv, oferă turiştilor condiţii optime de adăpostire (înnoptare), îndeplinind, 
după caz, şi alte funcţii caracteristice odihnei în domiciliul temporar, alimentaţie, 
agrement, igienă etc. 

Structura de primire turistică este definită ca o construcţie sau o amenajare 
destinată cazării turiştilor şi/sau servirii mesei pentru turişti [1]. 

Turiștii străini care vizitează anual Republica Moldova pot beneficia de serviciile 
a 264 de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei, cu 
un fond de cazare de 28067 locuri.  Acest fond este suficient pentru deservirea fluxului 
existent de turişti, deoarece, deşi numărul de turiști care anual ne vizitează țara este în 
creștere, acest număr este totuși foarte modest. 

În Tabelul 1 vom analiza numărul structurilor de primire turistică colective cu 
funcțiuni de cazare și servire a mesei, de serviciile cărora pot beneficia turiştii, după ani 
și tipuri:  
Tabelul 1. Numărul structurilor de primire turistică colectivă cu funcțiuni de cazare și 

servire a mesei 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 229 249 250 247 257 264 

Hoteluri și moteluri 62 72 75 85 87 94 

Pensiuni turistice și agropensiuni 11 15 13 15 19 19 

Cămine pentru vizitatori 6 6 7 6 6 6 

Stațiuni balneare și de tratament 6 6 6 7 7 7 

Sate de vacanță și alte structuri de odihnă 62 71 71 63 62 63 

Tabere de vacanță pentru copii 82 79 77 71 76 75 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică 

Din tabel vedem că cea mai mare pondere în numărul structurilor de cazare le 
revine hotelurilor și motelurilor, cu circa 36% din total. Aproximativ 28% din numărul 
de unități de cazare le revin taberelor de vacanță pentru copii, însă acestea  nu pot fi 
folosite pentru primirea turiștilor străini. O pondere de circa 24% o au satele de 
vacanță; pensiunile turistice și agropensiunile, 7%; stațiunile balneare și de tratament, 
2,6%.  

Analizând datele tabelului, putem concluziona că în spațiul rural se atestă o 
insuficiență a infrastructurii de cazare și a dotărilor pentru odihnă și agrement, 
pensiunile turistice și agropensiunile avînd o pondere de doar 7% din totalul 
numărului unităților de cazare. Din cauza acestor probleme, atât în spațiul rural, cât și 
în cel urban este utilizată mai puțin de jumătate din capacitatea de cazare, ceea ce se 
răsfrînge direct asupra fluxurilor de turiști și a încasărilor întreprinderilor turistice.  
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Diagrama 1. Numărul turiştilor cazaţi în structurile de primire turistică 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică 

Numărul turiştilor cazaţi în structurile de primire turistică este în creştere, fapt 
ce se datorează şi creşterii numărului de turişti străini ce ne vizitează anual ţara, de la 
8710 în anul 2014 la 13150 în anul 2019. Cea mai mare pondere în preferinţele de cazare a 
turiştilor o ocupă hotelurile şi motelurile, aproximativ 30% din totalul turiştilor cazaţi 
în structurile de cazare turistică colectivă. Urmate de căminele pentru vizitatori şi 
taberele de vacanţă pentru copii. În același timp, aceste structuri de cazare nu sunt 
percepute ca elemente ale infrastructurii turistice de către publicul larg şi de autorităţi 
[3]. Astfel, deşi structurile în cauză deservesc şi cazează numeroşi vizitatori, o parte 
fiind din străinătate, acestea nu sunt clasificate ca structuri de primire turistică, fapt ce 
împiedică respectarea standardelor internaționale.  

Rețeaua hotelieră din municipiul Chișinău este destul de variată. În ultimii ani, 
o parte din hoteluri au fost supuse modernizării, s-a deschis un lanț de hoteluri mici. 
Structurile de cazare amplasate în afara capitalei urmează a fi modernizate. De 
menționat și funcționarea unei rețele eficiente de închiriere a apartamentelor private. 
În spațiul rural există un excelent potențial de dezvoltare a structurilor private de 
cazare.  

În ultimul deceniu se atestă o creştere a numărului de unităţi de cazare, atât în 
municipiul Chişinău, cât şi în afara acestuia, numărul lor crescînd cu circa 40%, iar 
numărul hotelurilor şi motelurilor dublîndu-se, de la 53 unităţi în anul 2010 la 94 
unităţi în 2019. În Chişinău, numărul de unităţi de cazare s-a mărit cu 67,7 % și de 4 ori 
numărul de hoteluri [5]. În ultimii 10 ani s-a investit de 3 ori mai mult în construcţia de 
structuri de cazare cu regim permanent. Investiţiile sunt în special promovate de 
companii private, aproximativ toate hotelurile de stat fiind privatizate, scoase la 
licitaţie şi vîndute. 

Sectorul hotelier autohton şi-a restabilit numărul de structuri de cazare după un 
declin major, cauzat de destrămarea sistemului turistic al URSS. Industria hotelieră 
autohtonă a fost direct influenţată de crizele politice şi economice instaurate în urma 
destrămării sistemului socialist şi de perioada îndelungată de tranziţie de la economia 
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planificată la cea de piaţă. După anii ’90 o bună parte din unităţile de cazare din ţară s-
au închis, li s-a schimbat activitatea sau au fost distruse. Insuficienţa de turişti din acea 
perioadă a dus la micşorarea atracţiei business-ului hotelier şi astfel a scăzut 
rentabilitatea hotelurilor mari. Coeficientul de utilizare a locurilor disponibile în 
hoteluri varia între 30-35%, fapt care a generat reorientarea structurilor hoteliere spre 
alte pieţe, cum ar fi cea de închiriere a oficiilor pentru întreprinderile din capitală, de 
exemplu hotelurile Cosmos, Turist, Chişinău etc. 

Baza materială din industria hotelieră din Republica Moldova este caracterizată 
printr-o repartiţie neuniforma şi ineficientă, aproximativ 95% din structurile de cazare 
sunt amplasate în municipiul Chişinău şi doar cîteva sunt localizate în afara capitalei, 
în marile centre raionale, precum Bălţi, Orhei, Cahul, Soroca etc. 

În Republica Moldova predomină hotelurile de tip exploatare individuală, 
activînd de sine stătator, elaborînd şi aplicînd politici de management şi strategii de 
marketing proprii. În ultimii ani a apărut un lanț de hoteluri mici, construite în stilul 
vilelor urbane, care corespund într-o mare măsură cerinţelor de clasificare şi care 
promovează pe piaţa hotelieră oferte competitive. O excepţie este faptul că în anul 2013 
a fost dat în exploatare primul hotel aparţinînd unui lanţ hotelier internaţional, 
Flowers Hotel, care face parte din lanţul hotelier american Best Western. Integrarea 
hotelurilor individuale în lanţuri hoteliere este foarte importantă, deoarece hotelurilor 
aderente li se oferă o serie de beneficii şi avantaje, de exemplu: campanii promoţionale 
comune şi editarea de ghiduri incluzînd toate hotelurile aderente, birou de rezervări 
informatizat, posibilităţi de finanţare preferenţială, acordarea de asistenţă tehnică şi 
consultanţă de gestiune de către managerii lanţului [7, p. 435]. Aceste avantaje oferite 
aderentului unui lanţ hotelier, aplicate la nivelul hotelurilor individuale, ar putea 
stimula dezvoltarea sectorului hotelier autohton şi, în consecinţă, dezvoltarea 
industriei ospitalităţii. Un exemplu concret este România, în care, spre deosebire de 
Republica Moldova, industria hotelieră se dezvoltă destul de rapid, înregistrînd indici 
semnificativi de creştere a pieţei hoteliere în ultimii ani. Lanţurile hoteliere 
internaţionale care şi-au deschis deja hoteluri în România sunt: InterContinental 
Hotels Group, Accor, Mariott, Best Western şi Hilton. Republica Moldova, din 
nefercire, a rămas izolată de procesele de integrare internaţională în domeniul 
activităţii hoteliere și din această cauză dezvoltarea industriei hoteliere decurge destul 
de lent. 

Industria hotelieră se confruntă adesea cu discrepanţe în ceea ce priveşte 
calitatea serviciilor, din cauza unor sisteme de clasificare necorespunzătoare, avînd în 
vedere inexistenţa standardelor internaţionale în acest domeniu. Unul dintre cele mai 
răpîndite sisteme de clasificare la nivel mondial este sistemul european, sistem de 
apreciere pe stele, care este folosit şi în Republica Moldova. Sistemul de clasificare prin 
stele variază de la o ţară la alta, luînd în considerare doar nivelul echipamentelor din 
hotel. Standardele actuale de clasificare îşi concentrează atenţia mai mult asupra bazei 
tehnico-materiale a hotelului, acordîndu-se o atenţie mai mică calităţii serviciilor 
oferite clienţilor. 

Pe 27 mai 2003 a fost adoptată o Hotărîre de Guvern care prevedea aprobarea 
normelor metodologice privind criteriile de clasificare a structurilor de primire 
turistică cu funcţiuni de cazare şi servire a mesei. Conform acestor norme, clasificarea 
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structurilor de cazare se face de la o stea pînă la 5, în funcţie de tipul unităţii, 
caracteristicile de construcție, dotările, utilajele şi calitatea serviciilor prestate de 
unitatea respectivă. Totuși, doar fiecare a cincea unitate de cazare a acceptat sistemul 
național de clasificare pe stele, iar marele lanțuri hoteliere ocolesc ideea localizării 
afacerii în Moldova din cauza costurilor mari și a pieței turistice reduse. 

Sectorul rămîne a fi unul neatractiv pentru investiții majore, în mod special din 
cauza impedimentelor ramurii turistice înseși: necesitatea investițiilor mari în 
infrastructura generală și turistică, fluxul mic de călători, activitatea dependentă de 
sezonalitate, gradul mare de degradare a resurselor turistice şi lipsa zonelor turistice 
atractive pentru investiții. 
 

2. Deficienţele cu care se confruntă sectorul hotelier autohton 
Industria hotelieră din Republica Moldova prezintă un potenţial ridicat, ce 

necesită dezvoltat şi diversificat. În urma analizelor efectuate asupra particularităţilor 
serviciilor hoteliere autohtone constat urmatoarele deficienţe [3]: 

▪ mai mult de jumătate din structurile de cazare nu sunt clasificate, fiind dotate la 
discreţia proprietarilor, fără garanţii de conformitate cu standardele aprobate; 

▪ se simte o insuficienţă de structuri de cazare din categoria 2-3 stele, care ar oferi 
servicii la preţuri competitive şi accesibile pentru majoritatea turiştilor, atât autohtoni, 
cât şi străini; 

▪ piaţa este suprasaturată de structuri de cazare luxoase, care au o rată de 
ocupaţie redusă, dar menţin preţuri considerabile; 

▪ structurile de cazare utilizează o politică rigidă de preţ, indiferent de gradul de 
utilizare a spaţiilor, cerînd acelaşi preţ pentru orice perioadă a anului; 

▪ marea majoritate a structurilor de cazare sunt concentrate în capitală sau în 
oraşele mai mari, în timp ce  majoritatea zonelor rurale nu dispun de unităţi de cazare 
sau numărul lor este foarte limitat; 

▪ Coeficientul de utilizare a locurilor disponibile în hoteluri variază între 20-30%, 
fapt care a reorientat hotelurile spre piaţa asigurărilor cu oficii a întreprinderilor din 
capitală, fapt ce a condus la micşorarea fondului de camere disponibile, în timp ce 
numărul hotelurilor este în creştere; 

▪ se resimte o insuficienţă a motelurilor de-a lungul principalelor drumuri rutiere 
şi a structurilor de cazare în majoritatea localităţilor suburbane; 

▪ căminele pentru vizitatori şi taberele de vacanţă pentru copii nu sunt percepute 
ca elemente ale infrastructurii turistice de către publicul larg și nici de autorităţi. 
Astfel, deşi deservesc şi cazează numeroşi vizitatori, dintre care o parte sunt din 
străinătate, nu sunt clasificate ca structuri de primire turistică, fapt ce împiedică 
respectarea standardelor internaţionale; 

▪ insuficienţa de turişti a dus la micşorarea investiţiilor în industria hotelieră şi 
scăderea rentabilităţii hotelurilor noi, investiţiile fiind mari și neputînd fi acoperite în 
urma exploatării hotelului; 

▪ renovarea hotelurilor decurge încet, din cauza lipsei de investiţii capitale și de 
surse financiare, fiind renovate doar hotelurile din oraşe, cele din mediul rural 
rămînînd într-o stare învechită [12]. 



Natalia ANTOCI 

 167 

3. Soluții 
Pentru o dezvoltare mai eficientă a sectorului hotelier în Republica Moldova, ar 

fi oportune următoarele soluţii [3]: 

▪ modificarea cadrului normativ privind clasificarea structurilor de primire 
turistică, în scopul favorizării dezvoltării sistemului de cazare, care să ofere preţuri 
competitive pe piaţa turistică din regiune şi intensificarea clasificării structurilor de 
cazare; 

▪ implementarea unei politici active orientate spre creşterea numărului 
structurilor de cazare în mediul rural, ceea ce ar genera locuri de muncă şi beneficii 
socio-economice pentru comunităţile locale; 

▪ includerea în sistemul de clasificare a tuturor structurilor care oferă servicii de 
cazare turistică, conform standardelor internaţionale; 

▪ intensificarea implementării mecanismului de control al calităţii serviciilor 
oferite de structurile de cazare; 

▪ organizarea unor centre de instruire profesională de calitate a top-
managementului din industria hotelieră; 

▪ îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale şi promovarea unor politici de preţ 
attractive; 

▪ consolidarea bazei hoteliere prin centre de congres naţionale şi internaţionale; 

▪ efectuarea unor studii de fundamentare a cererii staţiunilor turistice din 
suburbii şi zonele rurale; 

▪ crearea mai multor subzone cu specific, destinate odihnei turiştilor din capitală; 

▪ orientarea ofertei spre deservirea turiştilor de afaceri, includerea în circuitul 
turistic naţional a subzonelor de odihnă ale oraşului; 

▪ realizarea unui studiu geografic al necesităţilor de dezvoltare a structurilor de 
cazare pe categorii, tipuri şi localităţi; 

▪ valorificarea obiectivelor turistice naţionale, fapt ce ar genera sporirea cererii 
pentru serviciile de cazare atât în mediul urban, cât şi în cel rural; 

▪ lărgirea spectrului motivaţional al turiştilor prin diverse campanii de promovare 
a Republicii Moldova ca destinaţie turistică în lume; 

▪ elaborarea şi difuzarea pe larg a unui ghid despre structurile de cazare din 
Republica Moldova: diverse reviste, pliante, broşuri, ghid electronic instalat la 
aeroport, în sala gărilor feroviare şi a celor rutiere [12]. 
 

Concluzii 
În Republica Moldova, o afacere în sectorul hotelier, în special în mediul rural, 

poate avea succes din următoarele considerente: zonele turistice rurale sunt tot mai 
solicitate de către orăşeni şi turişti străini; călătoriile în raza de 30-50 km de la oraşe 
devin competitive comparativ cu deplasările la distanţe lungi în străinătate; costul 
serviciilor prestate în agropensiuni sunt mai mici decât în alte unităţi de cazare; 
afacerea poate fi iniţiată relativ simplu şi ieftin; oferta agropensiunilor de regulă este 
complexă şi localizată „sub acelaşi acoperiş”, ceea ce o face foarte atractivă pentru 
beneficiari [9]. Investiţia pentru lansarea afacerii nu este mare, deoarece se solicită în 
principal doar cheltuieli ce ţin de amenajarea casei, în funcţie de Normele 
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metodologice şi criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni 
de cazare şi de servire a mesei, pentru obţinerea statutului de agropensiune. 

Nivelul de dezvoltare a industriei hoteliere reprezintă măsura satisfacerii nevoii 
pentru turism a populaţiei. Servicii hoteliere insuficiente în raport cu nevoile turiştilor 
sau necorespunzătoare din punct de vedere calitativ determină efecte negative în lanţ. 
Industria hotelieră, calitatea serviciilor de cazare influenţează nu numai nivelul 
dezvoltării turismului în general, dar şi eficienţa acestui sector. Prin atracţiile 
exercitate de serviciile de cazare se asigură o bună valorificare a potenţialului turistic 
existent, a capacităţii bazei tehnico-materiale, a disponibilităţilor legate de forţa de 
muncă, toate acestea determinînd realizarea unor coeficienţi înalţi de valorificare. 
Complexitatea serviciilor de cazare, diversitatea lor reprezintă un factor de prestigiu, 
de atractivitate a produsului turistic şi, indirect, constituie un factor de creştere a 
eficienţei comercializării lui. 
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MARKETING ASPECTS AND CONCEPTS IN MOUNTAIN 
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Abstract 
Romania has a huge chance, unfortunately  not enough harnessed: through the attractive valences 

specific to mountain agritourism (natural resources of great beauty, authentic mountain rural life 
enhanced by artifacts still existing in the mountain area and used in daily practices, unique ethnographic 
elements, accommodation units - a true balsam for the soul that carries in it the famously mountain air or 
the smell of smoke from the stoves, as well as the gastronomic heritage regarded as a socio-cultural 
heritage) has the possibility to unite the old times with the new ones. Thus, the main challenge is the 
awareness of the value of the agritouristic heritage as well as the solutions of valorization. For this reason, 
one of the solutions consists in the skillful use of neuromarketing and gastrophysical knowledge for 
enhancing mountain food, which eliminates the banal idea for a particular product or food, transforming 
them not only into food, but also into the aspiration and symbol that gives a certain sense to the consumer 
in the construction of personal identity in the process of individualization. In addition to these aspects, the 
knowledge of gastrophysics are of real use in the prevention of food waste, an extremely worrying 
phenomenon that has acquired surprising dimensions lately. 

Key words: agritourism, mountain area, neuromarketing, gastrophysics, food waste 

 
Introducere 
Zona montană a României reprezintă un spațiu cu trăsături specifice, iar prin 

expresia handicapuri naturale (Legea Muntelui, 2018) se înțelege gradul de 
restrictivitate impus de altitudine, condițiile fizico-geografice, perioada de vegetație, 
panta terenului şi altele, care au consecințe negative asupra inițiativelor cu caracter 
economic din arealul montan. Noua Geografie Economică (Clipa, 2011), susținută la 
nivel mondial, consideră dezvoltarea economică și socială a regiunilor montane 
(Antonescu, 2017) o direcție de o importanță semnificativă: zonele montane sunt surse 
însemnate de materii prime și materiale, utilizate atât în producție, cât și în consum 
(industrie, agricultură, servicii). Economia zonelor montane, deşi se confruntă, în 
prezent, cu o decădere mai mult sau mai puțin accentuată, prezintă avantajul unui 
fundament durabil (Bran, 2004). Din acest motiv, zonele de munte trebuie să 
beneficieze de o politică specifică, definită conform principiilor dezvoltării durabile 
(Rey, 2008), care asigură necesitățile prezentului fără a compromite șansele 
generațiilor viitoare. Economia agricolă montană este în mare parte ecologică, 
(datorită lipsei chimizării și existenței practicilor tradiționale) și se bazează în mare 
parte pe economia pastorală și, prin pluriactivitate, poate fi împletită cu recoltarea și 
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prelucrarea fructelor de pădure și a plantelor medicinale din flora spontană montană, 
iar ambele pot fi conexate cu activități agroturistice sau legate de obiceiurile pastorale, 
etnofolclorice, religioase și spirituale ori cu activități sportive și de drumeție, toate 
constituind căi de sporire importantă a valorii adăugate în economia rurală montană și 
de valorificare superioară a capitalului natural al zonei de munte (PT, nr. 22). 

Întreaga zonă montană a României reprezintă un izvor de diversitate: 
diversitate culturală, diversitate de moşteniri, meşteşuguri, produse alimentare şi 
biodiversitate, toate fiind ingrediente cu potențial de dezvoltare durabilă, de pe urma 
cărora poate beneficia întreaga societate. În general, termenul de agroturism este 
folosit pentru a descrie orice tip de activitate bazată pe relația dintre agricultură și 
turism, inclusiv agroturismul educațional (Petroman et al, 2016). Activitățile 
agroturistice educaționale au în vedere: o înțelegere completă a funcției publice a 
agriculturii, sensibilizarea pentru alimente sănătoase, dezvoltarea unor obiceiuri 
alimentare sănătoase, învățarea modului în care sunt produse și comercializate 
produsele agricole. Cererea de agroturism se concentrează pe obiective precum mediu, 
peisaj, cultură, tradiții, care pot fi împărtășite de turismul de masă, dar, cu siguranță, 
cu o abordare diferită. Noua abordare se referă la conceptul de green building, 
(D’Alessandro, 2016) și înseamnă a construi cu scopul de a asigura bunăstarea 
oamenilor, bunăstare privită ca o condiție fizică și psihică în care sănătatea, echilibrul 
socio-economic al individului și protecția mediului se află în armonie. Extrapolând la 
țara noastră, turiștilor consumatori de agroturism li se oferă ocazia să aprecieze mai 
mult identitatea culturală (Momir et al., 2014) a zonelor montane.  

A vorbi despre identitate înseamnă a vorbi despre natura umană şi 
complexitatea ei, despre istoria devenirii omului, a creării şi recreării lui prin gândire, 
efort şi voință, înseamnă a vorbi despre o față vizibilă, conştientă de sine şi alta 
ascunsă, ce transpare în gânduri, gesturi, comportamente demne de a fi luate în seamă 
(Babenco, 2016). 

Identitatea (Şchiopu, 1997) este denumirea dată conştientizării sentimentelor de 
apartenență ale sinelui (apartenența de familie, țară, zonă, cultură, popor, etnie, 
ideologie, grup profesional). Identitatea se realizează prin identificare, dar nu este 
egală cu aceasta. O altă tendință reprezentativă a economiei și implicit a turismului o 
reprezintă localizarea. Esența acesteia rezidă în protejarea producătorilor și 
consumatorilor locali, valorilor, tradițiilor, dialectelor etc., care se află în pericol de 
dispariție din cauza acțiunilor megatendinței de globalizare (Şiscan, 2016).  

Cea mai importantă resursă a zonei montane – produsul montan – are două 
trăsături definitorii: autenticitatea și teritorialitatea (Adams et al., 2010). Astfel, 
principala provocare o reprezintă conştientizarea valorii patrimoniului agroturistic (în 
care este inclus și produsul montan), precum şi soluțiile de valorificare. Valorificarea 
produselor agroalimentare montane urmărește crearea unor sisteme generale durabile, 
care sunt echilibrate, diversificate și favorizează protecția resurselor naturale, dar și a 
sănătății consumatorului. Se cunoaște legătura directă dintre zona de munte și 
cvasiabsența fenomenului de poluare datorat practicilor agricole. Este un avantaj 
pentru munții României, care, nesuportând semnificativ sau deloc procesul de 
chimizare, oferă cele mai înalte garanții de calitate şi sănătate pentru consumatori, din 
start. 
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Identitatea exprimată prin hrană creează premisele asocierii și coagulării mai 
multor aspecte ale vieții, în mediul rural montan, cu preocupări și activități emergente, 
de la care se așteaptă o firească repunere în drepturi a tradițiilor milenare ale acestor 
meleaguri (Apetrei, 2019). Noi, oamenii, păstrăm în minte pentru totdeauna gustul 
particular al alimentelor din copilărie, din adolescență, „de pe vremea noastră”, cum se 
spune. Când plecăm într-o altă țară simțim imediat gustul diferit al laptelui, al cărnii, 
al fructelor, al multor alimente cunoscute și spunem imediat că nu sunt ca cele de 
„acasă” (Petridou, 2001). Când dorința de a simți gusturile de „acasă” ne împinge să 
căutăm în magazine produse „ca la noi”, atunci putem spune că am ajuns să cumpărăm 
nostalgic. 

Prin caracteristicile sale, teritorialitatea și autenticitatea, produsul montan este 
un produs generator și catalizator de emoții. Pentru că vorbim de emoții, o nouă 
obordare din partea antreprenorilor din agroturism constă în utilizarea abilă a 
cunoştințelor de neuromarketing şi gastrofizică, în scopul punerii în valoare a 
produselor alimentare montane, care înlătură ideea de banal în legătură cu un produs 
sau o anumită mâncare, transformându-le nu doar în hrană, ci şi în aspirație şi simbol, 
ce conferă un anumit sens consumatorului în costruirea identității personale în 
procesul de individualizare. În plus față de aceste aspecte, cunoştințele de gastrofizică 
sunt de un real folos în prevenirea risipei alimentare, fenomen extrem de îngrijorător, 
care a căpătat în ultima perioadă dimensiuni uluitoare. 
 

1. Material şi metode  
Lucrarea se evidențiază print-o abordare interdisciplinară, scopul cercetării îl 

constituie analiza agroturismului montan și punerea în valoare a celui mai important 
produs din zona montană, produsul agroalimentar montan, utilizând informațiile noi 
oferite de neuromarketing și gastrofizică, luând în considerare spectrul sustenabilității 
dezvoltării economice ca direcție prioritară. Pentru atingerea obiectivelor propuse sunt 
folosite ca surse bibliografice și de informare următoarele: 

▪ cărți de specialitate publicate în țară și străinătate de autori recunoscuți 
național şi internațional; 

▪ articole publicate în baze de date naționale şi internaționale;  
Metodele de cercetare utilizate în cadrul lucrării sunt: 

▪ documentarea, cu precădere documentarea teoretică, prin analiza literaturii de 
specialitate, în aceste sens fiind studiate numeroase cărți, studii, articole naționale și 
internaționale; 

▪ metode statistice, precum clasificarea şi sinteza; 

▪ metoda cercetării interdisciplinare, care se bazează pe cunoștințe din alte 
domenii, precum cele ale economiei, neuromarketingului și gastrofizicii. 
 

2. Agroturismul montan – şansă de relansare a economiei montane 
Zona montană a României se prezintă cu un uriaș deficit de dezvoltare (chiar 

dacă nu ne place această etichetare, această zonă este inclusă în categoria zonelor 
defavorizate), generat de lipsa de adaptare a instrumentelor existente la practicile 
actuale de progres. Costurile pentru producția de bunuri și servicii cu specific montan 
sunt semnificativ mai mari decât bunurile similare obținute în zonele de câmpie și de 
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deal și din acest motiv produsele montane nu pot fi competitive pe piața convențională 
(Anexa Memorandum: Zona Montană Defavorizată – 2014-2020). Astfel, se impune 
căutarea unor soluții care să asigure un nivel rezonabil de venituri meritate pentru 
locuitorii și producătorii din zona montană, astfel încât comunitățile de aici să 
depășească statutul de asistat.  Paradigma dezvoltării montane este diferită de cea a 
dezvoltării zonelor colinare și de șes sau de cea a aglomerațiilor urbane și din acest 
motiv se caută modalități de abordare specifice, atât din punctul de vedere al 
strategiilor, cât și din punctul de vedere al managementului și practicilor de marketing. 
Una din soluții constă în luarea în considerare și valorificarea mai multor categorii de 
resurse montane, precum natura și cultura, alături de tehnologie.  

Agroturismul reprezintă o posibilitate reală pentru economia zonei montane. 
Înființarea și dezvoltarea agroturismului creează principalele premise pentru 
declanșarea și dezvoltarea unor inițiative (Darău, 2016): unele activități tradiționale ce 
au fost neglijate de mult timp, activități ce dinamizează viața economică locală și îi 
conferă o remarcabilă specificitate. 

În literatura de specialitate s-a conturat următoarea definiție dată conceptului 
de agroturism: „activitatea de primire şi ospitalitate realizată de întreprinzătorii agricoli 
individuali sau asociații, precum şi de familiile lor, utilizând propria întreprindere 
(gospodărie, exploatație) sau una închiriată, astfel încât activitatea desfăşurată să fie 
într-un raport de complementaritate cu activitățile aferente culturii terenului, 
silviculturii şi creşterii animalelor, acestea trebuind să constituie şi în continuare 
activități principale” (Ceccacci, 1999). 

Complexitatea activității de agroturism susține dezvoltarea generală a zonelor 
montane. Există o relație de corespondență, reciprocitate și complementaritate (Alecu, 
2006) între dezvoltarea social-economică a zonele montane și agroturism. Activitatea 
agroturistică se bazează pe valorificarea mediului natural şi a activităților agricole cu 
cea de primire turistică și este o activitate destul de complexă, ținând cont de faptul că 
este formată din două componente: activitate turistică și fermă agricolă.  

Valorificarea în scop turistic a potențialului natural, cultural și antropic din 
unele zone montane  constituie o șansă remarcabilă de relansare economică a acestor 
zone și o soluție pentru înființarea de locuri de muncă noi, dar și o oportunitate pentru 
promovarea României pe plan internațional (Ciornei, 2013).  

Preocuparea principală pentru cei care activează în domeniul agroturismului o 
constitue atât satisfacerea nevoilor de odihnă, cât și de recreere activă pentru populația 
urbană sau pentru persoanele din zone aglomerate și, în același timp, punerea în 
valoare a resurselor locale (Darău, 2016), astfel încât agroturismul să devină un motor 
de relansare economică a zonelor montane. Un sejur într-o unitate de agroturism 
oferă, pe lângă cazare şi masă, o serie întreagă de servicii complementare. Astfel, se pot 
întâlni activități didactice pentru copii sau formare continuă pentru adulți, activități 
culturale, hipice, religioase, artistice sau anumite evenimente cultural-religioase, 
tradiții locale legate de anumite evenimente din viața omului sau activități ca ciclismul, 
pescuitul sportiv etc. 

Specificitatea agroturismului montan rezidă în faptul că relativa izolare a 
acestor zone a permis menținerea identității culturale. Prin valențele atractive specifice 
agroturismului montan (resurse naturale de o deosebită frumusețe, viața rurală 

http://azm.gov.ro/wp-content/uploads/2016/03/Anexa-Memorandum-zona-montana-defavorizata-2014-2020-1.pdf
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montană autentică pusă în valoare de artefactele încă existente în zona montană şi 
utilizate în practicile zilnice, elemente etnografice unice, unități de cazare – un 
adevarat balsam pentru suflet, ce poartă în el aerul straşnic de munte sau mirosul de 
fum al sobelor, precum şi patrimoniul gastronomic privit ca o moştenire socio-
culturală) –, există posibilitatea de a uni timpurile vechi cu timpurile noi. Agroturismul 
montan, pe lângă componentele clasice ale turismului, include atribute legate de 
tradițional (Chereji, 2012), de întoarcere la obârșie, la poveștile spuse pe prispa casei 
bunicii. Serviciile agroturistice se îmbină armonios cu  ospitalitatea omului simplu, dar 
sincer de la munte. Dacă la aceasta se mai adaugă și un strop de competență 
profesională obținută în urma unui curs de formare în domeniul turistic, poate rezulta 
o simbioză profitabilă între exploatarea agricolă și dorința turistului de a se bucura de 
natură. Astfel, agroturismul poate deveni o terapie eficientă împotriva stresului urban. 
Agroturismul din zona montană poate fi promovat folosindu-ne și de avantajele 
exploatării serviciilor ecosistemelor (Boyd, 2007) specifice acestei zone, ce sunt definite 
ca fiind componente ale naturii, consumate sau utilizate direct pentru a produce 
bunăstarea umană. Cele mai importante servicii ecosistemice ce pot fi promovate 
turistic (Hirsch et al., 2011) sunt serviciile culturale (recreerea, experiența estetică, 
reflecția, apartenența, patrimoniul cultural, îmbogățirea spirituală, inspirația, educația 
și dezvoltarea). O altă componentă a avantajelor oferite de zona montană în 
promovarea agroturismului o reprezintă posibilitatea de a valorifica produsele 
comestibile oferite de pădure  (Cîrnu, 2014) în oferta gastronomică (ciuperci, plante 
aromatice și medicinale, fructe de pădure, carne de vânat, peşte etc). Foarte important 
de reținut că atractivitatea unei destinații (Cavcaliuc, 2015) depinde de resursele 
turistice existente şi de modalitatea în care aceste resurse sunt percepute de către 
turişti. În literatura română de specialitate conceptul de destinație (Rotariu, 2009) are, 
pe de o parte, o triplă semnificație: a turistului ca subiect, a comunităților locale ca 
beneficiari și a intermediarilor ca speculanți, iar pe de altă parte, se constituie ca o 
filozofie unică, aceeași pentru toate cele trei elemente. 
 

3. Particularitățile marketingului în agroturismul montan  
În ultimii ani, practicile de marketing au fost asociate cu dezvoltarea 

materialismului și a consumerismului (Jones et al., 2008), practici ce au contribuit și la 
accentuarea fenomenului de risipă alimentară, ce a căpătat în ultimii ani o dimensiune 
uluitoare. Ca urmare a schimbărilor majore din societate, Kotler (2011) sublinia nevoia 
marketingului de a se reinventa. Noua structură a evaluărilor activității de marketing 
cuprinde trei plaje interconectate (Achrol și Kotler, 2012): 1)  experiențele de consum; 
2) rețelele de marketing; 3) dezvoltarea sustenabilă. La început, conceptele de 
marketing și dezvoltare sustenabilă au părut antitetice (Jones, Clarke-Hill, Comfort, 
Hiller, 2008; Smith, 1998). 

Noua tendință în marketingul agroturismului montan este procesul de a crea, a 
distribui, a promova şi de a da un preț serviciilor din domeniului agroturistic montan, 
cu scopul bine definit ca cele două părți implicate (client, prestator) să obțină beneficii 
în condițiile respectării principiilor dezvoltării sustenabile (Font et al., 2017). 
Conceptul de marketing sustenabil a fost folosit pentru prima dată în 1995 (Sheth și 
Parvatiyar, 1995) și poate fi definit ca fiind comportamentul pro-activ al entităților ce 
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își concentrează eforturile spre două direcții (Băltescu, 2019): o primă direcție, de 
realizare a produselor socioecologice (produsele montane sunt produse cu valoare 
adăugată pentru sănătate și mediu), iar cea de a doua direcție, de informare și educare 
a beneficiarilor cu privire la existența și avantajele acestor produse și servicii. Orice 
produs turistic sustenabil este reprezentat de „tot ceea ce oferă o firmă de turism cu 
scopul satisfacerii nevoilor vizitatorilor, având în vedere, în același timp, nevoile firmei și 
îndeplinirea valorilor specifice dezvoltării sustenabile” (Rudawska, 2018). 

Nici o întreprindere agroturistică, indiferent de localizarea ei, nu are cum să 
atragă toți consumatorii de pe o piață, luând în considerare specificul produselor și 
serviciilor pe care le pune la dispoziția clientului. Consumatorii sunt extrem de diferiți 
(vorbim de nevoi diferite în funcție de anumite criterii, disponibilități, obiceiuri de 
consum diferite), iar, în elaborarea planului de afaceri, potențialii cumpărători pot fi 
extinşi pe un areal mult prea mare și din acest motiv întreprinzătorul trebuie să 
identifice în mod corect acele porțiuni ale pieței pe care le poate servi cel mai bine şi 
mai profitabil. Mergând pe acest considerent, se trece de la strategia de abordare 
generală şi dispersată a pieții, la o strategie de abordare canalizată spre acele segmente 
de piață cărora li se adresează direct serviciul (Kotler, 2008), trecându-se de la un 
marketing de masă la un marketing la țintă. Atunci când încercăm să identificăm 
profilul  consumatorul de agroturism, este necesar să luăm în considerare și domeniul 
psihologiei, pentru că turistul este influențat nu doar de stimuli interni, ci și de o 
diversitate de stimuli externi, care trec prin filtrul psihicului acestuia (Fratu, 2011). 
Deoarece serviciile agroturistice au ca scop recreerea, refacerea fizică şi intelectuală a 
consumatorului, alegerea acestora se face prioritar după criteriul emoțional.  

Profilul consumatorului de turism din zonele montane este reprezentat de 
persoane aflate în căutare de experiențe autentice, dornice de a întâlni localnicii și de a 
se contopi cu natura (Roman, 2012). Tinerii consideră autenticitatea un element extrem 
de important în alegerea destinației, iar formele turismului montan le pot satisface pe 
deplin această cerință (drumeție, alpinism, cicloturism, speologie, sporturi cu 
parapanta, offroad, tiroliană, river rafting, escaladă, echitație), în timp ce seniorii 
acordă prioritate odihnei, sănătății, atracțiilor istorice și culturale. 

Luând în considerare abordarea canalizată a pieței, precum și dezvoltarea 
conceptului de marketing sustenabil, putem afirma că zonele montane îndeplinesc 
criteriul de zone cu înaltă valoare naturală și, în același timp, pot satisface nevoile 
specifice ale consumatorului de agroturism. Conceptul de „zone agricole cu înaltă 
valoare naturală” (High Nature Value Farmland) (Anderson, 2003) a luat naștere în 
urmă cu 20 de ani în Uniunea Europeană, cu scopul de a susține tipurile de agricultură 
extensivă ce pot aduce importante beneficii atât societății, prin prezervarea peisajelor 
culturale și a cunoștințelor legate de gestionarea acestora pentru a obține hrană de 
înaltă calitate, cât și naturii, prin menținerea biodiversității și a peisajului natural 
(pajişti, fânețe şi perdele forestiere). Agroturismul montan, prin produsul montan și 
serviciile pe care le oferă, îndeplinește principiile dezvoltării sustenabile. Prin valențele 
sale naturale, prin valoarea energetică înmagazinată, produsul alimentar montan 
transformă cele mai valoroase elemente naturale, sol, apă pură, aer curat, în produse cu 
un nivel calitativ ridicat. În contextul economic actual, promovarea imaginii 
produsului montan constituie un potențial factor de succes, oferind un avantaj 
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concurențial foarte important. Produsele montane sunt considerate reprezentații 
comerciale ale culturii, istoriei, tradițiilor și autenticității locului de proveniență (zona 
montană), prin urmare consumatorul stabilește o legătură între acel loc și produs. 
Datorită acestei realități a lumii contemporane, activitatea de marketing trebuie să fie 
o prioritate a factorilor de decizie ai oricărei entități economice ce activează în sectorul 
agroturismului. 
 

4. Promovarea produsului alimentar montan cu ajutorul cunoștințelor de 
neuromarketing şi gastrofizică 
Consumul alimentar, departe de a fi doar o condiție de supraviețuire, a devenit 

unul din cele mai puternice simboluri ale ceea ce suntem (Bezedica, 2019). Produsele 
cu destinație alimentară ce sunt obținute în zona montană pot fi valorificate ca parte 
din patrimoniul gastronomic montan, cu elemente de specificitate și identitate locală, 
având ca suport agroturismul. În promovarea produselor montane creativitatea 
comunicării joacă, de asemenea, un rol hotărâtor. Mesajul trebuie împachetat într-o 
formă creativă, plină de putere de comunicare, care să facă apel atât la latura 
pragmatică, cât și la latura emoțională a consumatorului. În decizia de cumpărare a 
unui pachet agroturistic (masă, cazare, activități recreative) predomină factorul 
emoțional, iar selecția între pachetele oferite de  firmele agroturistice se face în general 
în funcție de modul în care potențialul consumator percepe imaginea destinației 
oferite, precum şi de măsura în care respectiva imagine îl afectează emoțional. Modul 
în care se construiește imaginea produsului către segmentul țintă este un pas esențial 
in construirea identității de marcă (în cazul nostru, produsul montan). Scopul urmărit 
este influențarea comportamentului cumpărătorului, pentru a crește cererea din 
produsul respectiv. Identitatea de marcă este prezentă în mintea oamenilor și 
reprezintă totalitatea asocierilor mentale pe care le face un client cu privire la un 
anumit produs sau serviciu.  

De foarte mare ajutor în acest caz ne sunt cunoștintele de neuromarketing 
(modul în care neuroștiința te poate convinge să cumperi). Creierul uman folosește 
doar o parte din energie pentru activitatea conștientă, cea mai mare parte a resurselor 
sale fiind dedicată subconștientului (Marius Comper, descopera.ro). Din acest motiv, 
majoritatea cercetărilor de marketing tradițional nu pot reflecta în mod fidel 
adevăratele preferințe ale oamenilor. Vasta majoritate a gândurilor și emoțiilor umane 
sunt rezultatul acestei activități a subconștientului uman. Creierul uman procesează 
emoțiile prin sistemul limbic, parte a creierului care este mult mai veche decât partea 
rațională (neocortexul). 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sursa: Marius Comper, descopera.ro 
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Aici intervine neuromarketingul, care studiază cât de mult ne place de fapt un 
produs sau un serviciu. Studiază reacțiile noastre folosindu-se de anumite instrumente 
pentru a măsura emoțiile, atenția și memoria. Teoretic, orice marketing bine făcut este 
neuromarketing (upromania.ro). Printre instrumentele folosite în acest scop sunt: 
scannerele cerebrale (ce folosesc imagistica prin rezonanță magnetică, cu ajutorul 
cărora se identifică părțile creierului care reacționează la diferiți stimuli), aparatele de 
electroencefalografie (ce măsoară activitatea electrică a creierului), aparatele de eye-
tracking (permit identificarea exactă a stimulului ce produce reacția din acel moment), 
senzorii GSR (galvanic skin response, care măsoară conductivitatea electrică a pielii). 
Toate aceste instrumente ne oferă informații cu privire la reacția consumatorilor la 
diferite mesaje comerciale înainte ca mintea lor să înceapă actul de raționalizare a 
deciziei. 

Datorită capacității produsului montan de a crea emoții (prin cele două atribute 
ale sale, autenticitatea și teritorialitatea), strategiile de comunicare ar trebui să 
utilizeze imagini și povești care trezesc amintiri plăcute din copilărie. Practic, fiecare 
produs sau serviciu (dacă ne referim la agroturism) ar trebui să aibă în spate o poveste 
(storytelling) care să atingă partea emoțională a cumpărătorului. Agroturismul, prin 
produsele montane și serviciile conexe, are un rol esențial în construcția identității 
personale în procesul de individualizare. Identitatea „vinde” bine atâta timp cât 
consumul produselor și serviciilor autentice furnizează un anumit sens oamenilor, care 
sunt mai mult decât niște simpli consumatori, sunt căutători de identitate și valoare 
asociată acesteia (Apetrei et al, 2017). Sentimentul de identitate asigură siguranță, 
stabilitate, dar și confort emoțional. Din acest motiv, înțelegerea atitudinilor, 
cunoștințelor și comportamentului consumatorului este de importanță vitală pentru 
factorii de decizie în stabilirea politicilor alimentare și a direcțiilor de cercetare-
dezvoltare pentru produsul montan. Produsele cu valoare adăugată pentru sănătate și 
mediu, cum sunt cele montane, devin competitive pe piață doar dacă consumatorul 
obișnuit înțelege beneficiile aduse de aceste produse. Din acest punct de vedere, 
cunoştințele oferite de gastrofizică și neuromarketing sunt extrem de valoroase pentru 
punerea în valoare a produsului montan. Gastrofizica anihilează percepția de „banal” 
pentru un aliment sau preparat culinar, transformându-l nu doar în hrană (sursă de 
nutrienți), ci și în aspirație și simbol, având ca rezultat final modelarea 
comportamentului alimentar, luând în considerare principiul că „omul este mai curând 
produsul dorinței decât al nevoii” (Segal, 2002). 

E imperios necesar ca proprietarii de agropensiuni să înțeleagă că gustul 
preparatelor e foarte important şi apreciat, dar nu e totul. Noi, la actul hrănirii, 
participăm cu mult mai multe simțuri decât ne imaginăm, iar foarte multe elemente 
din jur influențează într-o proporție considerabilă ceea ce gândim şi simțim despre 
mâncarea pe care o avem în față (Chi Thanh Vi et al., 2020): muzica pe care o auzim, 
lumina din jur, culoarea farfuriilor, mărimea tacâmurilor, până şi numele sub care ne 
este prezentată mâncarea, tot acest ambient transmite anumite semnale creierului, 
semnale ce influențează percepția şi pot face în mod subtil, dar esențial, distincția 
dintre o masă apreciată a fi bună şi una considerată deosebită. 

Cunoştintele oferite de gastrofizică pot fi de un real folos pentru cei care 
activează în domeniul produselor alimentare, deoarece înțelegerea acestor legături de 
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necrezut între diferite elemente poate avea implicații extrem de importante pentru 
experiențele clienților legate de mâncare. Charles Spence, profesor de psihologie 
experimentală la Universitatea Oxford, a afirmat că a mânca este o experiență multi-
senzorială, implicând mult mai multe simțuri şi mult mai multe impresii decât se 
crede, iar părerea clienților despre un fel de mâncare e rodul unui complex de impresii, 
dintre care multe n-au de-a face cu simțul gustativ: „…formele au gusturi, gusturile au 
diferite tonuri, tonurile sunt asociate cu diverse instrumente, iar instrumentele au 
mirosuri” (Spence, Betina Piqueras‐Fiszman, 2014).  

În iluzia optică a lui Delboeuf, „suprafață aparentă a unui disc se diminuează 
atunci când acest disc este înconjurat de un cerc mai mare şi pare mărită atunci când 
cercul este în interior”.  

Deși cele două cercuri au aceeași dimensiune, cercul din stânga pare mai mic 
decât cel din dreapta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa:  https://en.wikipedia.org/wiki/Delboeuf_illusion 

În literatura de specialitate din domeniul gastrofizii s-a evidențiat faptul că 
dimensiunea (diametrul) farfuriei are efect asupra cantității de alimente pe care o 
consumă clientul. Din farfuriile mai mari există tendința de a se consuma mai mult 
decât din farfurii mai mici. În 2012, Ittersum și Wansink au publicat un studiu care a 
indicat iluzia Delboeuf ca factor în creșterea porțiilor alimentare. Studiul a testat trei 
diametre diferite ale bolului și a măsurat modul în care indivizii s-au servit diferit în 
funcție de diametrul bolului. Rezultatele au arătat că cei care au consumat supă au 
turnat cu 9,9% mai multă supă în castroane mai mari și cu 8,2% mai puțin în bolurile 
mai mici, în comparație cu bolurile de control. S-a menționat că această reacție ar 
putea fi determinată de iluzia Delboeuf. În practică acest lucru ajută foarte mult, în 
sensul că proprietarii de agropensiuni trebuie să fie atenți în alegerea dimensiunilor 
farfuriilor în care vor servi preparatele. Putem vorbi de două mari avantaje: clientul 
obține sentimentul de sațietate consumând o porție echilibrată (evitând 
supraconsumul cu toate dezavantajele lui), deoarece creierul primeşte mesajul vizual 
că farfuria este plină şi, în acelaşi timp, vorbim de evitarea risipei alimentare. 

Culorile pot influența şi ele perceperea gustului. Încă din anii 1930, în SUA, 
Louis Cheskin (1967) a descoperit că majoritatea oamenilor evaluează în mod 
inconştient  un produs, un serviciu sau un eveniment nu doar luând în considerare 
caracteristicilor acestuia, ci şi în baza unor stimuli senzoriali secundari prezenți în 
acelaşi context, care contribuie şi ei la impresia generală, indiferent că acei stimuli au 
ajuns să facă parte din context în mod intenționat sau neintenționat. Corelațiile nu 
sunt întâmplătoare şi pot fi explicate prin prisma fenomenului de transfer de senzații, 
astfel încât atributul asociat tacâmurilor, paharelor, veselei se transferă în mod 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Piqueras-Fiszman%2C+Betina
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inconştient şi asupra alimentelor pe care le conțin. Astfel (Spence et al., 2012), o spumă 
(mousse) de căpşuni servită pe o farfurie albă a fost percepută ca fiind cu 10% mai 
dulce, cu o aromă cu 15% mai intensă şi „a plăcut” cu 15% mai mult decât atunci când a 
fost servită pe o farfurie neagră (de aceeaşi formă şi mărime cu cea albă). Intensitatea 
gustului alimentelor este influențată şi de iluzia contrastului de culoare. Analiza 
contrastului de culoare sugerează că alimentele pot fi aranjate în combinații astfel 
încât culorile lor să fie îmbunătățite subtil (Lyman, 1989): omleta pe o farfurie galbenă 
va părea mai palidă din cauza contrastului (în agroturism se poate asocia cu ideea că 
ouăle au fost cumpărate de la supermarket şi nu provin de la găinile proprii), salata 
verde aşezată pe o farfurie verde sau un platou verde nu avantajează prospețimea 
preparatului, iar strugurii negri vor părea mai puțin apetisanți pe o farfurie violet decât 
pe o farfurie albă (în acest caz contrastul de culori este accentuat). 

Studiind literatura de specialitate se poate trage concluzia că nu numai culoarea 
farfuriei influențează percepția gustului, ci şi contrastul dintre farfurie şi culoarea 
mâncării sau culoarea farfuriei şi culoarea feței de masă. Atunci când contrastul este 
mare, porțiile par mai mari, chiar dacă vorbim de aceeaşi cantitate de alimente (Koert 
Van Ittersum, 2020), clientul se satură din priviri. Cunoaşterea acestui aspect 
contribuie, de asemenea, la reducerea risipei alimentare. Un alt exemplu de transfer de 
senzație ce are la bază culoarea: roşul este asociat cu gustul dulce, în timp ce albastrul 
este asociat cu gustul sărat (Maga, 1974; O’Mahony, 1983, Spence et al., 2010). 

Culoarea paharelor în care sunt servite băuturile răcoritoare influențează 
percepția gustului (Guéguen, 2003): băuturile răcoritoare au stins setea mai repede şi 
au fost apreciate ca fiind mult mai reci când au fost consumate din pahare albastre 
(culoare rece), în comparație cu acceaşi cantitate de bautură aflată la aceeaşi 
temperatură, dar servită în pahare galbene (culoare caldă). În cazul băuturilor calde, 
ciocolata caldă le părea mai gustoasă oamenilor dacă era băută din ceşti portocalii sau 
crem decât dacă era servită în ceşti albe sau roşii. 

Greutatea, mărimea şi materialul din care sunt fabricate tacâmurile 
influențează percepția asupra gustului preparatelor din farfurie. Tacâmurile din inox, 
mai grele, au fost apreciate ca fiind de calitate superioară (Laughlin, 2011), percepție ce 
a fost transferată şi asupra mâncării. Dacă vorbim de greutate, trebuie să subliniem că 
şi greutatea farfuriei/bolului în care se serveşte mâncarea are efect asupra percepției 
gustului alimentelor. S-a realizat un experiment în care s-au folosit trei boluri de 
aceeaşi culoare, aceeaşi formă, dar cu greutate diferită, în care s-a servit un anumit tip 
de iaurt în aceeaşi cantitate (Piqueras-Fiszman, 2011). Iaurtul consumat din bolul cel 
mai greu a fost perceput ca fiind cu 13% mai intens, 25% mai consistent/dens şi cu 25% 
mai fin decât acelaşi iaurt consumat din bolul cel mai uşor. Acest lucru se explică tot 
pe baza fenomenului de transfer de senzație. În acest caz indicatorul „greutate” a fost 
folosit pentru a descrie densitatea alimentelor. Atributul pe care consumatorul îl 
asociază bolului (în acest caz, greutatea) s-a transferat în mod inconştient şi asupra 
alimentului din bol (greutatea bolului a fost asociată cu densitatea iaurtului) şi din 
acest motiv iaurtul din bolul cel mai greu a fost evaluat ca fiind mult mai gustos. 

Denumirile din meniu sunt deosebit de importante pentru configurarea 
anumitor așteptări senzoriale de la clienți (Wansink, 2005). Se pare că simpla numire a 
unui produs alimentar „dulce” are capacitatea de a-i amplifica gustul dulce perceput la 

https://www.descopera.ro/dnews/11024559-de-ce-trebuie-sa-mananci-din-farfurii-rosii-daca-doresti-sa-slabesti
https://www.descopera.ro/dnews/11024559-de-ce-trebuie-sa-mananci-din-farfurii-rosii-daca-doresti-sa-slabesti
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nivelul creierului, decât dacă ar fi numit pur și simplu desert. O sugestie ar fi: clătite 
dulci din Țara Dornelor, cozonac dulce din Bucovina, papanaşi cu brânză dulce etc. 

Pe lângă stimulii olfactivi şi vizuali, foarte importanți sunt şi stimulii auditivi  
(Scheibehenne, 2010). Într-un restaurant muzica poate fi folosită pentru a configura un 
anumit context etnic şi poate face ca aromele alimentare să pară mai autentice (ne 
gândim la restaurantele tradiționale unde se ascultă muzică populară, tavernele 
greceşti cu muzică specifică etc). Muzica ambientală sau zgomotul de fond modifică 
percepțiile gustative (Spence, 2012): muzica definită de tonuri înalte intensifică 
senzația de dulce, în vreme ce sunetele joase sunt asociate cu perceperea unui gust mai 
amar. 

Din cele enumerate anterior, putem trage concluzia că gastrofizica se prezintă 
ca un câmp de cercetare extrem de întins şi ofertant, iar de roadele ei pot beneficia 
mulți antreprenori care activează în industria ospitalității. Înțelegerea misterelor 
modului de percepție a consumatorilor, a felului în care oamenii simt lumea din jur şi a 
ce anume influențează aceste trăiri reprezintă un avantaj considerabil care, folosit în 
mod înțelept şi moral, ne poate  îmbunătăți considerabil viața. 
 

Concluzii 
Bogăția, atractivitatea turistică și economică a unei zone sunt strict dependente 

de modul în care patrimoniul este gestionat. Deosebirea între o administrare eficientă 
și o exploatare nocivă a unui teritoriu se vede în special în modul în care acele zone se  
dezvoltă pe termen lung. Conştiința antreprenorului din agroturism se reflectă în 
calitatea relațiilor sale cu cei din jur. Astfel, una dintre provocări o reprezintă 
conştientizarea valorii patrimoniului agroturistic şi soluțiile de valorificare, precum şi 
deschiderea spre folosirea noilor cunoştințe din domeniile de nişă furnizate de 
gastrofizică şi neuromarketing, informații care au un efect pozitiv în reducerea 
fenomenului îngrijorător al risipei alimentare ce se manifestă la nivel mondial. 
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Abstract 
Tourism is one of the sectors with the fastest growth in the world, while adventure tourism in 

general and speleological tourism, in particular, are the most accelerated categories. 
This form of tourism represents a special attraction for lovers of caves, grottos, adventures and 

other special karst forms. Due to the magnitude that this form of tourism has taken, during the last two 
decades, it is necessary to introduce, in the internal and international circuit, the caves that are still in 
conservation and to design an exciting and attractive offer. 

Speleological tourism, as an instrument of economic growth, it can be described as an extension of 
economic activity in a specific area with implications in the creation of new jobs, the increase of the 
average incomes of the population in that area. Also, the public can be aware of the many goods and 
services offered by biological diversity and the need to respect traditional knowledge and practices. 

The role of speleological tourism in the economic development of rural areas and its impact on 
local society, economy and the environment are still not fully understood, even if adventure tourism has 
been enthusiastically adopted by many countries around the world. 

So far, in Romania, over 12000 caves have been discovered and inventoried, but the potential is 
greater. This fact places Romania in the second place in Europe among the countries with the most caves. 
However, speleological tourism in Romania still has a long way to go till reaching the level of development 
and organization of this type of tourism on the European continent. 

The paper presents a brief analysis of the development of speleological tourism at global, European 
and national level, as well as the economic, social and ecological effects generated by its practice in specific 
areas. 

Key words: speleological tourism, economic impact, environment 
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Introducere 
Turismul speologic devine din ce în ce mai important pentru dezvoltarea 

turismului și, astfel, turiștii sunt motivați să viziteze peșterile pentru caracteristicile 
lor, pentru peisajul natural. Peșterile fac parte din natură, iar ecoturismul poate atrage 
turiști din diferite părți ale lumii (Rindam, 2014). Acestea sunt considerate de către 
turişti fascinante și valoroase. Peşterile sunt vizitate de oameni pentru recreere, 
educație și, uneori, din motive religioase, de sănătate sau de aventură.  

Peșterile ca resurse naturale pot reprezenta un potențial mare pentru 
dezvoltarea turismului din zonele în care se găsesc și astfel pot contribui la dezvoltarea 
economică, socială şi de mediu pentru comunitatea gazdă, precum și la conştientizarea 
factorilor de decizie asupra protejării mediului şi a necesităţii educaţiei pentru 
controlul mediului înconjurător. În acelaşi timp, peșterile și adăposturile de stânci au o 
valoare imensă, atât pentru arheologi (oferindu-le informaţii despre istoria geologică, 
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arheologică şi antropologică a locului), cât și pentru operatorii de turism (care percep 
peșterile ca locuri în care pot experimenta turismul bazat pe natură sau ecoturism şi 
turismul de aventură).  

Se poate spune că peșterile constituie o resursă naturală complexă în comerțul 
turistic pe scară largă dintr-o anumită țară. În prezent, în lume există peste 5.000 de 
peșteri pentru turiști, dintre care 10 sunt semnificative. Turismul speologic atrage cu 
succes peste 250 de milioane de turiști în fiecare an, veniturile din această activitate 
fiind estimate la peste 2 miliarde USD, în afară de asigurarea locurilor de muncă pentru 
aproximativ 200.000 de oameni și de generarea de alte beneficii materiale pentru 
comunitățile din zona peşterilor. 

Specialitatea și unicitatea peisajului unei anumite peșteri ar trebui împărtășite 
publicului larg. Peisajul este unic, deoarece peștera prezintă doar o mică parte din 
spendoarea ei (porțiunea de „poartă”), în timp ce cea mai mare parte a acesteia rămâne 
ascunsă. Percepția peșterii ca loc întunecat și înaintat trebuie schimbată, deoarece, în 
realitate, ea cuprinde un peisaj care este frumos și plin de inspirație. Prin urmare, 
comercializarea peșterilor ca sursă naturală de turism este importantă pentru a ajuta 
atât la punerea în valoare a acestora, la conservarea mediului și creșterea gradului de 
conștientizare a educației de mediu, care este relevantă pentru peșteri, cât şi pentru 
dezvoltarea socio-economică a comunităţilor din jurul acestora. 

Lipsa datelor referitoare la numărul de vizitatori ai peşterilor şi a afacerilor 
induse de prezenţa unei peşteri turistice (infrastructură, transport, cazare, restaurante 
etc.) face cuantificarea impactului economic, social şi de mediu din zona respectivă să 
fie dificil de realizat practic. 
 

1. Scurtă istorie a turismului speologic 
1.1. La nivel mondial şi european 
Încă din preistorie oamenii au fost atraşi de peşteri, dar în acel moment acestea 

reprezentau pentru ei un adăpost, un sanctuar sau un loc de înmormântare, prin 
urmare, aceste activități umane nu pot fi considerate turistice. 

Aşa cum arată Optiz în lucrarea sa din anul 1929, prima vizită turistică într-o 
peșteră a avut loc în Mesopotamia, de către regele Tiglath Pileser al Asiriei, în anul 1100 
î.Hr. Nu departe de izvoare, râul Tigris curge printr-un tunel natural de stâncă şi la 
intrare regele Asiriei a pus să-i fie sculptat portretul, împreună cu o inscripție.  

Pe o bandă de bronz, care a fost iniţial pe poarta palatului regelui asirian 
Shalmaneser, este reprodusă explorarea a trei peșteri în apropierea peșterii Tigris, 
eveniment iniţiat de însuşi regele asirian. Dar cel mai impresionant monument al unui 
rege asirian care vizitează o peșteră se află chiar la intrarea peșterii Shapur, nu departe 
de Persepolis, în Iran. Statuia lui Shapur I, al doilea conducător al Imperiului Sasanid, a 
fost sculptată dintr-o stalagmită şi are o înălțime de 7 metri, la umerii are o lățime de 2 
m, iar la nivelul brațelor de 3 m. 

Cu aproximativ 2000 de ani în urmă, scriitorul roman Plinius a descris „Peștera 
câinelui”, de lângă Napoli, ca fiind vizitată de mai multe persoane datorită curiozităţii 
pe care aceasta o prezenta: emanaţiile de dioxid de carbon aproape de podea ucideau 
animale mici, dar oamenii nu erau afectaţi (deoarece dioxidul de carbon este mai greu 
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decât aerul, gazul se află într-un strat la aproximativ 1 m deasupra solului, afectând 
astfel animalele mici).  

În aceeași perioadă, mai multe peșteri „fierbinți” au fost transformate în băi 
termale (de exemplu, peștera Sciacca din Sicilia), iar  altele, în multe țări ale lumii, au 
fost vizitate în scopuri religioase.  

Prezența vizitatorilor în peşteri este pusă în evidență şi prin semnăturile vechi 
lăsate de aceştia. Astfel, în Peștera Postojna (Slovenia), pe pereții așa-numitului „Pasaj 
al denumirilor antice” (din cauza semnăturilor vechi lăsate de vizitatorii ocazionali), 
cele mai vechi datează din anii 1213, 1323 și 1393, după unii autori ai secolului XIX (F.G. 
von Hohenwart, 1830), dar în prezent cea mai veche semnătură, care poate fi citită cu 
ușurință, datează din anul 1412.  

Cea mai veche peşteră unde se plătea o taxă de acces şi de vizitare, încă de la 
începutul secolului al XVII-lea, poate fi considerată Peștera Vilenica, în apropiere de 
satul Sežana din Slovenia. Este locul unde, la începutul secolului al XVII-lea, Contele 
de Petač a început să invite oamenii din Trieste și câțiva prieteni nobili să viziteze 
peștera, iar la anumite sărbători era amenajată o zonă, aflată la o sută de metri de 
intrare, pentru orchestră și un ring de dans. Izvoarele istorice indică faptul că, probabil 
în 1633, Contele Benvenut de Petač a introdus taxarea pentru vizitarea peșterei, iar o 
parte din bani au fost donați bisericii locale din Lokev (Puc, 2000). 

În Europa turismul în peşteri devine popular în secolul al XVIII-lea, când mai 
multe peșteri devin de renume mondial, fiind vizitate de sute de persoane. 

Astfel, Peștera Antiparos din Cyclades, Grecia, a devenit o mare atracție ca 
urmare a numeroaselor gravuri care reproduceau peștera. De asemenea, Peștera 
Kungur, o peșteră din ghips plină de speleoteme de gheață, aflată în Munții Urali, la 
aproximativ 100 km SE de Perm, a fost introdusă în „Turul Mare al Rusiei” de către 
oameni bogați și nobilimea rusă.  

Grota lui Fingal, peșteră formată din coloane bazaltice, în insula Staffa (una 
dintre Hebride), a devenit una dintre cele mai cunoscute peșteri ale lumii datorită 
articolului scris în „Revista Scoțiană” de către omul de știință Joseph Banks, care a 
vizitat insula în august 1772. Faima sa a fost atât de mare încât a devenit peștera 
naturală cea mai reprezentată în picturi și gravuri din întreaga lume. 

La sfârșitul secolului al XVIII-lea turismul în peşteri începe să se dezvolte și în 
afara Europei: Peștera Cango (Oudtshoorn, Africa de Sud) a fost descoperită în jurul 
anului 1780 și prima vizită înregistrată a avut loc în 1806 (Craven, 1987; Faure, 1824). 

Peștera Mammoth (Kentucky) era deja cunoscută în preistorie, dar la sfârșitul 
secolului XVIII și începutul secolului XIX peștera a devenit principala sursă de 
extracţie a salpetrului, necesar fabricării prafului de puşcă. După războiul din 1812, 
peştera a devenit o atracție turistică minoră, centrată pe o mumie autohtonă 
descoperită în apropiere. În anul 1838, peștera a fost vândută lui Franklin Gorin, care 
intenționa să opereze Peștera Mammoth doar ca o atracție turistică, folosindu-şi sclavii 
ca ghizi turistici. Astfel, unul dintre aceştia, Stephen Bishop, a fost printre primii 
oameni care au făcut hărți extinse ale peșterii și a numit multe dintre trăsăturile 
peșterii.  

Un rol important în dezvoltarea turismului speologic l-au avut, la sfârșitul 
secolului al XVIII-lea și începutul secolului XIX, cărţile populare de speologie, care au 
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devenit ghiduri turistice ale peșterilor cu renume mondial (Lang, 1806; Hohenwart, 
1830; Bullit, 1845). 

La începutul secolului XX existau deja sute de peșteri spectaculoase, chiar dacă 
erau situate în principal în Europa, şi care erau vizitate în fiecare an de un număr în 
continuă creștere de turiști. Dar adevărata explozie a turismului speologic a început 
după al doilea război mondial, când posibilitatea călătoriilor a devenit mai ieftină și 
mai ușoară pentru un număr mai mare de persoane. 

La sfârșitul secolului XX și la începutul mileniului al treilea importanța 
turismului speologic a crescut rapid, în principal în țările în curs de dezvoltare, unde 
au fost introduse în circuitul turistic sute de noi peșteri spectaculoase. 
 

1.2. În România 
Peşterile din România au constituit totdeauna un loc privelegiat, de atracţie 

pentru oameni: la început, adăpost pentru oamenii paleoliticului, care-şi găseau aici 
refugiul împotriva urgiei climatului galciar, apoi de retragere din faţa diferitelor 
năvăliri dinspre est, adăpost pentru vraci, bandiţi sau pustnici şi, mai de curând, loc de 
descoperire a adevărului ştiinţific în ceea ce priveşte formarea şi evoluţia lor. Astfel, în 
anul 1767 sunt citate şi descrise numeroase peşteri din Transilvania, în 1780, cele din 
Banat, iar în 1792 este ridicat topografic primul plan al unei peşteri din lume, în 
Defileul Dunării. 

În secolul XIX creşte numărul lucrărilor care descriau peşterile, atât din 
Transilvania, cât şi din Regat. Este perioada când, pe lângă interseul ştiinţific, creşte şi 
cel turistic. Peştera Ialomiţa, care avea la intrare, încă din secolul XVI-lea, Mănăstirea 
Ialomiţei (ctitorită de voievodul Țării Românești, Mihnea cel Rău), se bucura de o 
bogată bibliografie în anul 1897.  

Primele informaţii despre Peştera Muierii din Oltenia datează din anul 1870. 
Peştera Meziad, unul dintre cele mai vechi şi mai cunoscute obiective turistice 

de pe teritoriul României, a fost descrisă pentru prima dată de cunoscutul geograf 
austriac Adolf Schmidl (1863) şi a fost explorată aproape complet de către Gyula Czárán 
la începutul secolului XX. Fauna cavernicolă (lilieci, fluturi, păianjeni, crustacee, 
gândaci) adăpostită aici şi care conferă unicitate peşterii a fost studiată pentru prima 
dată de Bokor (1921), Jeannel şi Racovitza (1929). 

Cea mai veche mențiune asupra Peșterii Scărişoara este făcută de A. Szirtfi în 
1847 şi apoi K. F. Peters și A. Schmidl dau primele informații științifice în 1861, 
respectiv 1863. Al. Borza studiază repartiția florei și fenologia vegetației din pereții 
avenului, Emil Racoviță (1927) cercetează formațiunile de gheață, iar V. Pușcariu (1934) 
face o prezentare științifică și turistică a acesteia.  

Peştera Poarta lui Ionel este semnalată de J. Vass încă din 1857, iar în 1921 este 
cercetată de P. Chappuis, R. Jeannel si Emil Racoviță. 
 

2. Potenţialul turismului speologic în România 
Aproximativ 4.500 km2 din suprafața României este ocupată de calcare. Până 

acum, în România, au fost descoperite și inventariate peste 12.000 de peșteri, dar 
potețialul este mai mare. Acest fapt situează România pe locul 2 în Europa, fiind 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihnea_cel_R%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/1861
https://ro.wikipedia.org/wiki/1863
https://ro.wikipedia.org/wiki/Emil_Racovi%C8%9B%C4%83
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considerată ţara cu cele mai multe peşteri. Dintre acestea, cele mai spectaculoase 
sunt: 

▪ Peştera Muierii (Gorj), săpată în inima masivului calcaros de pe raza comunei 
gorjene Baia de Fier, are o lungime de 3.600 m şi este formată din 4 nivele. Etajul 
rezervat turiştilor se află la 40 de metri înălţime şi este lung de 573 de metri. Peştera 
Muierii, „sculptată” de râul Galbenul, cuprinde mai multe încăperi şi formaţiuni 
spectaculoase, toate completate de grupuri uimitoare de stalactite şi stalagmite. Este 
Rezervaţie Speologică şi Monument de Rezervaţie Naturală din anul 1955 şi electrificată 
în anul 1978, fiind astfel prima peşteră electrificată din România. Numărul mare de 
turişti care vizitează an de an Peştera Muierii, a făcut din aceasta cea mai vizită peşteră 
din România. 

▪ Peştera Scărişoara este una dintre cele mai mari peşteri cu gheaţă din România, 
situată în Munţii Apuseni, la o altitudine de 1165 de metri deasupra nivelului mării. 
Aceasta are 105 metri adâncime şi 720 de metri lungime, iar accesul se face pe o scară 
metalică. Turiştii ajung în Sala Mare, cu o lungime de 108 metri şi o lăţime de 78 de 
metri, singura pe care o pot vizita direct. Celelalte săli, denumite Biserica (cu peste 100 
stalagmite), Rezervaţia Mare, Galeria Coman şi Rezervaţia Mică, sunt rezervate 
oamenilor de ştiinţă. Gheţarul măsoară 26 de metri înălţime. Temperatura medie nu 
trece de 1 grad Celsius vara şi coboară până la -7 grade Celsius iarna. Emil 
Racoviţă (1927) a cercetat formațiunile de gheață, iar V. Pușcariu (1934) a făcut o 
prezentare științifică și turistică a Gheţarului. „Rezervațile” Ghețarului sunt explorate 
de-abia în 1947 de Maxim Pop și Mihai Șerban şi apoi, după 18 ani, studiul Ghețarului 
Scărișoara este reluat de Iosif Viehmann, Gh. Racoviță, M. Șerban, T. Rusu și V. 
Crăciun (în anul 1965). 

▪ Peştera Urşilor, descoperită în anul 1975, este una dintre principalele destinaţii 
turistice ale Munţilor Apuseni şi una dintre cele mai vizitate peşteri din ţara noastră. 
Peştera Urşilor se află în judeţul Bihor, lângă localitatea Chişcău, comuna Pietroasa, la 
o altitudine de 482 de metri. Numele peşterii vine de la numeroasele fosile de „urşi de 
cavernă” descoperite acolo, fiind un loc de adăpost pentru aceste animale, acum 15.000 
de ani. Peştera Urşilor este lungă de peste 1.500 de metri, şi este compusă din galerii 
aflate pe două nivele. Galeria superioară, lungă de 488 de metri, poate fi vizitată de 
turişti, iar cea de-a doua, lungă de 521 de metri, este rezervată specialiştilor. 

▪ Peştera Vântului este cea mai mare peşteră din România, cu o lungime totală de 
52 de kilometri şi se află în Munţii Pădurea Craiului, în vecinătatea localităţii Şuncuiuş, 
însă doar o mică parte din ea este accesibilă turiştilor. A fost descoperită în anul 1957, 
iar numele se datorează curenţilor puternici de aer, care se simt mai ales la intrare. 
Pestera este alcătuită din 3 etaje formate din galerii, săli şi hornuri de dimensiuni şi 
forme diferite, cu toate tipurile de speleoteme: stalactite, stalagmite, coloane, scurgeri 
parietale, cristale, gips. Galeriile s-au dezvoltat pe patru nivele, cel inferior fiind cel mai 
activ. 

▪ Peştera Piatra Altarului este una dintre cele mai frumoase peşteri din Europa 
(din punctul de vedere al specialiştilor). Peștera nu este amenajată pentru public, fiind 
deschisă doar pentru cercetări ştiinţifice. A fost încadrată în categoria A, în care se 
regăsesc peşterile de valoare excepţională care, prin interesul ştiintific sau unicitatea 
resurselor, sunt reprezentative pentru patrimoniul speologic naţional şi internaţional. 
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Peştera este situată în zona Padiş, în munţii Bihorului, şi a fost descoperită de Daniel 
Cârlugea și Doru Croitoru în 1984. Peştera Piatra Altarului reprezintă o adevarată lume 
conservată într-un masiv de calcar, departe de schimbările rapide ale civilizației. Este 
împărțită pe 4 nivele: unul activ, unul semiactiv şi două fosile. Este un loc extrem de 
bogat și variat în speleoteme calcitice. 

▪ Peştera Cetăţile Ponorului face parte din complexul carstic de la Cetăţile 
Ponorului, situate pe platoul Padiş din Munţii Bihorului, foarte aproape de staţiunea 
turistică Arieşeni. Peştera, supranumită „Everestul speologiei româneşti”, arată, de la 
exterior, precum o stâncă asemănătoare cu ruinele unei vechi cetăţi de piatră. La 
intrare, dispune de un portal de 70 de metri înălţime şi 30 de metri lăţime, despre care 
se spune că este cel mai mare din această parte a Europei. 

▪ Peştera Huda lui Papara este una dintre cele mai frumoase peşteri din Munţii 
Apuseni, care fascinează încă de la intrare. Accesul se face printr-un portal de circa 40 
de metri înălţime şi doar 6 metri lăţime la bază. Sala Minunilor are peste 100 de metri 
înălţime şi este deosebită datorită stalactitelor imense care o decorează (unele ajung şi 
la aproape 8 metri înălţime). 

▪ Peștera Meziad este o peşteră foarte veche, aflată în apropiere de Beiuş. 
Dimensiunile peşterii sunt impresionante: numai portalul are 16 m înălţime şi 10 m 
lăţime. 

▪ Peștera Poarta lui Ionel este situată în versantul drept al Văii Ordancușa, la o 
altitudine de 800 m, în calcare triasice. Se poate ajunge la ea prin Valea Arieșului, din 
comuna Gârda de Sus. Amenajarea peşterii în scopuri turistice s-a realizat în 1989, iar 
din 2011 Consiliul local din Gârda de Sus a hotărât modernizarea amenajării peșterii cu 
scări și podețuri metalice. 

▪ Peștera Topolnița. În partea centrală a Podișului Mehedinți, între localitățile 
Marga și Cireșu, se găsește una dintre cele mai inedite rezervații speologice din 
România: Peștera Topolnița, cu zone unice în lume. Cu o lungime de aproximativ 
11.000 de metri, aceasta este a doua ca mărime din România și a 17-a din lume. Galeriile 
create sunt împărțite pe cinci etaje, însă dintre toate cea mai impresionantă din punct 
de vedere speologic este Galeria Racovița, cu o înălțime de 1.570 metri. Galeriile dispun 
de săli uriașe, cascade, forme neobișnuite de relief de unde provin și denumirile, 
precum Marea Lumânare, Marele Dom Stalagnitic, Lacul de Cleștar, Pădurea cu 
Lumânări ș.a.m.d. Despre peșteră se știe că, pe lângă titlul de gigant, deține mai multe 
galerii pline de fosile și subfosile. O primă tentativă de explorare avansată i-a aparținut 
profesorului Sever Popescu din Turnu Severin. Acesta a descoperit în anul 1956 
Culcușul Vidrelor. Valoarea nemărginită este datorată și speleotermelor imense, 
cavernamentului gigantic, faunei subterane, coloniilor de lilieci și cursului subteran de 
apă. În acest loc au fost descoperite numeroase lacuri, formațiuni inedite de stalagmite 
și stalactite, acompaniate de o diversitate de culori și forme din calcit, labirinturi, 
torenți, abisuri ieșite din comun, cascade și sectoare subacvatice. Din păcate, peștera 
este deschisă pentru o singură zi pe an, mai exact în timpul sărbătorii care îi poartă 
numele. 

▪ Peştera Bolii. Nu numai măreția și frumusețea peșterii, cu varietatea formelor 
și broderiilor sculptate în piatră, a modului cum este amenajată și întreținută, poate 
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trezi interesul turiștilor, dar și extraordinara ei circumscriere la toate evenimentele 
istorice petrecute în Valea Jiului, încă din timpul primului răboi daco-roman. 

▪ Peștera Comarnic, cea mai sălbatică, cea mai mare și cea mai complexă 
cavitate din Banat (6.201,0 m dezvoltare, 101,0 m denivelare, 1.081,0 extensie), și-a 
câștigat prestigiul prin varietatea morfologică și peisagistică a galeriilor, prin 
multitudinea de speleoteme rezultate în urma precipitării carbonatului de calciu. 
Peștera Comarnic este printre puținele din țară care beneficiază de un traseu amenajat 
pentru speoturism, cu minim impact asupra mediului subteran, și ghid la cerere. 
Amenajarea turistică are lungimea de 1.750 m, cu parcurgere de la intrarea Comarnic la 
intrarea Ponicova. Pentru accesul turiștilor, s-a creat o cale unică de acces delimitată 
cu coardă. 

▪ Peştera Liliecilor (Peştera Gura Dobrogei), cea mai mare peşteră din Defileul 
Dunării, este situată în Dobrogea, lângă comuna Târguşor, şi are o lungime a galeriilor 
de 480 de metri, cu 3 întrări şi mai multe galerii. Peşterea a fost semnalată prima dată 
în anul 1926 de arheologul V. Pâvan. Numele de Peștera Liliecilor vine de la 
numeroasele colonii de lilieci care au întâlnit condiţiile optime, în încăperi şi galerii, în 
timpul verii şi de hibernare în timpul iernii. În Peştera Gura Dobrogei au fost atestate 
numeroase mărturii ale activităţii umane, unelte de silex paleolitic şi neolitic, 
fragmente de ceramică neolitică, cât şi obiecte mai recente din metal, aparţinând 
epocii fierului. 

▪ Peştera Limanu, situată la circa 5 kilometri de Mangalia, are o lungime de 
3.200 de metri. Este cunoscută şi a început să primească vizitatori încă de la începutul 
anilor 1900. Şi în această peşteră trăieşte o faună bogată, inclusiv colonii mari de lilieci. 
Particularitatea acestei peşteri constă în poveştile misterioase care circulă pe marginea 
acestui labirint subpământean, un loc încărcat de istorie, care face parte dintr-o reţea 
vastă de galerii subterane. Unii istorici susțin că legendara Keiris (peştera în care s-ar fi 
refugiat supuşii lui Dapyx, după uciderea acestuia) este una şi aceeaşi cu peştera 
Limanu. 

Specialiştii speologi au identificat 17 peșteri în zona Dobrogei. Majoritatea, de 
mică adâncime, situate în locuri care necesită un efort fizic minim comparativ cu alte 
locaţii din ţară şi, în unele cazuri, poziţionate la câteva sute de metri de infrastructura 
rutieră. Ideale pentru scurte introspecţii, peşterile sunt însă necunoscute majorităţii 
turiştilor români şi cu atât mai puţin celor străini care vizitează litoralul. Excepţie fac 
doar două cazuri, Peştera Sfântului Andrei şi Peştera Casian, care, după cum semnifică 
şi denumirea, au importanţă religioasă şi periodic fac obiectul pelerinajelor 
credincioşilor. În rest, obiectivele speologice dobrogene sunt puţin cunoscute, 
informaţiile despre peşteri sunt greu de procurat şi, în plus, multe dintre ele sunt 
închise publicului din cauza lipsei unui minim de dotări.  

Analiza ofertelor de turism speologic din România relevă două aspecte 
importante: 

▪ turismul speologic în România mai are un drum lung de parcurs până să ajungă 
la gradul de dezvoltare şi organizare al acestui tip de turism la nivelul continentului 
european. Trebuie făcute progrese semnificative atât în ceea ce priveşte amenajarea 
fizică a peşterilor, cât şi în ceea ce priveşte includerea acestora în oferta turistică şi 
promovarea lor adecvată; 
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▪ numărul mare de peşteri, frumuseţea deosebită a acestora şi situarea în zone 
deosebit de atractive trebuie să constituie un punct de plecare spre organizarea unui 
turism speologic incitant şi competitiv, pe piaţa europeană şi chiar mondială. Pentru a 
atinge acest obiectiv, trebuie adoptate unele măsuri care să asigure o dezvoltare din 
punctul de vedere al creşterii numărului de turişti şi al atractivităţii acestor obiective 
turistice: 

» amenajarea şi dotarea corespunzătoare a interiorului peşterilor, inclusiv 
iluminarea părţilor deschise publicului; 

» amenajarea turistică a împrejurimilor, astfel încât să fie posibilă punerea la 
dispoziţia turiştilor a serviciilor de cazare, alimentaţie şi agrement; 

» acumularea de fonduri prin introducerea de taxe la intrarea în peşteri; 
» includerea vizitelor în peşteri în programe turistice deja existente; 
» dezvoltarea de programe turistice tematice, cu vizitarea mai multor obiective 

speologice în circuite; 
» programe de educare a turiştilor în scopul protejării atracţiilor speologice; 
» responsabilizarea populaţiei locale pentru dezvoltarea bazei turistice prin 

înfiinţarea de pensiuni şi alte asemenea unităţi; 
» promovarea corespunzătoare la nivel european, şi chiar mondial, a resurselor 

turistice speologice pe care le deţine România.  
 

3. Beneficii potenţiale ale dezvoltării turismului în peşteri 
Introducerea în circuitul turistic a unei peşteri necesită un studiu detaliat al 

întregii situații. Astfel, în 1981 doi mari experți în managementul peșterilor, Russell și 
Jeanne Gurnee, au scris că „dezvoltarea și activitatea cu succes a unei peșteri turistice 
depinde de o combinație de factori, printre care: i) investigarea științifică (necesară 
identificării factorilor hidrologici și geologici care pot influența activitatea în peşteră); 
ii) arta (are rol în conturarea traseelor, selectarea unor particularităţi ale peşterii în 
vederea prezentării publicului larg, trasarea grafică a reţelei de iluminat etc.); iii) 
tehnologia (necesară controlării apei şi a altor factori naturali din peşteră, pentru 
proiectarea traseelor, a reţelelor de iluminat etc.); iv) managementul (continuă din 
momentul în care sunt stabilite primele planuri, prin faza de dezvoltare şi 
operațională)”. Aceşti factori se aplică atât peşterilor private, cât şi terenurilor publice 
sau guvernamentale. 

Economia unei regiuni din jurul unei peșteri este influenţată prin dezvoltarea 
acesteia. De exemplu, o evaluare a numărului de vizitatori în 20% din cele mai 
spectaculoase peşteri (Cigna şi Burri, 2000) din lume de la începutul mileniului III 
indică un număr de 150 milioane de vizitatori pe an. În ipoteza că fiecare vizitator 
plăteşte un bilet de intrare de 6,5 dolari, mai cheltuie cu suvenirurile şi gustările 2 
dolari, cu mesele 6,5 dolari, cu transportul şi agenţia de turism 4,5 dolari, atunci suma 
totală de bani cheltuită pentru a vizita peșterile este de aproximativ 3 miliarde de 
dolari SUA (preţuri 2008). Numărul persoanelor locale implicate direct (management 
și servicii locale) sau indirect (hoteluri, restaurante, transport etc.) în activitatea de 
vizitare a peșterii poate fi estimat a fi de până la câteva sute per peșteră, adică câteva 
sute de mii de persoane în lume. Prin urmare, estimările realizate indică faptul că 
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pentru fiecare turist care vizitează o peșteră există aproximativ o altă persoană 
conectată direct sau indirect care câștigă venituri din această vizită. 

Dacă timp de secole peșterile au fost singurele obiective geologice interesante şi 
din punct de vede turistic, în ultimii zeci de ani ideea extinderii conținutului unei 
atracții turistice ținând cont şi de eventualele atracţii ale zonei a atras, treptat, mai 
mult atenția. Schimbarea de paradigmă s-a datorat și motivelor economice care au dus 
la o mai bună integrare între diferitele obiective turistice. Astfel, luarea în considerare 
a parcurilor carstice care includ o peşteră în perimetrul lor a făcut ca la începutul 
mileniului III numărul vizitatorilor geoparcurilor să crească exponenţial. 

În prezent, alte două utilizări umane ale peșterilor generează fluxuri turistice 
uriașe: prima este legată de religie, și a doua de îngrijirea sănătății.  

Diferite culturi și religii din întreaga lume folosesc şi azi peșterile ca spații 
pentru cult, meditație, artă și înmormântări (de exemplu, peștera Mormântului de 
Piatră-Belize; peșterile Elephanta, Insula Gharapuri; peșterile Longmen (Poarta 
Dragonului), China; peștera Dambulla, Sri Lanka; peștera Coryciană, Grecia; peşterile 
din Creta; peştera Sf. Paul din Malta; Altarul Sf. Mihail din peștera din Monte 
Sant’Angelo, Italia; peştera din Dordogne, Franţa; peşterile din Etiopia etc.). La nivel 
mondial se estimează că, în prezent, bugetul cumulat al turismului sacru în peșteri 
reprezintă 15-20% din cel al peșterilor laice (Figura 1).  

A doua activitate de importanță economică desfășurată efectiv în peșteri este 
cea legată de îngrijirea sănătății. În a doua jumătate a secolului XX peșterile reci au 
început să fie utilizate pe scară largă pentru speleoterapie şi haloterapie, în Europa de 
Est. În prezent sunt cunoscute circa 60 de cavităţi subterane în saline şi peşteri 
utilizate pentru speleoterapie şi haloterapie sau experimentate spre de a fi utilizate în 
scopuri medicale sau de turism balneoclimatic. Un loc semnificativ în speleoterapie îl 
ocupă minele saline şi peşterile carstice cu diferiţi parametri, cum ar fi cele din 
Wieliczka, Polonia; Solotvino/Slatina, Ucraina; Bad Bleiberg, Austria; Klutert Hohle, 
Germania; Zlate Hory şi Cisarska Cave, Cehia; Bystrianska Jaskyna, Slovacia; Mina 
„Unirea” - Salina Slănic Prahova, România; Tapolca Seehohle, Ungaria; Park Skocjanske 
jame, Slovenia. 

 
Fig. 1. Diferite utilizări ale peșterilor la nivel mondial 

Sursa: Cigna A., (2016), Tourism and show caves, in Zeitschrift für Geomorphologie 
Supplementary Issues 
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Numărul de persoane implicate într-un astfel de tip de sănătate este, desigur, 
mult mai mic decât cel implicat în turismul de peșteri sacru sau laic, de fapt, poate 
câteva milioane pe an în întreaga lume. Oricum, numărul acestora este în creștere 
rapidă, iar această activitate se răspândește şi în afara Europei. Chiar dacă numărul 
vizitatorilor în peşteri pentru îngrijirea sănătăţii reprezintă 3–5% din totalul turismului 
normal, importanța sa economică este cu mult mai mare, datorită costurilor mari. 
Astfel, bugetul spa-urilor și peșterilor speleoterapice poate fi evaluat până la 10-15% din 
cel al peșterilor normale, în timp ce, în acest caz, persoanele angajate reprezintă 2-3% 
din totalul personalului ocupat în industria turismului (Figura 1).  

În România sunt trei saline pentru tratament: salina Slănic Prahova, care se află 
în topul celor mai mari saline din Europa; salina Praid, recunoscută în toată ţara 
pentru speleoterapie şi climatoterapie, tratamentul cu apă sarată atrăgând anual un 
număr impresionant de turişti; salina Turda, cea mai modernă bază de tratament din 
ţară, care se afla în topul 22 al celor mai impresionante destinaţii turistice neobişnuite 
din întreaga lume. Numărul mare de vizitatori ai acestor saline, ca şi în cazul altora de 
pe teritoriul României, fie pentru tratamement sau în scop turistic, a condus şi la 
dezvoltarea economică a localităţilor în care se găsesc. 

O altă utilitate importantă a peşterilor este aceea de laboratoare ştiinţifice. 
Peşterile reprezintă locul ideal pentru efectuarea de experimente extrem de precise, 
imposibil de efectuat în exterior. De asemenea, mediul peşterilor acționează ca o 
„capcană” perfectă de acumulare pe o perioadă extrem de lungă de timp a 
evenimentelor care au avut loc în zona acestora, permițând astfel reconstrucții paleo-
seismice, paleo-climatologice, paleo-ambientale precise.  

Chiar dacă prezența unui laborator într-o peşteră (care monitorizează 
parametrii peșterii în mod constant) ar putea ajuta la prevenirea consecințelor nedorite 
ale activității turistice, la furnizarea de sugestii și materiale pentru educația de mediu a 
vizitatorilor (satisfăcând și solicitarea acestora de răspunsuri clare la întrebările 
științifice legate de spectacolul din respectiva peșteră sau carstul și peșterile în 
general), numărul acestora este, totuşi, extrem de redus. 
 

Concluzii 
Peșterile au fost primele și, pentru o lungă perioadă, unicul produs geologic 

pentru turism. În ultimii zeci de ani, odată cu crearea geoparcurilor, noile elemente 
geomorfologice au început să devină ținte turistice. Oricum, peșterile sunt încă de 
departe cea mai importantă atracție turistică geologică din punct de vedere economic, 
veniturile generate din vizitarea şi activităţile conexe (directe sau indirecte) acestora 
crescând în ultimii 20 de ani, iar numărul persoanelor angajate în aceste activităţi fiind 
de peste 100 de milioane.  

De asemenea, introducerea peșterilor în circuitul turistic este cel mai bun sau 
chiar unicul mod de a proteja speleotemele delicate și mineralele rare, de a evita 
spolierea depozitelor arheologice și / sau paleontologice și de a proteja biocoenoza 
rară. 

Astăzi, peşterile sunt vizitate din motive relogioase, de sănătate sau de cercetare 
ştiinţifică. Datorită facilităților lor, peșterile pot reprezenta un instrument puternic 

http://www.salinapraid.ro/
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pentru cercetarea științifică și pentru protecția mediului, ceea ce, la rândul său, poate 
spori atractivitatea turistică a peșterii în sine. 

În România, ponderea turismului în PIB este redusă, atât la nivel naţional, cât şi 
regional (circa 2-3%). Lipsa datelor oficiale referitoare la numărul de vizitatori şi la 
bugetele peşterilor aflate în circuitul turistic face imposibilă cuantificarea impactului 
turismului speologic asupra dezvoltării localităţilor din jurul acestora, atât din punct 
de vedere economic, social, cât şi asupra mediului înconjurător. Multe dintre aceste 
peşteri sunt amplasate în parcuri naturale şi parcuri naţionale, ceea ce ar permite 
creşterea posibilităţilor de vizitare ca urmare a creşterii circulaţiei turistice în parcuri. 
În ciuda acestui patrimoniu natural excepţional, mai puţin de 20 de peşteri sunt 
amenajate pentru vizitare, îndeplinind condiţiile de a fi numite peşteri turistice. Un 
număr redus de peşteri, amplasate în munţii Bucegi, Parâng, Pădurea Craiului, Bihor 
etc., sunt electrificate. La nivelul Munţilor Carpaţi, peşterile electrificate acoperă doar 
25% din judeţele care includ pe teritoriul lor Munţii Carpaţi. Numărul vizitatorilor din 
peşteri oscilează în funcţie de amplasarea şi dotărilor acestora. 
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Abstract 
The main purpose of this paper is to identify and explore the effects of the COVID-19 pandemic on 

the rural tourism businesses. The COVID-19 pandemic has strongly influenced people’s lives and their 
behaviour in their spare time. The widespread pandemic has given rise to significant challenges for the 
development and sustainability of tourism, agritourism and the business from the rural areas. The research 
methodology focuse on the identification of scientific literature in the field of agritourism businesses of the 
COVID-19 pandemic effect on those businesses, as well as the frameworks proposed by the decisionmakers 
at the European level on how will those businesse have to adapt in order to survive in this new type of 
business environment. The results of this research underline the fact that all the agritourism business will 
need to adapt in order to survive and the policymakers will have to come with initiatives and focus their 
attention towards supporting and developing the operations of rural businesses during Covid-19 pandemic. 

Key words: agritourism, business, COVID-19 pandemic, development 

 
Introducere 
Noul tip de coronavirus, prescurtat COVID-19 (SARS-CoV-2), aparține familiei 

de viruși care provoacă pneumonii virale, inclusiv febră, dificultate în respirație și 
infecție pulmonară (Adhikari et al., 2020). Acest virus a apărut pentru prima dată în 
decembrie 2019, în orașul Wuhan, China (El Zowalaty, Jarhult, 2020) și s-a răspândit 
rapid către alte regiuni din China, apoi în întreaga lume. Ulterior, numărul de cazuri a 
crescut într-un ritm alert în Europa, iar în România primul caz de coronavirus a fost 
înregistrat pe data de 26 februarie 2020, în județul Gorj. Efectele pandemiei de 
coronavirus nu au întârziat să apară, autoritățile au adoptat un set de restricții care au 
determinat sistarea activităților din multiple domenii de activitate, cu efect direct 
asupra mediului economic și social (World Health Organization, 2020). Pandemia 
COVID-19 a afectat și continuă să afecteze sănătatea oamenilor și a economiilor 
globale din cauza faptului că virusul SARS-CoV-2 este extrem de contagios (Hafner, 
2020). Sectorul turismului este unul dintre cele mai afectate sectoare de activitate din 
cauza închiderii aeroporturilor, a suspendării activităților din industria hotelieră, a 
restricțiilor de călătorie etc. Perspectivele din acest an au scăzut brusc și au arătat un 
grad ridicat de incertitudine, privind viitorul apropiat, pentru sectorul de turism 
(UNWTO, 2020). Astfel, întreprinderi din sectorul serviciilor în general și cel al 
turismului în special au fost puternic afectate din cauza riscului inerent pe care îl 
prezintă siguranța și sănătatea indivizilor. Criza de COVID-19 a afectat semnificativ și 
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întreprinderile rurale, iar unele dintre ele fie și-au suspendat complet operațiunile, fie 
le-au redus considerabil pentru o perioadă limitată de timp (Parlamentul European, 
2020) și s-au adaptat la noua situație, dezvoltând astfel comerțul online ca răspuns la 
faptul că oamenii au stat izolați acasă. Chiar dacă înainte de această criză micile 
întreprinderi rurale nu au considerat piața online ca având un potențial ridicat pentru 
dezvoltarea lor viitoare (Lucaci și Năstase, 2020), în contextul generat de criză, 
comerțul online a reprezentat o activitate de supraviețuire a afacerii. Cu toate acestea, 
după cum a subliniat și Gössling et al. (2020), turismul este o industrie în care 
veniturile se pierd permanent, deoarece produsele și serviciile nevândute (cum ar fi 
cazarea) nu pot fi vândute la o dată ulterioară. Chiar dacă de obicei cazarea poate fi 
vândută online, necesită contact fizic (turistul trebuie să locuiască fizic în unitatea de 
cazare). În acest context, agenții economici angajați în activități legate de turismul 
rural au înregistrat scăderi semnificative ale veniturilor din cauza reducerii cererii, 
creșterii anulărilor sau amânărilor serviciilor deja contractate (UNWTO, 2020). 
 

1. Efectele pandemiei COVID-19 asupra mediului economic și social 
În acestă perioadă, comunicarea este foarte importantă (Quelch, 2020). Liderii 

mediului economic și social trebuie să construiască strategii de comunicare. Astfel, 
comunicarea online oferă un sentiment de liniște, de ordine, prin informarea echipei 
asupra priorităților și deciziilor, se poate realiza facil și rapid cu întrega echipă de 
lucru, evitând întârzieri de ore sau, în contextul situației actuale, chiar zile. În această 
perioadă, lipsa de comunicare ar putea fi cel mai nociv lucru, adoptarea unei poziții 
închise, fără comunicare poate dezvolta construirea de zvonuri, idei și planuri care pot 
afecta societatea. Acesta este un moment în care trebuie să se apeleze la toate 
resursele, fiind necesară încurajarea indivizilor în lucrul în mediul online și 
mobilizarea eficientă în situații de criză. Reunirea echipelor de lucru prezintă un rol 
potențial în depășirea incertitudinilor și a crizei propriu-zise. În prezent, societatea se 
află într-o nouă eră a muncii – munca la distanță –, în care angajații se străduiesc să 
asimileze noile reguli, liderii nu au încă traiectorii de lucru bine stabilite, iar 
organizațiile trebuie să prezinte o perspectivă asupra viitorului (Gerdeman, 2020). 
Comunicarea clară și decisivă reprezintă modalitatea prin care liderii pot sprijini 
membrii unei echipe să lucreze de la distanță într-o perioadă incertă și fără precedent. 
Videoconferințele și transmiterea datelor prin e-mail sunt mijloacele prin care se poate 
realiza cu preponderență activitatea în cadrul unei instituții pe timp de criză 
(Gerdeman, 2020). Provocarea imensă a lucrului de la domiciliu este reprezentată de 
concentrarea pe sarcinile de lucru, în același timp fiind necesară echilibrarea cererilor 
venite din partea membrilor familiei. Astfel, este importantă flexibilitatea, determinată 
de timp și disponibilitate. Liderii au sarcina de a evalua contribuția fiecărui membru al 
echipei pe baza volumului de muncă și capacitatea de gestionare a muncii în 
circumstanțele generate de pandemia de COVID-19, apoi au rolul de echilibrare a 
sarcinilor unui proiect în funcție de necesitățile emergente. Există riscul ca în această 
perioadă să fie afectată performanța și angajamentul individului din cauza 
schimbărilor fundamentale determinate de criză, însă se așteaptă o dovadă de 
bunăvoință venită din partea organizațiilor (Gerdeman, 2020).  
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2. Impactul pandemiei COVID-19 asupra turismului 
În perioadele de pandemie, cum ar fi pandemia de COVID-19, turiștii se 

confruntă cu situații de anulare a planurilor de călătorie, evitând locurile și persoanele 
pe care le consideră periculoase din punctul de vedere al sănătății. Consecințele 
economice ale pandemiei COVID-19 au avut și vor avea efecte grave pentru sistemul 
economic global, provocând daune sectorului turistic. Organizația Mondială a 
Turismului, după decenii de creștere a turismului la nivel mondial, și-a revizuit 
previziunile pentru 2020 privind sosirile internaționale (UNWTO, 2020). Criza 
generată de COVID-19 a venit într-un moment în care sectorul turistic a angajat mai 
mulți oameni decât oricând (70 de milioane de lucrători la nivel mondial în sectorul 
turistic). În general, în contextul unei epidemii sau pandemii, incertitudinea și 
problemele cauzate de aceasta au un impact puternic asupra industriei turismului 
(prima zonă afectată de crize de acest fel). În acest context, agenții economici angajați 
în activități legate de turism (agenții de turism, hoteluri, restaurante, transportatori, 
rent-a-car) înregistrează scăderi semnificative ale veniturilor din cauza reducerii 
cererii, a creșterii anulărilor sau amânărilor nedeterminate ale serviciilor deja 
contractate etc. (Păvăluc at al., 2020). 
 

3. Impactul pandemiei COVID-19 asupra afacerilor din domeniul 
turismului rural 
Turismul rural a contribuit la păstrarea unui nivel de populație acceptabil în 

zonele rurale, având un rol semnificativ în păstrarea echilibrului ecologic și social al 
zonelor defavorizate și subpopulate, oferind astfel posibilitatea obținerii unor venituri 
pentru comunitățile dezavantajate. Prin urmare, turismul rural este un obiectiv politic 
dezirabil pentru creșterea nivelului de trai în zonele rurale (Theodoropoulou, 2004). 

Izbucnirea pandemiei COVID-19 a afectat activitatea și dezvoltarea afacerilor 
rurale. Pentru revenirea acestora la activități de funcționare normală, firmele implicate 
vor trebui să respecte anumite reguli de funcționare în acest nou mediu. La 15 aprilie 
2020, Comisia Europeană, în cooperare cu președintele Consiliului European, a 
prezentat Ghidul Uniunii Europene pentru protocoalele de sănătate în unitățile de 
primire turistice. Această parte a ghidului propune următoarele principii de 
funcționare a structurilor de primire turistice, printre care și structurile de primire 
turistice din zonele rurale, asociate turismului rural (European Commission, 2020): 

▪ sănătatea și siguranța oaspeților - de acum înainte va fi esențial ca oaspeții care 
folosesc structura de primire turistică și lucrătorii care participă la furnizarea 
serviciului să urmeze măsuri pentru a preveni infecția și transmiterea virusului SARS 
CoV-2 și a oricărui alt virus. Măsurile trebuie comunicate clar, inclusiv prin mijloace 
digitale, vizibile și eficiente, atât pentru oaspeți, cât și pentru angajați; 

▪ instruirea angajaților și a turiștilor - toți angajații care lucrează în facilitățile de 
turism ar trebui să fie conștienți de simptomele COVID-19 și ar trebui să fie informați 
cu privire la măsurile de bază de prevenire și control al infecțiilor. De asemenea, 
oaspeții ar trebui să primească toate informațiile necesare într-o manieră accesibilă, 
inclusiv prin mijloace digitale, înainte de sosire și la locul de cazare, cu privire la toate 
îndrumările actuale ale autorităților locale de sănătate publică, precum și la măsurile 
specifice care sunt puse în aplicare și care le afectează sosirea, șederea și plecarea; 
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▪ managementul personalului - se impune luarea în considerare a măsurilor care 
reduc prezența personalului în unitate, cum ar fi lucrul de acasă pentru tot personalul 
care îndeplinește sarcini care pot fi compatibile cu telemunca. Ar trebui luate în 
considerare măsurile care scad numărul contactelor fizice și timpul contactelor fizice 
între persoanele din unitate; 

▪ distanțarea fizică și igiena - unitatea ar trebui să pună în aplicare măsuri 
specifice pentru a se asigura că distanțarea fizică este menținută în zonele comune în 
care oaspeții se pot aduna pentru perioade prelungite de timp (adică mai mult de 15 
minute), cum ar fi stabilirea unui număr maxim de oaspeți permis în fiecare unitate 
comună (adică restaurante, cafenele, baruri, hol). Ar trebui luată în considerare 
alocarea sloturilor sau punerea la dispoziție (digitală) a rezervării sloturilor pentru 
orele de masă sau vizitarea piscinelor sau a sălilor de sport.  

Cu toate acestea, unul dintre avantajele turismului rural este faptul că este 
considerat o formă de turism în care turiștii sunt în mare parte în aer liber. De fapt, 
turiștii care vizitează de obicei locații rurale caută o oportunitate unică de relaxare 
într-un mediu curat și liniștit. Zawadka (2019) susține că turismul rural este o formă 
activă de turism, unde turiștii sunt dornici să participe la numeroase tipuri de activități 
fizice, cum ar fi: călărie, mersul cu bicicleta și drumeții. Astfel, turismul rural ar putea 
crește într-un mediu dominat de COVID-19, cu săli de sport închise și mai puțin timp 
petrecut în aer liber de către populație. 
 

4. Impactul rețelelor sociale și al presei asupra percepției crizei COVID-19  
Căutarea pe Internet a datelor privind boala COVID-19 a avut loc cu 10-14 zile 

înainte să se atingă vârful de incidente zilnice în China. Boala a fost anunțată de către 
Organjzația Mondială a Sănătății, la data de 30 ianurarie 2020, ca fiind o urgență de 
sănătate publică îngrijorătoare pe plan internațional, ceea ce prevestea dezvoltarea 
focarului și oferea sugestii pentru prevenirea răspândirii noului virus (Li Cuilian et al., 
2020). În acest context, responsabilii din sănătatea publică și factorii de decizie trebuie 
să acorde o atenție sporită emoțiilor populației în timpul focarelor de boli infecțioase 
(Oh, Lee și Han, 2020). Oamenii utilizează canalele media pentru a exprima atât 
informații, cât și emoții cu privire la crizele provocate de infecțiile cu viruși (Do et al., 
2016), iar comportamentul publicului poate fi influențat pozitiv printr-o comunicare de 
succes cu privire la stoparea răspândirii unui focar de infecție (Reynolds și Seeger, 
2005). O comunicare deficitară ar putea determina indignarea comunității și poate 
atrage după sine maximizarea riscurilor aferente crizei determinate de infecțiile virale 
(Maxwell, 2003).  
 

Concluzii 
Pandemia COVID-19 a influențat puternic viața oamenilor, modul în care își 

petrec timpul liber și modul în care călătoresc. Mai mult, pandemia a dat naștere unor 
provocări semnificative pentru performanța și dezvoltarea afacerilor. Întreprinderile 
din domeniul turismului rural au un impact foarte mare asupra dezvoltării zonelor 
rurale prin contribuția lor socio-economică. Prin urmare, izbucnirea pandemiei de 
COVID-19 a afectat activitatea și dezvoltarea afacerilor rurale, făcând foarte important 
ca factorii de decizie să găsească modalități de a sprijini aceste afaceri, iar proprietarii 
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de afaceri să găsească modalități de adaptare la contextul generat de noul mediu de 
afaceri. 
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THE FOOD MUSEUMS OF PARMA, LANDMARKS OF LOCAL 
GASTRONOMIC TOURISM 

 
MUZEELE ALIMENTARE DIN PARMA, OBIECTIVE ALE TURISMULUI 

GASTRONOMIC LOCAL 
 

Laetitia CASANGIU1 
 

Abstract 
The role played by gastronomy in tourism has been affirmed for some centuries, since the memoirs 

of early travellers first started to contain references to the culinary specialities of the places they visited. 
Nevertheless, gastronomic tourism has only been established as an independent branch of the tourism 
industry in the last years, constituting an interesting subject of studies for specialists. 

In this study we aim to present an example of good practice from the Province of Parma, Italy, by 
bringing to the public’s attention the museums dedicated to the best-known local food products, and by 
highlighting their importance in promoting the local culture, history, scenery and territorial diversity: the 
Parmigiano Reggiano cheese Museum, the Parma Ham Museum, the Culatello di Zibello Ham Museum, 
the Felino Salami Museum, the Borgotaro mushroom Museum, the Pasta Museum, the Wine Museum and 
the Tomato Museum. 

Key words: food, gastronomy, culture, culinary, gastronomic tourism, culinary tourism 
JEL: A13, Z32 

 
Introducere 
Interesul ființelor umane pentru modul de preparare a hranei se pierde în negura 

timpurilor. Originea bucătăriei poate fi identificată cu momentul descoperirii focului, 
etapă fundamentală în dezvoltarea primelor activități culinare, care a permis 
consumarea alimentelor gătite (Nistoreanu, Nicodim, Diaconescu, 2018). 

Din punct de vedere etimologic, cuvântul gastronomie derivă din limba greacă,  
este compus din termenii gaster (stomac) și nomos (lege) și reprezintă, conform 
definiției date în Encyclopaedia Britannica (2000), arta selectării, pregătirii, servirii și 
savurării mâncării rafinate. O primă menționare a termenului datează din anul 1801, în 
poemul didactic La gastronomie ou l'homme des champs à table al lui Joseph de 
Berchoux, intrând ulterior în Dicționarul Academiei Franceze, în anul 1825. Primul 
studiu structurat pe această temă este acela al lui A. Brillat Savarin, unul dintre 
fondatorii criticii gastronomice ca materie de studiu, care consideră că gastronomia este 
cunoașterea motivată a tot ceea ce ține de alimentația omului  (Brillat Savarin, 1848). Pe 
lângă această definiție el ne-a lăsat și cunoscutul aforism „Spune-mi ce mănânci și îți voi 
spune cine ești”, completat în 1862 de acela al lui Ludwig Feuerbach, care susținea că 
„Omul este ceea ce mănâncă” (Feuerbach, 2017). Gastronomia nu are însă ca obiect de 
studiu doar simpla delectare gastronomică sau arta de a selecta, pregăti și savura 
mâncare de calitate (Kumar Dixit, 2019), ci este o formă de comunicare din cadrul unei 
anumite comunități. Se consideră că prin experiențele senzoriale sunt transmise mesaje 
privind etnia, religia, statutul și identitatea (Civitello, 2008). 
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1. Turismul gastronomic, ramură turistică independentă 
Alimentația este, așadar, un fapt cultural și social (Montanari, 2006; Guigoni, 

2009) și, ca atare, presupune o multitudine de interacțiuni cu diverse alte materii, cum 
ar fi turismul, din care s-a dezvoltat recent o ramură independentă, turismul 
gastronomic, un fenomen cu precădere modern, care constă în „cunoașterea unui 
teritoriu explorând nu doar monumentele, ci și peisajul, resursele agricole și alimentare, 
bucătăria” (Montanari, 2014). Pot fi menționate însă și texte publicate timpuriu în 
istorie, cum ar fi, de exemplu, acela al lui Ortensio Lando, din 1548, având titlul 
Commentario delle più notabili e mostruose cose d’Italia e d’altri luoghi (Comentariu 
asupra celor mai importante și mai impresionante lucruri din Italia și din alte locuri), în 
care, adresându-se unui călător imaginar sosit în Italia, îi recomandă specialități 
culinare pe care să le încerce în fiecare dintre locurile pe care le va vizita, din Sicilia până 
în nordul Italiei. Este vorba despre un „inventar pofticios de salamuri, brânzeturi, 
dulciuri, vinuri, important nu doar ca sursă de informații despre gastronomia secolului 
al XVI-lea, ci și, mai ales, pentru ideea că se poate vizita și cunoaște o țară și prin 
alimentele sale” (Montanari, 2014).  

Primul ghid al restaurantelor, Almanach des gourmands, a apărut în Franța în 
1804 și a fost realizat de Alexandre Balthazar Laurent Grimod de La Reynière, considerat 
drept inventator al jurnalismului gastronomic (Cazelais, 2006). El a scris primele 
recenzii asupra restaurantelor din Paris și a fost predecesorul tuturor publicațiilor de 
critică gastronomică, inclusiv al celebrului ghid Michelin, apărut în anul 1900. La 
început, ghidul avea în jur de douăzeci de pagini, cuprindea adresele unor ateliere de 
mecanică, benzinării, hoteluri și restaurante și era oferit șoferilor de către celebra firmă 
de cauciucuri. Ghidurile, ziarele și revistele au avut, încă de la începutul secolului XX, o 
mare contribuție la apariția, conturarea și dezvoltarea turismului gastronomic. Este 
vorba despre ghidurile germane Baedeker (editate începând cu 1839), ghidurile 
englezești Murray sau cele franceze, Guides Bleus, care, pe lângă indicații privind 
vizitarea monumentelor și a frumuseților naturale și peisagistice, cuprindeau 
recomandări utile pentru experiențe alimentare deosebite. În Italia, Touring Club 
Italiano a publicat în 1931 un ghid gastronomic, Guida gastronomica, care împărțea 
rețetele și produsele în funcție de regiunea de proveniență. O altă publicație de referință 
din Italia este Il ghiottone errante (Pofticiosul rătăcitor), publicată în 1935 de către Paolo 
Monelli, care prezintă o călătorie prin Italia, în căutarea tradițiilor și a specialităților 
gastronomice. 

În ceea ce privește România, putem menționa publicația Constanța și 
Tekirghiolul. Ghid ilustrat, realizată de Th.I onescu și N. Duployen, apărută în anul 1924 
la Editura Institutului Grafic Albania din Constanța. Lucrarea, foarte bine documentată, 
conține o prezentare a orașului Constanța și a principalelor localități din împrejurimi, 
un capitol despre evoluția sa istorică și o parte dedicată economiei zonei. Încă din 
prefața scrisă de profesorul universitar O. Tafrali aflăm că „excursioniștii și cei ce vin să 
petreacă vara la Constanța vor afla de asemenea în această călăuză știri, extrem de 
interesante, privitoare la hoteluri, restaurante, localuri de petrecere, prăvălii de 
încredere”. Pe lângă materialele publicitare ale restaurantelor, bodegilor, berăriilor, 
cofetăriilor și „bonbonăriilor”, găsim în ghid liste de meniuri cu prețurile aferente, în 
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funcție de categoria localului. Așadar, încă de timpuriu, și în România aspectele 
gastronomice încep să își croiască un rol important în dezvoltarea turismului. 

Apariția publicațiilor amintite a creat premisele conturării unei noi materii 
independente, turismul gastronomic, pentru care, din punct de vedere terminologic, au 
coexistat mai multe denumiri. În anul 1998, Lucy M. Long, în lucrarea Culinary 
Tourism: A Folkloristic Perspective on Eating and Otherness, introduce conceptul de 
turism culinar, pe care îl consideră destinație și vehicul pentru turism, modalitate de a 
experimenta culturi diferite prin mâncare și, incidental, prin vin. 

Turism culinar, turism alimentar sau turism gastronomic, toate sunt 
concepte care privesc același fenomen. Organizația Mondială pentru Turism 
Gastronomic, World Food Travel, a făcut de altfel clarificări în acest sens, precizând că 
acești termeni sunt echivalenți, depinde de contextul în care sunt utilizați și de limba 
maternă a celor care se exprimă.  

Una dintre cele mai cunoscute definiții este cea propusă de C. Michael Hall și Liz 
Sharples (2003). Aceștia consideră că turismul culinar este o călătorie experimentală 
într-o regiune gastronomică, în scopuri recreaționale și de divertisment, care include 
vizita la producători primari și secundari de produse alimentare, la festivaluri 
gastronomice, târguri alimentare, evenimente, piețe alimentare, demonstrații de gătit, 
degustări de produse de calitate și orice altă activitate turistică legată de mâncare. Pe 
aceeași linie se situează și următoarea definiție: „noțiunea de turism gastronomic este 
aplicabilă turiștilor și vizitatorilor care planifică o călătorie parțial sau integral în scopul 
de a gusta produsele locale sau de a lua parte la activități care au legătură cu 
gastronomia” (Gheorghe, Tudorache, Nistoreanu, 2014). Turismul gastronomic este și o 
„vacanță în scopul familiarizării cu bucătăria națională a unei țări, cu particulăritățile 
producției și preparării bucatelor specifice, precum și formarea și ridicarea nivelului de 
cunoștințe profesionale proprii” (Butnariu, Ungureanu, 2019). 

Odată cu consolidarea acestei noi ramuri turistice și cu dezvoltarea literaturii de 
specialitate, s-a înregistrat o „turnură culturală” (Everett, 2012) în domeniu, abordările 
privind relația dintre alimente și cultură câștigând din ce în ce mai mult spațiu. Implicit, 
a crescut în mod semnificativ și numărul publicațiilor pe această temă.  

Și pentru că într-un produs alimentar sunt încorporate informații despre 
producția, cultura, geografia locului din care acesta provine (Montanari, 2009), o 
experiență gastronomică desăvârșită este strâns legată de contextul cultural și natural în 
care aceasta are loc. 
 

2. Muzeul alimentar, instrument de valorificare a tradițiilor gastronomice 
și de promovare teritorială  
Pornind de la definiția dată în anul 2004 de Consiliul Internațional al Muzeelor 

(ICOM): „muzeul este acea instituție permanentă fără scop lucrativ, în serviciul 
societății și al dezvoltării sale, deschisă publicului, care efectuează cercetări asupra 
mărturiilor materiale și imateriale privind omul și mediul său, le dobândește, le 
păstrează, le prezintă și le expune în scop de studiu, educație și divertisment” (Falletti, 
Maggi, 2012), vom focusa studiul de față pe o categorie de muzee mai puțin cunoscute 
în România, și anume muzeele alimentare. 
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În prefața publicației Musei del Gusto. Mappa della memoria enogastronomica, 
Massimo Montanari, unul dintre cei mai importanți experți în critică gastronomică din 
Italia, afirmă că termenii „hrană” și „cultură” sunt asociați tot mai des, pentru că hrana 
este de fapt cultură, în toate fazele sale: „de la procurarea resurselor la formele de 
producție, de la modalitățile de pregătire și transformare la sistemele de conservare, de 
la politicile de distribuție la posibilitățile sociale de a accede la consum, și așa mai 
departe”. Locurile fizice unde sunt păstrate mărturii și informații privind produsele 
alimentare specifice unui teritoriu sunt muzeele alimentare sau muzeele gustului, ce 
constituie un semnal foarte puternic despre „o atenție și o cerere nouă, un turism 
inteligent, care nu se mai mulțumește cu un monument faimos sau cu o colecție de 
artă, ci vrea să înțeleagă sensul unui teritoriu, al legăturilor consolidate (dar delicate și 
deci mereu riscante) pe care orice societate le-a avut cu mediul în care trăiește, 
obținând resursele pentru a trăi - posibil bine.” (Montanari, 2007). 
 

3. Muzeele alimentare din provincia Parma, Italia, repere importante ale 
turismului gastronomic local  
Studiul nostru își propune așadar să aducă în prim plan muzeele alimentare din 

provincia Parma, Italia, ca element de promovare și de prezentare a celor mai 
importante produse alimentare din această zonă, dintre care menționăm: Prosciutto di 
Parma Dop, Parmigiano Reggiano Dop, Culatello di Zibello Dop, Fungo di Borgotaro Igp, 
Coppa di Parma Igp, vinurile I Vini dei Colli di Parma. 

Excelența în domeniul alimentar i-a adus Parmei, în anul 2015, titlul de Oraș 
Creativ Unesco pentru gastronomie. Această recunoaștere este rezultatul unei tradiții 
seculare: jambonul maturat, prosciutto, era apreciat încă din vremea Imperiului 
Roman, iar procesul de obținere a brânzei Parmigiano Reggiano a fost perfecționat de 
către călugării benedictini încă din perioada medievală. Este vorba, așadar, de o cultură 
cu rădăcini profunde, care însă nu era percepută ca atare de către vizitatorul care, 
„având în vedere calitatea produselor, se aștepta la o prezență vizibilă la fața locului și 
la o percepție în momentul consumului, oriunde ar fi avut loc acesta. De aici, ideea 
nașterii Proiectului Muzeelor Alimentului” (Gonizzi, 2011). 

Muzeele alimentare au fost concepute ca un instrument turistic nou, care să 
completeze oferta existentă și să contribuie la punerea în valoare a unui sistem 
agroalimentar de excelență, pe filiera care merge de la pământul cultivat până la 
mesele consumatorilor (from farm to fork). „Muzeele alimentare contribuie astfel la 
calificarea întregului teritoriu prin intermediul culturii gastronomice, prin favorizarea 
creșterii culturale în acest domeniu a localnicilor și, în mod special, a tinerelor 
generații, prin intermediul inițiativelor didactice sau prin definirea calității și a 
imaginii produselor  tradiționale locale, a filierei agro-alimentare și a turismului 
gastronomic în general” (Gonizzi, 2011). 

Ideea creării acestor muzee s-a conturat în anul 2000 și îi aparține 
administrației provinciale de atunci. În urma unui studiu preliminar, s-a decis ca 
primele alimente cărora să le fie dedicate structuri muzeale separate, amplasate în 
mediul rural, chiar în zona de producție, să fie: brânza Parmigiano Reggiano, jambonul 
Prosciutto di Parma și roșia. Aceste expoziții trebuiau să fie atractive și emoționante, 
„să spună o poveste și nu doar să expună obiecte, să implice toate simțurile (și nu doar 
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vederea); să permită degustarea și cumpărarea produsului și a obiectelor de 
merchandising corelate” (Gonizzi, 2011). Au urmat apoi muzeele dedicate salamului de 
Felino, pastei, vinului, jambonului Culatello di Zibello și hribului Fungo Porcino di 
Borgotaro. 

De pe site-ul proiectului muzeal2 (www.museidelcibo.it), care este gestionat de o 
Asociație din care fac parte instituții locale publice și private, aflăm că pentru restaurări 
și amenajări muzeale au fost cheltuite 4 milioane de euro și că în perioda 2004-2017 s-au 
înregistrat 200.000 de vizitatori, cu o medie de circa 15.000 de vizitatori pe an. Conform 
datelor publicate în cotidianul Gazzetta di Parma, în anul 2019 au fost prezenți 29.402 
de vizitatori, cu 29% mai mulți decât în 2018, când s-au înregistrat 22.806. 
 

3.1. Museo del Parmigiano Reggiano, muzeul celei mai cunoscute brânze 
italiene 
Muzeul brânzei Parmigiano Reggiano3,4, deschis publicului din data de 30 

noiembrie 2003, este amplasat într-o veche clădire de formă circulară din Corte 
Castellazzi, o anexă agricolă a Curții feudale de la Rocca Meli Lupi din Soragna, care 
inițial fusese un centru de prelucrare a laptelui. Fostul caseificio (brânzărie), construit 
în 1848, a fost funcțional până în 1977. Actualul muzeu a fost amenajat în așa fel încât 
să redea toate etapele producerii faimosului tip de brânză. Materialul expus este cel 
care era folosit în perioada cuprinsă între începutul secolului al XIX-lea și începutul 
secolului al XX-lea și provine din toate cele cinci provincii în care se poate produce 
Parmigiano Reggiano: Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna (partea din stânga 
râului Reno) și Mantova (partea din dreapta râului Po).  

Întregul traseu este o adevărată incursiune istorică în tainele unui vechi 
meșteșug, vizitatorul putând parcurge, prin intermediul celor 120 de obiecte expuse și 
al celor 100 de imagini, întregul proces de transformare a laptelui. De la rasele bovine 
locale din care este obținut laptele, trecând prin zona dedicată mulsului, transportului, 
cântăririi și prelucrării propriu-zise, sunt dezvăluite toate secretele obținerii „regelui 
brânzeturilor”. Sunt ilustrate procesele ulterioare, cum ar fi punerea în forme, ținerea 
la saramură, maturarea și controlul periodic. O secțiune este rezervată imaginilor 
folosite de-a lungul timpului în scopul promovării și al comunicării caracteristicilor 
acestui produs despre a cărui existență sunt mărturii istorice încă din secolul al XIII-
lea, când călugării cistercieni de San Martino din Parma și cei benedictini de San 
Prospero din Reggio Emilia au pus bazele procesului tehnologic pentru obținerea 
primelor brânzeturi de acest fel. În anul 1612, notarul Camerei Ducale redacta un act 
prin care se consfințea că putea purta denumirea „brânză de Parma” doar aceea 
produsă într-o listă de localități bine definite. Se poate spune că acel document pune 
de fapt bazele recunoașterii unei denumiri de origine. În anul 1928 a fost înființat în 
Reggio Emilia primul Consorțiu de protejare a produsului, iar în 1934 primul Consorțiu 
voluntar interprovincial. În anul 1996, Parmigiano Reggiano a devenit produs DOP, 
recunoscut la nivel european.  

 
2 www.museidelcibo.it 
3 https://parmigianoreggiano.museidelcibo.it/ 
4 Specialitate italienească de brânză obținută din lapte de vacă parțial smântânit, fără adaos de aditivi, 
ținută la învechire cel puțin douăsprezece luni. 

http://www.museidelcibo.it/
https://parmigianoreggiano.museidelcibo.it/
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3.2. Museo del Prosciutto di Parma, muzeul jambonului crud, sărat și 
maturat 
În data de 2 mai 2004 a fost inaugurat, în localitatea Langhirano, într-o zonă în 

care se concentrează cel mai mare număr de activități economice legate de industria 
mezelurilor, Muzeul Jambonului Prosciutto5 di Parma și al produselor locale derivate 
din prelucrarea cărnii de porc6. Situat în apropierea fostului abator, muzeul a fost 
amenajat în clădirea cunoscută cu numele de Foro Boario, unde la începutul secolului al 
XX-lea se făceau contractările și vânzările de alimente. Alegerea acestei clădiri „a permis 
reuperarea funcțională a unei structuri legate de viața economică a acestui ținut și, în 
același timp, transformarea sa într-un instrument de lectură și de înțelegere a activității 
alimentare din zilele noastre” (Villa, 2010).  În cele opt secțiuni ale sale, muzeul prezintă 
agricultura teritoriului și rasele de porc folosite la obținerea acestor produse care au 
făcut ca Parma să fie cunoscută în întreaga lume. De o atenție deosebită se bucură sarea, 
un element foarte important în conservarea cărnii; pe lângă eșantioanele de sare 
provenind din întreaga lume, este prezentată sarea de Salsomaggiore, o localitate de 
lângă Provincia Parma, cunoscută mai ales datorită centrelor sale termale. 

O sală este dedicată activității de măcelărie, o figură foarte importantă fiind 
aceea a măcelarului, il norcino, care avea diverse instrumente pentru sacrificarea 
porcilor și prelucrarea cărnii. În sălile următoare sunt prezentate celelalte mezeluri 
locale și informații privind folosirea acestora în bucătărie, cu o selecție de rețete care 
datează din antichitate și până în zilele noastre.  

Un spațiu important este dedicat prelucrării jambonului Prosciutto di Parma, 
aliment cu o origine multiseculară, care datează din epoca romană, obținut și în zilele 
noastre după aceleași metode ca în urmă cu 22 de secole. Produs DOP protejat la nivel 
european din anul 1996, este un aliment crud, sărat și maturat, obținut din pulpă de 
porc ce provine din zece regiuni din nordul și centrul Italiei, după cum este menționat 
în caietul de sarcini. Un jambon poate obține denumirea de Prosciutto di Parma după 
douăsprezece luni de maturare numai dacă îndeplinește standardele de calitate 
prevăzute de Consorțiu.  
 

3.3. Museo del Salame di Felino, muzeul celui mai rafinat salam din zona 
Parmei 
Din circuitul muzeal al Muzeelor alimentare face parte și muzeul dedicat celui 

mai rafinat salam din regiune, Salame di Felino7, inaugurat în octombrie 2004, în 
localitatea Felino, la câțiva kilometri de Parma, în pivnițele unui castel construit în 
anul 890. Prima mărturie despre acest produs alimentar emblematic pentru un 
teritoriu specializat în transformarea produselor din carne de porc se regăsește într-un 
basorelief din secolul al XIII-lea, de pe Baptisteriul din Parma. Mai târziu, în 1659, 
bucătarul de la curtea lui Ranuccio II Farnese vorbește în opera sa Li quattro banchetti 
despre Prosciutto și Salame Felino.  

 
5 Șuncă din pulpă de porc, sărată și uscată, specifică bucătăriei italiene, ținută la maturare cel puțin 
douăsprezece luni. 
6 https://prosciuttodiparma.museidelcibo.it/ 
7 https://salamedifelino.museidelcibo.it/ 

https://prosciuttodiparma.museidelcibo.it/
https://salamedifelino.museidelcibo.it/
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Prima secțiune a muzeului este dedicată evoluției istorice a acestui produs, 
strâns legată de teritoriul din care provin atât materia primă, condițiile climaterice, cât 
și măiestria prelucrării, care au condus la recunoașterea sa, în 2012, drept Indicație 
geografică protejată la nivel european. Într-o altă secțiune, amenajată în una dintre 
bucătăriile castelului, este descrisă sacrificarea porcului, fiind expuse ustensile folosite 
de „norcino” și de țărani. În celelalte săli sunt descrise etapele tehnologiei de 
producție, ilustrate și prin prezența unei mașini de umplut intestinul cu carnea tocată 
condimentată. 
 

3.4. Museo del Pomodoro, muzeul roșiei 
Un alt obiectiv important din traseul turistic gastronomic al Provinciei Parma 

este marcat de Muzeul Roșiei8, inaugurat la data de 25 septembrie 2010 și amplasat, 
împreună cu Muzeul Pastei, într-un fost grajd de la Corte di Giarola din localitatea 
Collecchio. Chiar dacă tomata roșie a ajuns în Europa abia în secolul al XV-lea, în Italia 
a fost pe deplin adoptată și a devenit un aliment popular. Primele exemplare erau de 
culoare galbenă (de unde și denumirea de pomodoro < pomo d’oro „fruct de aur”), în 
culegerea de rețete din 1773 a abatelui Vincenzo Corrado, ll cuoco galante, fiind 
prezentate ca fructe de culoarea șofranului. În a doua jumătate a secolului a XIX-lea, 
agronomul Carlo Rognoni obține un soi nou de plante, de o calitate foarte bună pentru 
păstrare pe termen lung și introduce ideea cultivării roșiei pe scară largă, pe toate 
pământurile deținute de țăranii din zonă. Aceast demers a condus la crearea unei 
societăți de agricultori, în anul 1874, iar în anul 1912 erau deja active 61 de întreprinderi 
care „transformau, în cele 229 de instalații de conservare în vid, un milion și jumătate 
de roșii, oferind de muncă, timp de 50 de zile, la trei mii de persoane” (Villa, 2015). 
Această dezvoltare impresionantă a condus la crearea unor instituții, cum ar fi Stazione 
Sperimentale dell’Industria delle Conserve Italiane (1922), a unor manifestări 
comerciale cum ar fi Târgul de Conserve Alimentare (1942) și la apariția unor 
întreprinderi care produc mașini pentru transformarea legumelor și fructelor. 

În sălile muzeului, cu ajutorul imaginilor, al documentelor de arhivă, uneltelor 
și utilajelor, este parcursă istoria unei importante industrii care a contribuit la 
renumele și bunăstarea unui întreg teritoriu. După o prezentare a originii și evoluției 
plantei, a doua secțiune a muzeului este dedicată industriei conservei. Traseul 
continuă cu zona dedicată primelor fabrici industriale și utilajelor de transformare. În 
secțiunea dedicată produselor obținute din transformarea diferitelor soiuri de roșii se 
află o colecție inedită de recipiente metalice pentru bulion, de 5 kilograme, datând din 
anul 1938. Interesante sunt materialele publicitare, afișe de la începutul secolului XX, 
care constituie adevărate capodopere artistice, realizate de ilustratori și pictori 
cunoscuți în acea perioadă, cum ar fi, de exemplu, Gino Francioli.  
 

3.5. Museo della Pasta, muzeul pastei 
La Corte di Giarola, pe lângă Muzeul Roșiei, a fost inaugurat, în mai 2014, 

Muzeul Pastei9, simbol al culturii gastronomice italiene, ca omagiu adus zonei în care 
s-a dezvoltat cea mai mare întreprindere industrială de paste din lume, Barilla. 

 
8 https://pomodoro.museidelcibo.it 
9 https://pasta.museidelcibo.it 

https://pomodoro.museidelcibo.it/
https://pasta.museidelcibo.it/
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Conform unor studii recente (Villa, 2015), grâul dur a fost adus în Italia între secolele II 
și V d.Cr., de către comunitățile ebraice, mai întâi în Sicilia, un rol esențial în 
prelucrarea și distribuția pastei siciliene având-o ulterior comunitatea arabă. În Parma, 
încă din 1236 exista Breasla Brutarilor, alcătuită din meșteri brutari care inițial 
produceau paste cu ouă, după cum era tradiția regiunii. La sfârșitul secolului XIX și 
începutul secolului XX se înregistrează suprafețe tot mai extinse cultivate cu grâu, iar 
în micile fabrici artizanale se introduc primele mașini de frământat aluatul.  

Traseul expozițional al muzeului cuprinde vitrine în care sunt expuse unelte de 
diferite dimensiuni și panouri mari pe care sunt prezentate tipurile de grâu, tehnicile 
de prelucrare și cele peste trei sute de tipuri și forme de paste. O secțiune este dedicată 
procesului de măcinare, unde se află pietre de moară, modele de mori în miniatură, dar 
și exponate autentice restaurate, cum ar fi o moară cu cilindru laminator. Zona 
dedicată pastei conține primele ustensile de bucătărie, cum ar fi: planșă pentru întins 
aluatul, făcăleț, cuțit cu lamă lată pentru tăieței, dar și un prim model de război din 
lemn, cu fire metalice întinse, care era folosit pentru obținerea pastelor spaghetti. 
Trecând în zona producției industriale, sunt expuse o mașină datând de la jumătatea 
sec. al XIX-lea și un prototip de mașină complet automatizată, din anul 1942. În muzeu 
găsim o colecție impresionantă de discuri metalice perforate, cu orificii de diferite 
forme și dimensiuni, întrebuințate pentru obținerea pastei, și o colecție de site și 
strecurători. Interesantă este și secțiunea dedicată publicității și comunicării, în care 
sunt ilustrate litografii și afișe publicitare care fac parte din cultura istorică a întregii 
Italii. 
 

3.6. Museo del Vino, muzeul vinului 
Din 17 mai 2014, este deschis în pivnițele Castelului din localitatea Sala Baganza 

un muzeu dedicat vinului din Parma10. În prima sală sunt expuse obiecte și imagini 
strânse în urma săpăturilor arheologice, care aduc o mărturie despre obiceiul 
localnicilor de a bea vinul concentrat, după modelul celtic, și nu după modelul grec sau 
roman, când vinul era îndoit cu apă sau aromatizat. În sălile următoare sunt prezentate 
unelte și tehnici de viticultură, materiale privind culesul vinului și pregătirea acestuia. 
Urmează zona în care sunt păstrate butoaiele, unde sunt expuse și alte tipuri de 
recipiente, împreună cu o bogată colecție de tirbușoane. Sunt prezentate apoi tipurile 
de vinuri locale și felurile în care acestea pot fi consumate. Vizita se încheie, ca și în 
cazul celorlalte muzee, cu o degustare de vinuri locale. 
 

3.7. Museo del Culatello di Zibello, muzeul jambonului supranumit „regele 
mezelurilor” 
Unul dintre cele mai recente muzee deschise pe teritoriul Parmei (Antica Corte 

Pallavicina - Polesine Parmese, martie 2015), este acela dedicat jambonului Culatello di 
Zibello DOP11,12, supranumit „regele mezelurilor”. Procesul de prelucrare, care are loc 
într-o zonă delimitată geografic, doar în perioada octombrie-februarie, când aerul este 

 
10 https://vino.museidelcibo.it 
11 https://culatellodizibello.museidelcibo.it 
12 Șuncă crudă, sărată și uscată, obținută din partea musculoasă a șoldului de porc, pusă la maturare în 
vezică de porc timp de cel puțin zece luni. 

https://vino.museidelcibo.it/
https://culatellodizibello.museidelcibo.it/
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rece și impregnat de umezeală, calitatea aleasă a cărnii selecționate manual și păstrate 
în vezică de porc, fac ca acest produs să fie unic în lume. În sălile muzeului descoperim 
obiecte și ilustrații care prezintă soiurile de porci folosite, tehnicile de prelucrare a 
cărnii precum și multe informații legate de specificul zonei și de familia care a avut 
inițiativa constituirii acestui muzeu. O parte cu adevărat spectaculoasă este vizitarea 
galeriei cu culatelli aflați la maturare, urmată de o degustare.  
 

3.8. Museo del Fungo di Borgotaro, muzeul hribului din Borgo Val di Taro 
Ultimul muzeu din circuit, cel dedicat hribului Fungo Porcino di Borgotaro 

(IGP), este în curs de amenajare. 
* 

În toate muzeele alimentare deschise pe teritoriul Provinciei Parma sunt 
organizate activități didactice și ateliere de lucru cu elevi și studenți, care au drept 
principal obiectiv cunoașterea resurselor naturale ale zonei, a activităților agricole 
locale și a caracteristicilor produselor agro-alimentare recunoscute și apreciate pe plan 
național și internațional. 
 

Concluzii 
Muzeul alimentar nu reprezintă, așadar, doar un loc static, în care sunt adunate 

obiecte și mărturii ce țin de trecut, ci un loc dinamic, în care pot fi făcute cunoscute 
publicului tehnicile de prelucrare a alimentelor și importanța acestora în sistemul 
industrial, fiind o verigă importantă în lanțul care leagă teritoriul cu filiera de 
producție și cu oferta turistică. 

Lucrarea de față aduce în prim plan un exemplu de bune practici din Italia, prin 
prezentarea unui produs turistic mai puțin cunoscut în România. Acest tip de muzeu 
ar putea fi preluat și dezvoltat pe scară largă și în țara noastră, în zonele în care există 
deja tradiție în cultivarea, transformarea și comercializarea produselor alimentare de 
calitate. O astfel de inițiativă ar putea contribui și la îmbunătățirea unor circuite 
gastronomice și, implicit, la dezvoltarea unor zone rurale, prin valorificarea resurselor 
umane și materiale locale. O structură de acest fel ar putea avea un rol important și în 
realizarea unor activități didactice precum „Școala altfel”: în cadrul laboratoarelor și 
atelierelor ar putea fi transmise elevilor informații despre anumite îndeletniciri 
artizanale tradiționale și despre produsele agro-alimentare românești. 
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THE IMPACT OF INFORMATIZATION ON TOURISM 
DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH 

 
IMPACTUL INFORMATIZĂRII ASUPRA DEZVOLTĂRII TURISMULUI 

ȘI A CREȘTERII ECONOMICE 
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Tatiana COLUN2 

 
Abstract 
In the modern economic sphere, information technology plays an important role. Modern society 

is under the enormous influence of such information technologies as television, internet, mobile 
communications, specialized information programs (electronic banking transfers, accounting programs, 
electronic systems for monitoring the transport of resources, etc.). Due to the close interdependence of 
information technologies, the mutual understanding of economic counterparts - individuals, households, 
firms, state - is simplified, leading to an increase in general welfare. 

The stimulating effect of information technologies on tourism development is also noted. Tourism, 
in all its forms (business, cultural-historical, educational, ecological, etc.), represents a possibility of 
establishing and developing international economic relations, and highlighting the development prospects 
of tourism of the Republic of Moldova for its deeper integration, in the regional and global market, by 
implementing information technologies, it must be a priority. 

Key words: tourism, information technologies, services 

 
Introducere 
Viața modernă economică este în mod inevitabil legată de tehnologiile 

informaționale, care actualmente sunt folosite în fiecare industrie. Volumul mare de 
date care necesită analiză și prelucrare, precum și gradul din ce în ce mai mare de 
concurență între companii denotă că integrarea cu domeniul IT este o necesitate 
stringentă și că utilizarea evoluțiilor moderne în IT joacă un rol la fel de important ca 
și multe altele. 

În special, industria serviciilor beneficiază mult de integrarea IT în domeniul 
rețelelor sociale, reflectându-se direct printr-o eficiență îmbunătățită și rentabilități 
pentru companii. Un domeniu important al sectorului serviciilor în care IT-ul are un 
potențial foarte ridicat este industria turismului, unde utilizarea noilor tehnologii 
permite o expunere mai mare pentru întreprinderi și ușurează clienții să facă alegeri 
mai informate. 

Turismul în Republica Moldova are un înalt potențial de dezvoltare, prezentând 
o combinație complexă de medii naturale (arii naturale, masive forestiere în centrul 
țării, toltre, defilee, lunci) și artificiale (lăcașuri medievale, cetăți, orașe cu diverse 
stiluri arhitecturale, stațiuni balneare, festivaluri, vinării etc) [1].  

Pentru Republica Moldova, potențiale forme de turism care ar putea concura pe 
piața internațională sunt: 
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▪ turismul rural - reprezentat de comunităţile agricole şi pitoreştile sate, oferind 
diferite servicii turiştilor care doresc să se odihnească în sînul naturii  (cazare în case 
tradiţionale de tip rustic, posibilitatea de încadrare în activităţi şi preocupări rurale 
etc.); 

▪ turismul vinicol - ca ţară vitivinicolă, Republica Moldova oferă şanse deosebite 
în alegerea unor rute preferate, aşa încît turiştii pot vizita, după dorinţă, beciuri şi 
oraşe subterane, vinoteci, întreprinderi de prelucrare primară a vinului, de producere a 
şampaniei, divinului, heresului, balsamurilor etc. Fabricile de vinuri, în ansamblu, 
făcînd parte din ruta turistică „Drumul vinului în Republica Moldova”, reprezintă, 
astfel, o esenţială motivaţie de a vizita ţara; 

▪ turismul cultural - Republica Moldova dispune de un bogat patrimoniu cultural, 
care poate fi cu succes valorificat în turism. În total, au fost identificate 140 de 
monumente istorice ale patrimoniului cultural; 

▪ turismul de sănătate - staţiunile balneoclimaterice din Republica Moldova ar 
putea deveni un substanţial produs turistic balneoclimateric de nivel internaţional, cu 
condiţia creării în jurul lor a unei infrastructuri adecvate. Cele mai bune premise în 
acest sens le au Bucuria-Sind (Vadul lui Vodă), Codru (Hîrjauca, Călăraşi) şi, îndeosebi, 
Nufărul Alb (Cahul). 

În același context, pot fi enumerate mai multe puncte atractive turistice din 
Republica Moldova, după cum urmează:  

▪ monumente ale naturii: Toltrele Prutului, O Sută de Movile, Peştera “Emil 
Racoviţă”, Parcul Ţaul; 

▪ rezervaţii: Pădurea din Domneasca, Codrii, Iagorlîc, Prutul de Jos, Plaiul 
Fagului; 

▪ muzee: Casele-muzeu „Alexei Mateevici”, „Aleksandr Puşkin”, „Constantin 
Stamati”, „Igor Vieru”, Complexul Muzeal “Orheiul Vechi”, Muzeul Naţional de 
Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, 
Muzeul Meşteşugurilor Populare, Muzeul Naţional Găgăuz „Dumitru Cara-Ciobanu”; 

▪ conace: Conacul „Zamfir Ralli Arbore”, Castelul de vînătoare al lui Manuc Bei; 

▪ mănăstiri şi biserici: Căpriana, Hîncu, Rudi, Saharna, Ţîpova, Curchi, Frumoasa, 
Cosăuţi, Japca. Biserica Adormirii Maicii Domnului din Căuşeni; 

▪ vinării: Cricova, Mileştii Mici, Purcari, Cojuşna [2]. 
 

1. Impactul informatizării în dezvoltarea turismului și a creșterii 
economice 
În condițiile de crize periodice ale economiei mondiale, ce produc un impact 

deseori negativ asupra dezvoltării mai multor economii naționale, turismul s-a 
manifestat, pentru mai multe țări, drept o bună soluție de ieșire din aceste crize printr-
o diversificare economică. Mai mult decât atât, actualmente atât țările în curs de 
dezvoltare, cât și cele dezvoltate acordă o atenție deosebită elaborării strategiilor de 
intensificare a turismului domestic și internațional, ca cele contribuitoare la depășirea 
crizelor economice. După cum subliniază experții din domeniu, „unul din aspectele 
economice caracteristice turismului îl reprezintă dinamismul și elasticitatea acestui 
domeniu, chiar în cazurile de criză” [3; 5]. 
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Turismul servește intereselor omului și societății în ansamblu și este o sursă de 
venit, atât la nivel micro, cât și macroeconomic, devenind unul dintre factorii 
principali în crearea de locuri de muncă, accelerează dezvoltarea construcțiilor de 
drumuri și hoteluri, stimulează producția de toate tipurile de vehicule și contribuie la 
păstrarea meșteșugurilor populare și a culturii naționale a regiunilor și țărilor.  

Prin urmare, comunitățile trebuie să înțeleagă importanța relativă a turismului 
pentru regiunea lor, inclusiv contribuția turismului la activitatea economică din zonă. 

Actualmente, serviciile turistice constituie una dintre principalele categorii de 
export pentru țările în curs de dezvoltare, totalizând 30% din exporturile globale de 
servicii.  

În anul 2017, industria turismului a contribuit cu 10,4% la Produsul Intern Brut 
Global (Figura 1), generând 292 milioane de locuri de muncă (1 din 10 locuri de muncă, 
la nivel mondial). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB 5,00% 6,80% 7,00% 7,20% 7,50% 9,80% 10,20% 10,40%
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Fig. 1. Ponderea turismului în PIB-ul mondial în perioada 2010-2017, % 
Sursa: elaborată de autori conform datelor UNWTO, 2017 [4] 

Conform prognozelor Organizației Mondiale a Turismului, numărul de turiști în 
lume în 2020 se va ridica la 1,6 miliarde de oameni, iar veniturile mondiale din turism 
în 2020 vor crește până la 2 trilioane de dolari [6], ceea ce contribuie la creșterea 
calității vieții pe mapamond. 
 

2. Dezvoltarea turismului în Republica Moldova 
Dacă ne referim la dezvoltarea turismului în Republica Moldova, putem 

menționa mai multe tendințe și caracteristici specifice. Deşi mică ca suprafaţă, 
Republica Moldova are ce arăta turiştilor care s-ar aventura să vină în ţara noastră în 
căutare de locuri pitoreşti. Chiar dacă nu avem zgîrîe-nori, zone muntoase, castele 
medievale (care în alte ţări constituie puncte forte de atracţie pentru turişti), 
moldovenii au şi ei ce arăta lumii. Originalul trebuie căutat în satele noastre, acolo 
unde natura a făcut ceea ce nu e în puterea omului şi unde populaţia mai păstrează 
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vechile obiceiuri, moştenite din strămoși, de aceea mediul rural este în vogă pentru 
turismul moldovenesc [5]. 

În același timp, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS) din 
Republica Moldova, numărul de plecări ale vizitatorilor moldoveni în străinătate în 
perioada 2014 -2018 a cunoscut și el o creștere semnificativă (Tabelul 1.). 

Datele prezentate mai jos denotă că și cetățenii Republicii Moldova preferă 
turismul ca formă de odihnă și agrement, el devine o tendință a odihnei relevante. 
Astfel, în perioada 2014-2018 se atestă un număr total de plecări din țară care a crescut 
în perioada cercetată de 2,64 ori, din care numărul de vacanțe și recreere de odinhă - 
de 1,46 ori. Menționăm că per total în Republica Moldova în perioada 2014-2018 a avut 
loc creșterea numărului tuturor genurilor de activități turistice ale cetățenilor 
moldoveni în străinătate, prin intermediul agențiilor de turism și al turoperatorilor, 
pentru a-și petrece vacanța, a se recrea și a se odihni. 

Tabelul 1. Numărul de plecări ale moldovenilor în străinătate și scopul acestora, 
2014-2018 

Indicatori                                              Perioada  2014 2015 2016 2017 2018 

1. Vacanțe, recreere și odihnă, mii plecări 178, 26 188, 13 175, 36 226, 85 261, 26 

2. Timpul de creștere față de anul bazic, % 100,0 105,5 98,4 127,3 146,6 

3. Afaceri și motive profesionale, unități 1 144 676 863 1 417 1 390 

4. Timpul de creștere față de anul bazic, % 100,0 59,1 75,4 123,9 121,5 

5. Vizite cu alte scopuri, vizite 1 242 983 1 025 1 078 1 403 

6. Timpul de creștere față de anul bazic, % 100,0 79,1 82,5 86,8 113,0 

7. Numărul total de plecări ale vizitatorilor 
moldoveni în străinatate, mii vizite 

180, 65 189, 79 177, 25 229, 35 264, 05 

8. Timpul de creștere față de anul bazic, % 100,0 105,06 98,12 129,96 141,2 

Sursa: elaborat de autori în baza informației statistice a BNS din Republica Moldova [7] 

Fără îndoială, aceste activități s-au realizat prin intermediul mijloacelor de 
informatizare. Trebuie menționat că, pentru acoperirea costurilor economice de 
implementare a tehnologiilor informaționale, fiecare companie alocă diferite fonduri. 
Succesul în aplicarea tehnologiilor informaționale nu este înregistrat fără un nivel de 
cheltuieli corespunzător. Unele companii consideră că aceste cheltuieli sunt 
nejustificate, alții, dimpotrivă, fac cheltuieli mari, folosind cele mai recente softuri, 
considerându-le investiții.  

Autorii acestui articol consideră că investițiile aferente implementării noilor 
tehnologii în turism trebuie să constituie o prioritate, deoarece avantajele sunt cu 
siguranță vizibile și remarcabile, începând cu diversificarea varietății de oferte și 
servicii, asigurarea încrederii clienților, inclusiv prin modul de gestionare a 
informațiilor, evitarea scurgerilor de informații confidențiale și a pierderii de informații 
importante (noile tehnologii permițând și restabilirea datelor pierdute), creșterea 
productivității prin reducerea riscurilor operaționale și o mai mare disponibilitate în 
exploatarea serviciilor oferite, credibilitatea, accesibilitatea, integritate și încrederea 
oferite clienților, angajaților, partenerilor contractuali etc. 
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De exemplu, dacă se folosește o bază de date cu informații despre hoteluri, este 
posibil de să se acopere aproape toate țările lumii, deoarece un turist poate alege un 
hotel sau altul, în funcție de dorințele și capacitățile sale financiare. În același timp, 
este oferită o serie întreagă de servicii suplimentare, ținând cont de dorințele 
individuale ale clienților (de la întâlnirea la aeroport, cu un ghid care vorbește o 
anumită limbă, și transfer prin furnizarea unei mașini din orice clasă, cu șofer, până la 
efectuarea excursiilor de-a lungul întregului traseu selectat etc.).  

Potrivit unui studiu despre informatizarea sectorului turistic în Republica 
Moldva (2019), toate firmele repondente au comunicat că au acces la Internet, 
utilizând diferite forme de rețele, dezvoltându-și inteligența economică și securitatea 
informației turistice astfel: 

▪ majoritatea firmelor turistice (93,6%) posedă un site; 

▪ 97% din managerii și operatorii companiilor turistice intervievate posedă 
cunoștințe IT de bază și 91,6% dispun de programe  informaționale (soft-uri) recente; 

▪ 36,6% din manageri acordă atenție antrenării personalului în domeniul TIC în 
mod regulat, iar 63,4% după necesitate; 

▪ circa 70% din consumatori utilizează TIC, rezervând mijloace de transport, 
bilete și locuri de așezare, preponderent hoteluri; 

▪ 55,1% îmbină comunicarea virtuală cu vizita la oficiu pentru a cumpăra servicii 
turistice, iar 38,3% vin doar la oficiu; 

▪ 93,4% din consumatori încă nu au încredere în modalități de cumpărare virtuale 
ale serviciilor turistice; 

▪ mai mult de jumătate din companii (53,3%) au posibilitatea de a fi informați 
despre situația pe piața turistică și oportunitățile de dezvoltare ale afacerilor turistice, 
utilizând rețeaua informațională de parteneriat cu alte agenții turistice sau tur-
operatori; 

▪ 31,0% apreciază informația relevantă furnizată de structuri guvernamentale, iar 
21,7% își asigură informația prin cercetări proprii. 

Important de menționat că impactul informatizării în planificarea strategică a 
activităților turistice este expus în Strategia Republicii Moldova „Turism-2020”, în 
Obiectivul specific 5, „Modernizarea  tehnologică a industriei turistice prin utilizarea 
tehnologiei informației și a comunicațiilor” [8; 10]. 

Avînd în vedere cele expuse, putem deduce că orientarea unei țări de destinație 
turistică spre dezvoltarea turismului național poate aduce beneficii considerabile 
economiei acestei țări. În Republica Moldova, ca urmare a prezenței unor resurse 
turistice neexploatate și insuficient puse în valoare, turismul poate reprezenta o 
ramură cu posibilități însemnate de creștere, rămânând o sferă de activitate care poate 
absorbi o parte din forța de muncă rămasă disponibilă prin restructurarea economică 
[8; 9]. 
 

Concluzii 
Dezvoltarea turismului în lume este influențată de progresul științific și 

tehnologic, îmbunătățind calitatea vieții populației, sporind timpul liber, vacanțele, 
stabilitatea economică și politică și o serie de alți factori. Turismul, prin varietatea sa 
de servicii de odihnă acordate populației, este o activitate economică în permanentă 



Svetlana GOROBIEVSCHI, Tatiana COLUN 

 218 

creștere în structura PIB-ului, devenind baza fundamentală a economiilor multor țări 
dezvoltate și în curs de dezvoltare. 

Oportunităţile pe piaţa turistică există atunci când există necesităţi sau dorinţe 
nesatisfăcute, iar întreprinderile turistice au interesul şi capacitatea de a le satisface. 
Ocazii favorabile pot exista pe piaţă în funcţie de mărimea acesteia, climatul economic, 
creşterea demografică, creşterea puterii de cumpărare, slăbiciunile concurenţilor. 
Întreprinderile turistice care au sesizat aceste oportunități și le-au pus în valoare au 
reușit să beneficieze de ele și să devină lideri pe piața serviciilor turistice.  

În aceste condiții, o opotunitate de dezvoltare a turismului constă, inclusiv în 
analizarea practicilor internaționale, în vederea identificării punctelor forte și a celor 
slabe, fapt ce ar contribui la fortificarea și consolidarea capacităților naționale, 
deoarece mediului extern îi sunt caracteristice și elementele care reprezintă 
oportunități sau posibilități favorabile de dezvoltare.  

Conchidem că majoritatea companiilor au informatizat deja cu succes cea mai 
mare parte a muncii lor de rutină și contabilitatea. Drept urmare, se poate spune cu 
certitudine că implementarea tehnologiilor informaționale a avut un impact major 
asupra acțiunilor cheie ale companiilor turistice. Multe companii au avansat în 
computerizarea operațiunilor, drept rezultat a fost posibilă obținerea de soluții mai 
raționale pentru rezolvarea problemelor manageriale, asigurarea exactității 
informațiilor, reducerea volumului de documente pe hârtie, îmbunătățirea structurii 
fluxurilor de informații și a sistemului de lucru în companie, furnizarea consumatorilor 
de servicii unice la distanță etc.  

Totuși, implementarea noilor tehnologii atrage după sine și anumite riscuri din 
domeniul cibernetic, iată de ce investițiile trebuie să presupună și o protecție 
corespunzătoare împotriva intruziunilor neautorizate în sistemele informaționale ale 
companiilor din exterior. Problemă stringentă, care necesită soluționare. 
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INCREASING TRANSPORT QUALITY 
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Abstract 
Economic development is closely linked to the possibilities of transporting the products of 

economic activities and the formation of ever closer relations between different economic entities at 
different stages of economic cycles. 

The authors of the article examine the need for continuous improvement of means of transport 
and the creation of new transport networks by implementing and using an intelligent road traffic 
monitoring system, which is a specific process for developing national and international economic 
relations. 

Taking into account that the notified system represents the state information resource that 
includes the totality of the systematized information regarding the cases of violation of the road traffic 
safety norms. The main objective of the paper is to develop a quality assessment model and identify 
methods, techniques and procedures based on new information and communication technologies, aimed at 
increasing the quality of road transport services. 

The implementation of the new road management system at national level is to be achieved 
through the prism of appropriate European policies and strategies and through through the prism of 
appropriate European policies and certain strategies, as well as concrete action plans, so the research in 
the field comes to support this desideratum. 

Key words: transport, economic activities, monitoring system, road traffic, road management, 
the quality of road transport 

 
Introducere 
În ciuda facilităților și avantajelor create în rândul populației, transporturile 

rutiere au produs și continuă să producă efecte nedorite, precum pierderile de vieți 
omenești și pagube materiale foarte mari. Primii expuși pericolului sunt participanții la 
traficul rutier, pietonii sau conducătorii auto, care constituie prima verigă în lanțul 
siguranței rutiere. 

Sistemul inteligent de monitorizare a traficului rutier constituie o revoluţie 
tehnică, un nou mod de a supraveghea siguranța transportului național implementat în 
Republica Moldova. 

Specificul acţiunilor pentru creşterea calităţii transporturilor rezidă în faptul că 
acestea pot viza o multitudine de aspecte esenţiale ale calităţii, cu efecte directe asupra 
îmbunătăţirii nivelului de satisfacere a cerinţelor oricărui participant la trafic, dar şi cu 
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consecinţe asupra eficienţei prestaţiei şi a limitării efectelor externe. Acţiunile 
managementului calităţii totale în transporturi se încadrează atât în managementul 
strategic, cât şi în cel operativ. Astfel, în etapa dezvoltărilor tehnologice foarte rapide, 
pentru minimalizarea nesiguranței la care sunt expuși participanții la trafic suntem 
implicați cu toții. 

Problematica transportului rutier presupune integrarea şi implementarea 
tehnologiei informatice şi a telecomunicaţiilor în această industrie într-o manieră în 
care acțiunile respective pătrund în toate mijloacele de transport, vehicule şi 
infrastructură, organizarea şi managementul acestuia, dar şi în legăturile dintre toate 
componentele menţionate anterior, precum şi conexiunea cu utilizatorii de transport şi 
societatea în ansamblu. 

Obiectivul principal îl reprezintă integrarea sistemului om – vehicul – carosabil, 
în scopul creşterii siguranţei circulaţiei, creării unui mediu mai curat şi a unui sistem 
de transport mai eficient şi fiabil, precum şi pentru o exploatare eficientă a 
infrastructurii existente. 

Dezvoltarea și modernizarea transporturilor, precum și creșterea eficienței 
economice a activităților din acest domeniu, în care sînt implicate atît interesele 
persoanelor și ale instituțiilor, cît și cele ale întregii societăți, reprezintă funcționarea 
normală a mecanismului economiei naționale – asigurarea bunei aprovizionări 
tehnico-materiale a fiecărei ramuri, subramuri, întreprinderi sau unități administrativ-
teritoriale, realizarea sarcinilor de comerț exterior, organizarea desfacerii produselor, 
satisfacerea necesităților de bunuri de consum ale populației, toate acestea depind 
într-o mare măsură de gestionarea și funcționarea rețelei de transporturi. 

Funcționalitatea și calitatea rețelei de transport naționale influențează 
semnificativ economia Republicii Moldova prin impactul asupra comerțului, creșterea 
nivelului de sărăcie, poluare, marcarea unui dezechilibru de ordin financiar sau 
instituțional. Economia ţării este extrem de dependentă de transportul rutier şi este 
evident că existența unui declin general trebuie oprit şi inversat, pentru a se putea 
asigura o revitalizare a economiei. Această caracteristică a Băncii Mondiale este 
valabilă şi în prezent. Procesul de deteriorare a continuat, atingînd un nivel de peste 
90% din reţeaua rutieră naţională, care necesită, după caz, reparaţii urgente sau 
reabilitare. După dobîndirea independenţei, în anul 1991, produsul intern brut (PIB-ul) 
în Republica Moldova s-a redus la o treime din nivelul atestat înainte de independenţă, 
iar indicatorii aferenţi, cum este volumul transportului de marfă şi al celui de călători 
(măsurați în tone/km şi călători/km), au scăzut vertiginos. 

Transportul influenţează dezvoltarea economică a unui stat prin contribuţia sa 
la creşterea mobilităţii şi posibilitatea transferării factorilor de producţie, în special a 
forţei de muncă, în locurile unde aceştia pot fi utilizaţi eficient, prin asigurarea 
procesului de producţie, prin facilitarea transferului bunurilor şi persoanelor în 
centrele de producţie şi consum, prin reducerea costurilor datorită progresului în 
domeniul transportului, care poate conduce la modificarea unor funcţii de producţie. 
De asemenea, transportul contribuie la creşterea calităţii vieţii prin extinderea 
facilităţilor şi asigurarea de bunuri, coeziune şi securitate socială. 

Biroul Naţional de Statistică a Republicii Moldova ne informează că în anul 
2019 produsul intern brut (PIB) a însumat 210,1 miliarde lei, în preţuri curente de piaţă, 
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în creștere, în termeni reali, cu 3,6% faţă de anul 2018 semidefinitiv. Printre domeniile 
economice care au contribuit la creșterea PIB-ului Republicii Moldova sunt: comerțul, 
transportul, exportul, toate acestea fiind posibile doar datorită mijloacelor de transport 
și infrastructură ale statului.3 
            Republica Moldova se confruntă cu o multitudine de probleme în domeniul 
transportului, cum ar fi: ambuteiajele, poluarea, infrastructura, supraaglomerarea, 
accidentele rutiere, incompetența unor participanți la trafic (pietoni neadecvați, șoferi 
incapabili, bicicliști/cicliști echipați necorespunzător), însă le vom aborda doar pe cele 
esențiale, supraaglomerarea și crearea de ambuteiaje în orele de vîrf și accidentele 
rutiere. 
 

1. Supraaglomerarea și crearea de ambuteiaje în orele de vîrf 
Precum s-a menționat, transportul este una din ramurile principale ale 

economiei naţionale şi o verigă a structurii sociale a Republicii Moldova şi este chemat 
să asigure necesităţile în transportul de mărfuri şi de călători.4 Transportul rutier în 
Republica Moldova este atât de viciat, încât a devenit o problemă ce se agravează 
continuu. Această realitate tristă este cauzată inclusiv de lipsa unei strategii în 
domeniul traficului rutier, ceea ce denotă o lipsă de viziune pe termen lung. Dacă 
apelăm la statisticile anilor precedenți și analizăm situația formată în municipiul 
Chișinău, atunci stabilim că „Încă din anul 1999 numărul unităților de transport 
depășise capacitatea municipiului, care a fost calculată în perioada sovietică, atunci 
când a fost proiectată rețeaua de străzi. În prezent numărul unităților de transport 
depășește aproape de trei ori norma acceptabilă pentru Chişinău. Principalele zone de 
circulație rutieră cu intensitate sporită sunt cele ce includ arterele de legătură dintre 
centru și celelalte sectoare ale oraşului.”5 

Subsecvent, creșterea numărului de vehicule în țară pe parcursul ultimului 
deceniu a continuat și mai mult, generând o intensificare considerabilă a traficului 
rutier. Anual în Republica Moldova se înmatriculează aproximativ 200.000 de 
autovehicule, iar arterele de transport, conform Legii nr. 85 din 07.07.2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995, sunt 
aceleași, conform clasificării6: 

Categoria drumului Lăţimea zonei de protecţie (m) 

Drumuri expres 15,0 

Drumuri republicane şi regionale 10,0 

Drumuri locale 5,0 

Prin urmare, este indispensabilă crearea unei baze normative în acest domeniu, 
care ar asigura desfășurarea traficului rutier în plină siguranță. Legea Republicii 
Moldova nr. 131 din 07.06.2007 privind siguranța traficului rutier reglementează relațiile 
juridico-sociale din domeniul traficului rutier, stabilește drepturile, obligațiile și 
responsabilitățile autorităților de resort și ale participanților la trafic. Totodată, pentru 
monitorizarea permanentă a traficului rutier și implementarea posibilităților de a 

 
3 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6605 
4 Legea nr. 1194 din 21.05.1997 cu privire la transporturi 
5 Strategia naţională pentru siguranţa rutieră 2011-2020 
6http://www.justice.gov.md/file/Centrul%20de%20armonizare%20a%20legislatiei/Baza%20de%20date/
Materiale%202010/Acte/L%2085%2007.07.2011.pdf 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6605
http://www.justice.gov.md/file/Centrul%20de%20armonizare%20a%20legislatiei/Baza%20de%20date/Materiale%202010/Acte/L%2085%2007.07.2011.pdf
http://www.justice.gov.md/file/Centrul%20de%20armonizare%20a%20legislatiei/Baza%20de%20date/Materiale%202010/Acte/L%2085%2007.07.2011.pdf
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micșora ambuteiajele, urmează a fi utilizat pe deplin sistemul video de monitorizare a 
traficului rutier. 

Supravegherea circulaţiei rutiere se efectuează cu unităţi fixe sau mobile de 
supraveghere. Din această categorie fac parte sistemele fixe şi mobile dotate cu camere 
de monitorizare, care înregistrează probele privind încălcările din domeniul circulaţiei 
rutiere în procesul de monitorizare a situaţiei în zonele de supraveghere.7 

Soluționarea problemei abordate prevede și o extensie cel puțin a drumurilor 
urbane, deoarece, conform statisticii,  în 2019 în ţara noastră au fost înregistrate 
vânzări/înmatriculări totale de 6.843 de automobile. Cifra este mai mare cu 8.7% decât 
cea atinsă în 2018 (6.293 maşini) şi cu 22.5% mai mare decât cea din 2017 (5.584 de 
maşini). Astfel, putem observa că ritmul vânzărilor este ascendent, doar într-o 
perioadă de doi ani devenind cu aproape 1/4 mai mare.8 

Producerea de bunuri este mult mai flexibilă, în funcţie de cererea de piaţă, 
dacă sunt reduse costurile de stocare, iar industria transportului este obligată să ofere 
servicii mai rapide, flexibile şi fiabile. Tendinţa generală este îndreptată spre 
transporturi mai frecvente pentru cantităţi mai mici. Aşa-numita producţie just-in-time 
a atribuit transportului un rol central în procesul de producţie. De altfel, industria 
transportului devine industria viitorului, în ciuda obstacolelor pe care trebuie să le 
depăşească. 

Din cele expuse deducem că transporturile reprezintă „sistemul circulator” al 
întregii planete și, totodată, al fiecărei țări în parte, constituind o ramură importantă a 
producției materiale, fără de care existența unei societăți moderne ar fi greu de 
imaginat.  

Traficul rutier a devenit din ce în ce mai important pentru economia statelor, 
mai ales în ultimele decenii. La nivel mondial se înregistrează un interes din ce în ce 
mai mare pentru acest mod de transport. Preocupările se îndreaptă, în domeniul 
sistemelor inteligente de transport, atât asupra infrastructurii rutiere, pentru crearea 
condițiilor de siguranță pe toate categoriile de drumuri, punându-se un accent 
deosebit pe dezvoltarea serviciilor în sprijinul utilizatorilor sistemelor de transport, cât 
și asupra vehiculelor, prin introducerea pe scară largă a „inteligenței” la nivel de 
autovehicul.  
 

2. Analiza situației curente a circulației rutiere în Republica Moldova 
Siguranța circulației rutiere reprezintă un element de bază al confortului 

cotidian al eficienței transportului rutier. Dezvoltarea sectorului auto și evoluția 
tehnologică mondială a produs transpunerea treptată a vehiculelor rutiere din obiect 
de lux într-un obiect de uz curent și o necesitate elementară a societății moderne și a 
relațiilor social-economice, devenind accesibilă majorității grupurilor sociale.  

Elementele principale ale unui sistem de circulație rutieră pot fi grupate 
convențional în trei componente: 

 
7 Hotărîrea Guvernului nr. 965 din 17.11.2014 pentru aporbarea Regulamentului privind funţionarea 
Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere “Controlul traficului” şi modificarea 
Concepţiei Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere “Controlul traficului” 
8 https://autoblog.md/statistica-cate-masini-noi-s-au-vandut-in-2019-topul-celor-mai-populare-marci-
auto-in-moldova/ 

https://autoblog.md/statistica-cate-masini-noi-s-au-vandut-in-2019-topul-celor-mai-populare-marci-auto-in-moldova/
https://autoblog.md/statistica-cate-masini-noi-s-au-vandut-in-2019-topul-celor-mai-populare-marci-auto-in-moldova/
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1) infrastructura rutieră (carosabil, străzi, autostrăzi); 
2) vehiculele rutiere (totalitatea mijloacelor de transport); 
3) utilizatorii (oamenii).  

Toți utilizatorii rutieri trebuie să aibă cunoștințe, aptitudini și abilități de a 
conduce în siguranță, atât pentru ei însuși, cât și pentru alți participanți la trafic. 
Grupul-țintă principal al oricărui sistem educațional sunt tinerii, iar scopul primordial 
este de a concentra atenția asupra conducătorilor începători, stimulând, totodată, 
educarea continuă, de-a lungul vieții, și pentru cei care dețin deja permisul de 
conducere.9 

Potrivit informaţiei din Sistemul informaţional automatizat „Registrul 
accidentelor rutiere”, gestionat de Serviciul Tehnologii Informaţionale al Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova, în anul 2019 s-au înregistrat 2572 accidente în 
traficul rutier, din care 274 persoane decedate, iar 3001 persoane traumatizate.  

În Republica Moldova, precum și în orice stat din întreaga lume, participanții la 
trafic, utilizatorii rutieri, conducătorii auto, pasagerii, precum și orice categorie de 
persoane sunt predispuși de a deveni victime ale unui accident rutier.  

Confruntând datele generalizate în Figura 1, pentru anul precedent, se atestă o 
descreştere cu 1,6% a numărului de accidente înregistrate şi respectiv cu 3,9% a 
persoanelor traumatizate, iar numărul persoanelor decedate fiind egal cu datele anului 
precedent, 274 persoane. 

Dacă ne referim la dinamica lunară de comitere a accidentelor rutiere pe 
parcursul anului 2019 comparativ cu 2018, se constată că cele mai multe cazuri au fost 
înregistrate în luna august, după cum urmează: august 2018 – 281 accidente rutiere; 
august 2019 – 271 accidente rutiere. 

 
Fig. 1. Frecvenţa accidentelor rutiere în Republica Moldova pentru perioada 01.01-

31.12.2018 
Sursa: Sistemul informaţional „Registrul accidentelor rutiere”, gestionat de Serviciul 

Tehnologii Informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne, 2014 

Important de menţionat că în decembrie 2019 s-a înregistrat o creştere a 
numărului de accidente cu circa 11,37% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018, cauzele 
fiind viteza neadecvată vizibilităţii, condiţiilor, situaţiei rutiere, depăşirea 
neregulamentară. 

 
9 Notă informativă, 
http://particip.gov.md/public/documente/141/anexe/ro_3392_NOTA-INFORMATIVA-LA-PROIECT.pdf 

http://particip.gov.md/public/documente/141/anexe/ro_3392_NOTA-INFORMATIVA-LA-PROIECT.pdf
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Fig. 2. Dinamica lunară de comitere a accidentelor rutiere în Republica Moldova, 

2019/2018 
Sursa: Sistemul informaţional „Registrul accidentelor rutiere”, gestionat de Serviciul 

Tehnologii Informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne, 2014 

Dacă ne referim la dinamica lunară de comitere a accidentelor rutiere pe 
parcursul anului 2019 comparativ cu 2018, se constată că cele mai multe cazuri au fost 
înregistrate ca fiind comise în luna august, după cum urmează: august 2018 – 281 
accidente rutiere; august 2019 – 271 accidente rutiere.  

Este de menţionat că în perioada lunii decembrie a anului 2019 s-a înregistrat o 
creştere a numărului de accidente cu circa 11,37%, faţă de aceeaşi perioadă a anului 
2018. 

Potrivit Biroului Național de Statistică a Republicii Moldova, cauzele frecvente 
ale producerii accidentelor rutiere din perioada primelor nouă luni ale anului sunt: 
viteza neadaptată la condițiile rutiere, neacordarea priorității pietonilor, neasigurarea 
la schimbarea benzii și neacordarea priorității altor vehicule. 

 

Fig. 3.  Cauze generatoare de accidente în unele raioane ale Republicii Moldova, 2019 
Sursa: Sistemul informaţional „Registrul accidentelor rutiere”, gestionat de Serviciul 

Tehnologii Informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne, 2014 

În urma analizei comparative a numărului accidentelor pentru anul 2019, se 
evidenţiază o creştere esenţială a numărului de accidente şi a consecinţelor acestora, 
faţă de perioada analogică a anului 2018, în următoarele organe de evidenţă: 

▪ Edineţ – 50-15-63 (a.p. 43-4-52), +16,28% a numărului de accidente şi cu 275% a 
persoanelor decedate; 
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▪ Ungheni – 53-15-52 (a.p. 41-4-41) +29,27% a numărului de accidente şi cu 275% a 
persoanelor decedate; 

▪ Floreşti – 50-7-59 (a.p. 43-3-51); +16,28% a numărului de accidente şi cu 133,33% 
a persoanelor decedate; 

▪ Rezina – 28-3-33 (a.p. 12-1-17), +133,33% a numărului de accidente şi cu 200% a 
persoanelor decedate; 

▪ Drochia – 39-6-46 (a.p. 19-3-25), +105,26% a numărului de accidente şi cu 100% 
a persoanelor decedate; 

▪ Soroca – 39-8-33 (a.p. 40-2-50) + 300% a numărului persoanelor decedate. 
Și la nivel mondial sunt înregistrate victime ale accidentelor rutiere. În această 

etapă de dezvoltare a transporturilor, transporturile rutiere sunt percepute ca o maşină 
de ucis, ceea ce constituie, de asemenea, un factor important dincolo de eforturile de 
schimbare ale acestui mod de transport. Aproximativ 47.000 de persoane sunt ucise 
anual pe drumurile Uniunii Europene, 1.700.000 sunt răniţi, din care 150.000 rămân cu 
handicap permanent. În Uniunea Europeană costurile economice ale accidentelor sunt 
estimate la 50 miliarde de euro pe an. 

Și în SUA sunt multe accidente rutiere, cifra fiind de 40.000 în fiecare an, cu 
peste 5 milioane de răniţi. Numărul anual de persoane decedate în accidentele rutiere 
din Japonia este de peste 14.000. Aceste valori arată că ar putea fi inutil să se atragă 
atenţia asupra faptului că siguranţa rutieră reprezintă, şi trebuie să reprezinte, un 
factor decisiv în dezvoltarea tehnologiilor de transport rutier. 

Potrivit datelor statistice cu referire la capitolul cauzele producerii accidentelor 
rutiere care au prevalat pe parcursul perioadei de raport, s-a constatat că cel mai mare 
număr de accidente a survenit ca urmare a următoarelor cauze (vezi Fig. 4). 

 
Fig 4. Principalele cauze care au dus la producerea accidentelor rutiere în Republica 

Moldova, 2019/2018 
Sursa: Sistemul informaţional „Registrul accidentelor rutiere”, gestionat de Serviciul 

Tehnologii Informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne, 2014 

Din Figura 4 reiese că „viteza neadecvată condiţiilor, situaţiei rutiere” rămâne 
principala cauză care a dus la decesul a 92 de persoane şi traumatizarea a altor 754. 
Totodată, în creştere se află și cauzele „neacordarea priorităţii pietonilor” (cu 21,7%), 
„traversarea neregulamentară a drumului de către pietoni” (cu 20,57%) şi „stare de 
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ebrietate și adormire la volan” (cu 22,66%), ultimele două cauze avînd ascendenţă şi la 
capitolul persoane decedate, 26 oameni (a.p. 13), cu 100%, şi respectiv 36 oameni 
(a.p.19), cu 89,47% . 
 

Concluzii 
Funcționarea normală a mecanismului economiei naționale: asigurarea bunei 

aprovizionări tehnico-materiale a fiecărei ramuri, subramuri, întreprinderi sau unități 
administrativ-teritoriale, realizarea sarcinilor de comerț exterior, organizarea desfacerii 
produselor, satisfacerea necesităților de bunuri de consum ale populației, toate acestea 
depind într-o mare măsură de gestionarea și funcționarea rețelei de transporturi. 

Problema asigurării securităţii circulaţiei rutiere devine tot mai acută, avînd o 
importanţă socială majoră odată cu intensificarea traficului rutier şi sporirea rolului 
acestuia în economia naţională. În contextul dezideratului Republicii Moldova de 
aderare la Uniunea Europeană, un rol important revine modernizării sectorului 
transporturilor, în special sub aspectul sporirii securităţii traficului rutier. 

Pornind de la gravitatea problemelor cu care se confruntă Republica Moldova la 
acest capitol, Guvernul, prin HG 1214/27.12.2010 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2011, nr. 43-45, art. 186) pentru siguranţa rutieră, stabileşte drept obiectiv 
prioritar constituirea unei baze pentru o politică de siguranţă rutieră eficientă şi 
durabilă, ce include organizarea domeniului siguranţei rutiere din punct de vedere 
strategic şi instituţional, crearea unui sistem eficient de management în domeniul 
siguranţei traficului rutier, precum şi creşterea gradului de conştientizare a siguranţei 
rutiere la nivel naţional. În contextul acțiunilor întreprinse în Hotărîrea Guvernului 
privind aprobarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră, la data de 17.01.2012 
Guvernul adoptă HG nr. 40, cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului automatizat 
de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”, în scopul creării cadrului 
normativ pentru implementarea sistemelor automatizate de supraveghere şi aplicare a 
amenzilor în traficul rutier prevăzute de Strategia naţională pentru siguranţă rutieră. 

În acest context, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică al 
Republicii Moldova asigură schimbul de informaţii prin intermediul Sistemului de 
telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, precum şi plasarea 
echipamentelor în centrul de date deţinut şi în nodurile telecomunicaţionale ale 
Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice. 

Implementarea sistemului video de monitorizare precum și direcționarea, 
dezvoltarea continuă a acestuia constituie o contribuție esențială la îmbunătățirea 
calității managementului rutier. Sistemul nominalizat, utilizat în direcțiile necesare, 
permite identificarea persoanelor care favorizează comiterea accidentelor rutiere, 
localizarea prin monitorizare permanentă a regiunilor supraaglomerate, raportarea 
acestor locuri prin mijloacele de conexiune între angajații poliției. Prin intermediul 
sistemului video de monitorizare, implementat prin HG nr. 40 cu privire la aprobarea 
Concepţiei Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul 
traficului”, pot fi distinși conducătorii auto ce au un comportament agresiv în trafic. 

Monitorizarea permanentă a circulației rutiere pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova este un pas primordial spre creșterea calității transportului național. 
Beneficiile acestui sistem s-au afirmat după primii ani de implementare, fiindcă, după 
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cum am menționat deja, permite identificarea celor mai evidente probleme cu care se 
confruntă transportul național, acesta fiind un prim pas spre soluționarea 
ambuteiajelor urbane, constituind, totodată, o declanșare a problematicii accidentelor 
rutiere. 
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PRICE, AN IMPORTANT ATTRIBUTE OF TOURISM COMPANY 
 

PREŢUL – UN ATRIBUT IMPORTANT AL FIRMEI DE TURISM 
 

Corina MATEI GHERMAN1 
 

Abstract 
Price is a market product resulting from the confrontation between supply and demand. As market 

instrument, it is an important element in determining the market coordinates of tourism companies and 
has special implications on the volume as well as on the market structure.  

Key words: price, development, transformation, intelligence 
JEL: M, M31 

 
1. Metodă şi metodologie 
Pentru efectuarea acestui studiu am utilizat cercetarea documentară, am 

urmărit conceptul în acest domeniu şi diferitele abordări ale autorilor români şi străini, 
inteligenţa, transformarea şi dezvoltarea firmei de turism în contextul economic 
actual.  
 

2. Preţul, firma de turism şi concurenţa 
Preţul reprezintă un produs al pieţei rezultat din confruntarea cererii cu oferta. 

Instrument de piaţă, apare ca element important în determinarea coordonatelor pieţei 
firmei de turism şi are implicaţii deosebite atât asupra volumului, cât şi asupra 
structurii pieţei. La un anumit nivel al veniturilor, preţul influenţează puterea de 
cumpărare a populaţiei şi capacitatea de investiţie a firmei. Evoluţia preţurilor poate 
determina modificări în structura pieţei, iar specialiştii afirmă că preţul trebuie să intre 
ca element formativ al strategiilor ce ar urma să asigure cererea şi determinarea unui 
nivel de cerere efectivă, suficient de ridicată pentru a asigura investiţiile necesare şi 
printr-o bună corelare cu politica de creştere salarială sau a veniturilor firmei de 
turism, precum şi cu politica privind sporirea producţiei pe o perioadă mare de timp, 
ar putea deveni o parte a contextului instituţional al economiei (Kregel, Matzner, 
1998). 

Toate firmele prezente pe piaţă, constituite pe criteriul de profitabilitate, 
stabilesc preţurile pentru produsele şi serviciile pe care le oferă (Munteanu, Maxim, 
Sasu, 2006). Comparativ cu alte variabile de marketing, preţul prezintă următoarele 
particularităţi (Maxim, 2003): este o variabilă abstractă; este variabila care conduce la 
transformarea acestei valori în venituri; politicile privind preţul nu pot fi protejate. 

Cele mai importante elemente ce intervin în fundamentarea strategiilor de preţ 
sunt: nivelul, diversitatea şi mobilitatea preţurilor. În funcţie de aceste elemente se pot 
stabili mai multe variante referitoare la preţ. Specialiştii iau în considerare două criterii 
foarte importante, care vor influenţa strategia de preţ: variaţia temporară a cererii şi 
diferenţierea ofertei produsului (Olteanu, 2000) serviciului turistic. În mod tradiţional, 
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preţurile pentru produsele şi serviciile oferite pe piaţă erau stabilite prin negociere 
între vânzător şi cumpărător. 

O firmă de turism şi-a fundamentat obiectivele strategice ţinând seama de 
profitul pe care îl va realiza, folosind strategia prin preţ pentru întreaga ofertă şi pentru 
o anumită perioadă de timp. Având în vedere variaţia mare a cererii în cursul anului 
calendaristic, firma a optat pentru strategia preţului de vârf de sarcină (cerere mare). 
Firma poate acoperi doar 80% din cererea de piaţă în intervalul orar 7-14 şi 85% în 
lunile iunie-septembrie ale anului în curs. 

În perioada timpului friguros, respectiv 15 noiembrie-15 martie, când cererea 
este mai mică, firma reduce preţurile între 3% şi 10%, în funcţie de negocierile cu 
clientul. Firma nu practică preţuri discriminatorii, preţul stabilit este cel al firmei de 
turism (local). 

Pentru toate serviciile oferite, firma de turism practică şi strategia preţului 
compus (Pc). Această strategie porneşte de la vânzarea practică a trei componenente: 
produsul turistic de bază (Ptb); transportul (în funcţie de destinaţia de transport în km 
şi de capacitatea lor); (PT) şi serviciul oferit (Ps). 

Pc = Ptb+ PT + Ps 

 
2. Componentele prețului și profitul 
Problema care se pune la stabilirea costului este: care din componentele preţului 

aduce un profit maxim? 
Sunt două variante care trebuie aplicate: preţ mare la produsul turistic de bază 

combinat cu unul redus la servicii; preţ mai mic la produsul turistic de bază şi mai ridicat 
la servicii. Alegerea variantei 1 sau a variantei 2 este dată de mediul concurenţial al 
produsului; chiar pentru serviciile oferite, firma de turism nu practică un preţ de 
monopol, ci unul competitiv. Dar cumpărătorii au percepţii diferite faţă de preţul 
produsului turistic de bază, determinate de posibilităţi diferite de cumpărare. Firma de 
turism practică în prezent preţuri competitive pentru produsul turistic de bază şi un 
preţ mare pentru servicii. Maximizarea sau minimizarea acestor produse turistice de 
bază reduc costul total, făcându-l competitiv pe piaţă. 

Dar preţurile produsului turistic de bază au evoluat şi în funcţie de creşterea 
preţurilor materiilor prime folosite, a creşterii salariului mediu pe economie, a 
scumpirii preţului la motorină şi benzină şi a creşterii ratei de profit a firmei. 

Preţul de bază se defineşte ca fiind preţul cu care firma de turism vinde 
produsul turistic de bază. Aceste nivele de preţ pot lua trei forme: peste nivelul pieţei 
(statificare); la nivelul pieţei (staus quo); sub nivelul pieţei (penetrare). 

Firma acordă discounturi promoţionale, care sunt reduceri de preţ procentuale 
şi temporare pentru produse turistice inferioare, aşa-zise produse mature, şi pentru 
produse noi; bonusuri pentru plata anticipată,  plata la trei zile, ce pot atinge valori de 
minimum 3% - 5% din valoarea produsului turistic; bonusuri funcţionale, atunci când 
cumpărătorul efectuează unele servicii în favoarea vânzătorului, cum ar fi: ajutor la 
pregătire, schimbarea locului de lucru, asigurarea apei, iluminarea zonei etc. 

Firma de turism, în urma negocierilor, a ales mai multe variante de preţ: preţul 
administrat; preţul negociat; preţul licitat; preţul de transfer. Cea mai frecventă variantă 
folosită, este preţul administrat. Firma de turism stabileşte preţul de vânzare, îl afişează 
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într-o listă, iar cumpărătorului nu-i rămâne decât acceptarea sau respingerea ofertei. 
Pentru a evita desele reeditări de liste sau cataloage, datorită modificării preţurilor, 
afişează „preţ din listă x 0,80”, ceea ce înseamnă că produsul poate fi cumpărat cu 80% 
din preţul afişat. Preţul licitat este folosit atunci când cumpărătorul trimite 
furnizorului o cerere de ofertă în care precizează produsul, termenele și preţul. 
Cumpărătorul studiază ofertele primite şi alege varianta care corespunde cel mai bine 
cerinţelor sale. Oferta închisă este cunoscută numai de cumpărător. Firma de turism 
mai practică şi preţul negociat, atunci când sunt negociate niveluri de preţ convenite, 
performanţele produsului (folosit în mediu agresiv), asistenţă tehnică etc. Barterul este 
folosit mai rar, ca alternativă la schimbul monetar, în care valoarea produsului turistic 
livrat clientului este schimbată pe bunuri şi servicii în valoare echivalentă. 

Datorită specificului activităţii de piaţă în cadrul căreia produsele sau serviciile 
se tranzacţionează pe baza unor documentaţii bine fundamentate şi se realizează pe o 
durată mare de timp în condiţii prestabilite, iar finanţarea se face prin diferite 
proceduri, preţul nu mai este o variabilă determinantă a politicii de marketing. În 
cadrul mixului specific intervin alte variabile, ce condiţionează în mod direct preţul, 
cum ar fi: condiţiile de finanţare şi creditare, condiţiile prevăzute în contracte, cererile 
cumpărătorilor etc. 
 

Concluzii 
Formularea strategiei de preţ trebuie să aibă în vedere relaţiile de 

intercondiţionare ale politicii de preţuri cu celelalte componente ale mixului de 
marketing. Structurarea strategiilor de preţ se poate realiza pe baza obiectivelor 
globale ale politicii de piaţă a firmei de turism: 1) stabilirea strategiei de preţ în funcţie 
de modalitatea de pătrundere pe piaţa vizată: strategia preţurilor pentru atragerea 
segmentelor de piaţă solvabile şi receptive la nou; strategia preţului de penetrare, 
pentru pătrunderea rapidă pe piaţă (preţ scăzut); strategia preţului adaptat pieţei 
pentru valorificarea avantajelor oferite de o piaţă favorabilă produselor firmei; 2) 
stabilirea strategiei de preţ în funcţie de politica generală de marketing a firmei: 
strategia preţului standardizat; strategia preţului diferenţiat; strategia preţului 
combinat; 3) stabilirea strategiei de preţ în funcţie de concurenţă: strategii de preţ 
ofensive; strategii de preţ defensive. 

Un rol important în cadrul firmei de turism îl are liderul şi de el depinde decizia 
pe care o va lua: va stagna, va avea curajul de a merge înainte sau va avea inteligenţa şi 
intuiţia de a inova toată strategia în cadrul firmei de turism. 
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Abstract 
Romania holds a cultural, historical and ethno-folkloric patrimony of considerable value which 

advantages the increase of the tourism attractiveness. The tourism industry in our country had its starting 
point back in the 19th century. At that time, there appeared multiple associations which were organizing 
activities in the touristic domain within different geographical areas, concurrently seeking to attract 
tourists from all kinds of social categories and also engaging in establishing such objectives in this regard. 
The development of the cultural tourism entails the recognition, restauration and the renovation of 
historic buildings and, mainly, of the existent historical patrimony, the entire process being accompanied 
by the recognition and the encouragement of local traditions, subsequently stimulating this development 
by means of cultural products.  

Romania has followed some essential steps in order to be seen as a destination of cultural interest, 
and not only environmentally, considering the fact that a large number of sites and attractions with a stark 
impact from a historical and aesthetical perspective. For Romania, cultural tourism is regarded as an 
essential matter, whereas most itineraries suggested by various tour operators from Italy are focusing 
especially on this field. Most known and popular tourist attractions seen in the Italian market are 
Transylvania and its three main cities (Sibiu, Braşov, Sighişoara), Bukovina with its painted monasteries, 
along with city-break destinations, which enhance the tourist activity in important urban centers, 
generally bringing into focus the cultural and historical aspects of these cities.  

Many cultural itineraries have their point of departure right from the capital, due to its historic 
center including the ruins of the Old Princely Court, the suggestive Village Museum, which portrays the 
traditional lifestyle from different regions, along with theatres, museums and landmarks. Another place 
which can be considered a tourist attraction is the well-known The People's House (which, although it 
might seem eerie due to its size, it contains visible Romanian artisanal elements, including marble, 
glassware products and carpets). The tour continues from Bucharest to Sinaia, offering the opportunity to 
explore the lands of royal castles, and finally reaching Transylvania, a true land of fairy tales, with its Bran 
Castle, the famous Râşnov Fortress and other churches and medieval buildings.  

The trip is followed by a sightseeing of the main urban centers in Braşov, such as the Black 
Church, with its towers and strongholds; Sibiu, along with the Astra National Museum and the Brukenthal 
National Museum (being the first museum built in Central and Eastern Europe), and Sighişoara, a hidden 
gem destination in Romania, which presents a well-defined medieval center, along with the Clock Tower, 
watching over the entire city.  

The tour continues from Transylvania towards the north, from where you can enter in two regions: 
Maramureş, being famous for its art of wood craft which can be mainly observed within the building of 
various churches and doorways, and Bukovina, a region gifted with veritable masterpieces illustrated in 
mural painting found in monasteries (for example, Voroneţ, also known as the „Sistine Chapel of the East”, 
Moldoviţa, Suceviţa, Arbore, Probota, and many others). Maramureş holds specific chapels built entirely of 
wood, presenting high steeples rising to almost 230 feet in height (70 meters) (for example, Bârsana, 
Surdeşti, Rogoz, Deseşti, Ieud), but also the Merry Cemetery in Săpânţa which is highlighted by its vibrant 
colours, telling the story of those who have passed away using the inscriptions on their tombstone in a 
humorous and ironic manner.  

Those who are specifically interested in finding out more about the Romanian cultural patrimony 
are invited to visit the 30 main destinations in Romania included in the UNESCO List, in which, apart from 
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the monasteries, churches and the urban centers previously mentioned, there are also included the Dacian 
settlements in Orăştie Mountains (Sarmisegethusa Regia). Cultural tourism is a constant developing 
market. The World Tourism Organization estimates a yearly increase of travelling for cultural interests up 
to 10-15%, in the context of a 4-5% average increase in the tourism industry generally. Since most of the 
main tourist attractions are located in cities, the cultural tourism is often associated with urban tourism. 

Key words: tourism, cultural tourism, rural tourism, agritourism, sustainable tourism, urban 
tourism, historic patrimony, tourist attraction, church, monastery, tourism market, industry 

 
Analizând procesul de dezvoltare a turismului cultural prin formele sale variate, 

s-a descoperit unul dintre paradoxurile turismului modern, care se manifestă prin 
tensiunea existentă între țelul economic al dezvoltării turismului și impactul social și 
cultural al acestuia. Cultura devine o formă transformată, un proces prin care 
persoanele sau grupurile se implică în activități culturale și prin care anumite aspecte 
sunt reunite pentru a da naștere unui produs. Identitatea și imaginea produsului sunt 
aduse la cunoștința publicului prin intermediul campaniilor publicitare. În acest proces 
de schimbare a produsului apare pericolul culturii privite ca un „bun”, iar 
autenticitatea ei poate dispărea sau cultura este creată în special pentru a atrage 
turiștii. 

Turismul rural în România şi pe plan mondial este un subiect într-o continuă 
cercetare, fundamentare, delimitare şi organizare, cu concepte teoretice şi instrumente 
metodologice care necesită argumentări şi discuţii. Este un domeniu cu o îmbinare 
vastă în multe alte domenii. Turismul rural este un concept care cuprinde activitatea 
turistică organizată și condusă de populația locală și care are la bază o strânsă legătură 
cu mediul ambiant, natural și uman. 

Agroturismul este activitatea de primire şi ospitalitate realizată de 
întreprinzătorii agricoli individuali sau asociaţi, precum şi de familiile lor, utilizând 
propria întreprindere (gospodărie, exploataţie) sau una închiriată, astfel încât 
activitatea desfăşurată să fie într-un raport de complementaritate cu activităţile 
aferente cultivării terenului, silviculturii şi creşterii animalelor, acestea trebuind să 
constituie şi în continuare activităţi principale. În concluzie, activitatea de agroturism 
reprezintă o activitate economico-socială complexă, desfăşurată de producătorul 
agricol din zona rurală în cadrul gospodăriei sale, în scopul obţinerii unor venituri 
suplimentare necesare lui şi familiei sale. 

Turismul rural s-a dezvoltat cu succes în spaţiul maramureşean, pe fondul 
existenţei unor valori spirituale tradiţionale bine păstrate de-a lungul timpurilor. 
Maramureşul se structurează în teritorii economico-sociale bine delimitate geografic şi 
istoric, cu trăsături spaţiale şi spirituale specifice, grupate în zone etnografice distincte, 
numite „ţări” (Ţara Maramureşului, Ţara Lăpuşului, Ţara Chioarului, Ţara Codrului), 
clar delimitate prin cumpene de apă şi spaţii montane. 

Turismul şi infrastructura de transport sunt într-o relaţie de interdependenţă în 
dezvoltare şi funcţionare. Turismul rural poate asigura o motivare economică pentru 
construirea de drumuri şi alte căi de comunicaţie sau transport turistic care să asigure 
accesul în primul rând al turiştilor şi, nu în ultimul rând, al populaţiei rezidente, spre 
obiectivele turistice din mediul rural. 

Veniturile directe obţinute din desfăşurarea turismului rural provin, în general, 
din înnoptările şi alimentaţia în unităţile de cazare, completate cu venituri din 
activităţile de agrement. Viitorul turismului rural maramureşean este promiţător, cu 
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condiția să existe o mai mare conştientizare a autorităţilor publice şi din sectorul 
privat, dar mai ales a consumatorilor, cu privire la capacitatea turismului rural de a 
contribui la conservarea patrimoniului natural şi cultural din zonele rurale şi la 
îmbunătăţirea standardelor de viaţă din acestă regiune a ţării. 

Turismul cultural trebuie să asigure conservarea ruralului şi nicidecum să susţină 
urbanizarea acestuia. Infrastructura turistică trebuie să reflecte o notă rurală şi 
tradiţională specifică Maramureşului, atât din punct de vedere architectural, cât şi 
dimensional. Turismul rural necesită spaţiul rural bine păstrat, cu specificul său rustic, 
însă nu necesită neapărat şi activităţi în sectorul primar. Agroturismul necesită în mod 
obligatoriu şi activităţi din sectorul primar. Ne referim și la relaţia dintre infrastructura 
de acces şi turism, dar mai ales la impactul acestuia asupra infrastructurii de acces. 

Durabilitatea turismului rural în spațiul maramureşean este dependentă în 
primul rând de potenţialul atractiv, de condiţiile de confort ale unităţilor de cazare, în 
concordanţă cu originalitatea şi diversitatea tipologică a acestora, fără urbanizarea 
mediului rural (inclusiv gospodăriile, deoarece şi acestea primesc turişti), de 
schimbarea mentalităţii personalului activ în turism prin abordarea şi prestarea 
serviciilor turistice cu profesionalism. O bună desfăşurare a turismului în mediul rural 
poate contribui la dezvoltarea iniţiativelor antreprenoriale în rândul autohtonilor, cu 
mari şanse de succes dacă se conştientizează valoarea elementelor de atractivitate din 
spațiul rural maramureşean. Modernizarea accentuată, iraţională şi excesivă şi-a pus 
puternic amprenta asupra patrimoniului cultural, indiferent de natura sa (material sau 
spiritual), distrugând identitatea regională, element care reprezenta principala 
atractivitate a regiunii. Îmbunătăţirea infrastructurii generale (canalizare, apă, 
drumuri, telefonie mobilă, cablu TV, Internet) este esenţială pentru a impulsiona şi 
susţine dezvoltarea şi desfăşurarea turismului în mediul rural al Maramureşului. 
Pierderea treptată a elementelor de identificare regională duce la pierderea identităţii 
regiunii şi la regresul turismului rural. Infrastructura însumează totalitatea bunurilor şi 
mijloacelor prin care resursele atractive ale unui teritoriu sunt exploatate turistic. 
Turismul rural are numeroase implicaţii economice la nivel local şi regional în judeţul 
Maramureş. Demararea unor programe pentru turismul social poate contribui la 
promovarea turismului în mediile rurale. Deschiderea și încurajarea 
multiculturalismului, migraţia populaţiei tinere, rapida dezvoltare economico-socială, 
adoptarea elementelor occidentale în viaţa cotidiană a maramureşeanului, toate 
acestea prezintă un impact negativ asupra zestrei tradiţionale moştenite, dintre care 
cele mai afectate elemente sunt portul şi arhitectura, reperele de identificare a 
Maramuresului. 

Turismul este analizat şi urmărit în dinamică printr-un sistem de indicatori 
specifici, bazat pe o metodologie de calcul recunoscută şi utilizată pe plan mondial 
(capacitatea de cazare, circulaţia turistică, cererea turistică, oferta turistică, indicii de 
sezonalitate, de venit, de cheltuieli). Indicatorii turistici furnizează informaţii necesare 
adoptării unor acţiuni de management turistic, permiţând şi evaluarea efectelor 
resimţite în fenomenul turistic). 

La principiul regionării se pretează şi suprafaţa judeţului Maramureş, unde 
întâlnim, în vorbirea curentă, patru ţări, dintre care trei regiuni de tip ţară, 
recunoscute, cercetate şi argumentate ştiinţific. În urma analizei teritoriale, rezultatele 
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prezintă discrepanţe între „ţările” existente, atât la nivelul componentelor culturale, 
cât şi din punctul de vedere al dezvoltării turismului rural. Omogenitatea, 
specificitatea şi interacţiunea elementelor componente în anumite areale din cadrul 
judeţului evidenţiază apariţia şi prezenţa „ţărilor” în cadrul acestuia. 

În pofida potenţialului atractiv, a vechimii în domeniul turismului, a promovării 
şi cunoaşterii Maramureşului ca destinaţie turistică, se constată şi carenţe în 
practicarea şi desfăşurarea turismul din mediul rural. Una se referă la cadrul de 
amplasare şi amenajare a unităţilor de tip pensiune, multe dintre acestea fiind 
amplasate la şosea sau în apropierea anexelor destinate animalelor, creând neplăceri 
auditive şi olfactive turistului. 

Și în Maramureș unităţile de cazare de tip pensiune au cunoscut câteva etape de 
evoluţie şi de funcţionare: 

▪ prima etapă prevedea cazarea turiştilor în camerele libere din casa de locuit 
(camerele de oaspeţi); 

▪ a doua etapă a constat în adăugarea de noi spaţii la casa de locuit (mansarde, 
camere alipite celor existente); 

▪ a treia etapă a fost caracterizată de noi costrucţii, destinate cazării turiştilor, 
adevăratele pensiuni turistice, care îndeplinesc condiţii de confort excelente. 
Majoritatea pensiunilor din mediul rural au apărut în urma excedentului de spaţiu, a 
modernizării şi adaptării funcţionale a locuinţelor, criterii minimale pentru a realiza 
cazarea de turiști. 

Analizând, obiectiv şi subiectiv, mediul rural şi desfăşurarea turismului în 
cadrul acestuia, se pot constata cu uşurinţă numeroase carenţe, minore sau majore, 
drept pentru care este necesar a se menţiona câteva recomandări minimale pentru 
„trăinicia” turismului rural pe meleaguri maramureşene: 

▪ amenajarea unor poteci marcate cu indicatoare pentru accesul la puncte de 
belvedere; 

▪ indicatoare pentru semnalizarea prestatorilor de servicii (agreement: echitaţie, 
pârtii, lacuri, parapantă, alpinism, trasee spre peşteri, izvoare minerale, unităţi de 
cazare şi alimentaţie) şi a obiectivelor turistice; 

▪ încurajarea şi susţinerea activităţilor turistice care implică arii protejate sau 
păduri, protejând totodată mediul natural, poate fi realizată prin marcarea şi 
semnalizarea unor trasee turistice, atât în teren cât şi pe materialele de promovare 
(hărţi, pliante, broşuri, ghiduri, etc.); 

▪ unităţile de primire necesită reamenajări, pentru a fi la nivelul standardelor de 
calitate dorite de către turist şi trebuie obligatoriu să pună în valoare gastronomia 
locală tradiţională; 

▪ identificarea resurselor turistice existente valorificate şi valorificabile este 
necesară pentru a evidenţia oferta actuală şi a prognoza evoluţia viitoare a turismului 
rural din judeţ. 

Utilizând metoda observaţiei directe şi indirecte, metodă esenţială în cercetare, 
se poate realiza descoperirea elementelor şi informaţiilor „evitate” în timpul 
chestionării, selectarea informaţiilor obţinute din declaraţii și interpretarea acestora. 
Observația poate fi corelată cu ancheta de teren. Fiecare componentă din domeniul 
analizat necesită aplicarea unor metode specifice, singulare sau combinate, de 



Cultural tourism: Romania, a promising tourist attraction. Rural tourism: The case of Maramureș 

 237 

informare şi analiză. Realizarea studiilor de caz este necesară pentru a evidenţia 
dimesiunea fenomenului turistic, impactul acestuia, exemplificarea valorii 
potenţialului natural şi antropic şi valorificarea acestuia, creând astfel, poate, tipologii 
de urmat. 

Turismul rural stimulează producţia casnică alimentară şi artizanală, 
reprezentând oportunitatea perfectă prin care îndeletnicirile pot fi puse în valoare şi 
cunoscute publicului, iar comercializarea produselor constituie o sursă complementară 
de venit. Populaţia locală reprezintă componenta activă a produsului turistic, deţinând 
un potenţial antreprenorial ridicat. Pentru susţinerea turismului rural este 
recomandată realizarea unor microcomplexe de producţie agroalimentară pentru 
aprovizionarea populaţiei şi a turiştilor cu produse locale. 

În definirea particularităţilor formelor de turism menţionate mai sus pot fi luate 
în considerare două criterii importante: 

▪ criteriul ponderii veniturilor realizate din activitatea de turism de care 
beneficiază comunitatea rurală sau o parte a acesteia; 

▪ criteriul ponderii componentelor ofertei turistice. 
Conform acestei clasificări, turismul rural cuprinde cultura, istoria şi tradiţiile 

existente în spaţiul rural, agroturismul deţine si componente specifice gospodăriei 
silvo-agro-zootehnice (producţie şi furnizare de produse specific agricole, vizitare de 
pivniţe, pescuit, vânătoare, echitaţie etc.). Turismul rural în general şi agroturismul 
sunt considerate ca fiind opţiuni promiţătoare pentru viitor deoarece astfel se poate 
realiza o dezvoltare economică a localităţilor cu specific predominant agricol şi silvic, 
cu consecinţe favorabile asupra atragerii şi menţinerii populaţiei în mediul rural, 
impulsionării activităţii agricole în regiunile defavorizate din punctul de vedere al 
resurselor naturale şi dezvoltării sociale şi culturale. 

Turismul rural reprezintă o serie de avantaje: valorifică spaţiile agricole, 
resursele naturale şi patrimoniul cultural, tradiţiile săteşti, produsele agricole, 
realizează schimburi între veniturile urbane şi cele rurale, creează direct şi indirect 
locuri de muncă, îmbunătăţeşte infrastructura. Există o serie de motive economice, 
sociale şi culturale care recomandă dezvoltarea iniţiativelor turistice în zone rurale, ca 
stimulator al economiei rurale. Zonele rurale şi aşezările mici simt de regulă lipsa unui 
sistem de management sofisticat. 

Prin formula turism rural subînţelegem un set de servicii turistice în zone 
rurale, de cazare şi servire a mesei, caracterizat printr-o ofertă de servicii localizate în 
mici centre rurale. Turismul rural este un concept care cuprinde activitatea turistică 
organizată şi condusă de populaţia locală, având la bază o strânsă legătură cu mediul 
ambiant, natural. Turismul rural poate să soluţioneze unele probleme economice şi de 
organizare a muncii în care este implicată populaţia rurală. Avantajele care se obţin în 
urma practicării turismului rural pot fi de natură economică şi de natură socio-
culturală. Dintre acestea putem menţiona: stabilizarea forţei de muncă, crearea de noi 
locuri de muncă, diversificarea modului de utilizare a forţei de muncă, promovarea şi 
dezvoltarea serviciilor, reabilitarea patrimoniului şi atragerea de investiţii. 

Turismul rural este o formă de turism care se desfăşoară în mediul rural, 
valorificând resursele turistice locale (naturale, culturale şi economice), precum şi 
dotările şi echipamentele turistice, inclusiv pensiunile agroturistice. 
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O formă specifică a turismului rural o constituie agroturismul, care utilizează 
pentru cazare şi servirea mesei numai pensiunile turistice rurale şi pensiunile 
agroturistice, beneficiind de un mediu nepoluat şi pitoresc, de atracţiile turistice 
naturale şi de valorile cultural-istorice, de tradiţiile şi obiceiurile prezente în mediul 
rural. Agroturismul este un mijloc integral de valorificare a mediului rural, cu 
potenţialul său agricol, turistic, uman şi tehnico-economic. 

Turismul rural în general şi agroturismul în special se deosebesc de alte forme 
ale turismului tradiţional, standard, printr-un set de trăsături. Este vorba despre 
caracteristicile spaţiale: mediul natural autentic, originalitatea produselor turistice; 
ofertă turistică personalizată; activitate economică ce este complementară exploataţiei 
agricole, iar nu alternativa la aceasta; nu necesită investiţii foarte mari pentru 
amenajări de infrastructură generală şi dotări turistice; nu sunt compatibile cu 
turismul de masă, dezvoltat în staţiunile şi centrele turistice urbane. 

În Uniunea Europeană turismul rural şi agroturismul sunt apreciate ca durabil 
dacă respectă strategia calităţii serviciilor. În literatura de specialitate sunt expuse 10 
principii ale dezvoltării durabile a turismului: folosirea durabilă a resurselor turistice 
(exploatare optimă, conservare, protejare); reducerea supraconsumului şi a risipei de 
resurse turistice; menţinerea diversităţii naturale, culturale şi sociale a spaţiului rural; 
integrarea agroturismului în planificarea şi strategia de dezvoltare naţională, regională 
şi mai ales locală (dezvoltarea ofertei, promovarea şi organizarea, precum şi 
dezvoltarea infrastructurii generale şi tehnico-materiale; susţinerea economiilor locale 
în dezvoltarea socio-economică a comunităţii, dar şi în protejarea naturii şi a valorilor 
culturale (efectul multiplicator al agroturismului); implicarea comunităţilor locale în 
sectorul turistic prin susţinerea grupurilor de iniţiativă privind dezvoltarea ofertei 
agroturistice locale, protejarea mediului înconjurător şi a obiectivelor culturale; 
consultarea specialiştilor şi a publicului în dezvoltarea agroturismului şi a economiei 
locale pentru a se evita conflictele de interese între politicile guvernamentale şi cele 
locale, ale întreprinzătorilor din turism şi ale populaţiei. 

Dezvoltarea durabilă a agroturismului trebuie susţinută prin pregătirea 
profesională, calificarea, perfecţionarea, instruirea formatorilor din rândul localnicilor, 
pregătirea civică, sociologică şi ecologică adecvată. Promovarea marketingului în 
agroturism prin studierea pieţei turistice din aria locală şi regională, pe plan local şi 
internaţional. Cercetarea şi monitorizarea activităţii de turism rural şi a acţiunilor de 
protejare şi conservare a mediului înconjurător, precum şi a resurselor turistice. Pentru 
implementarea practică a acestor principii este necesară aplicarea corectă a 
recomandărilor specialiştilor din management şi marketing. Managementul turismului 
rural implică aceleaşi elemente ce caracterizează managementul oricărui sector al 
economiei naţionale, dar are şi propriul specific. Managementul acestui proces 
presupune elemente precum: resursele, funcţiile, obiectivele şi mediul extern. 

În concluzie, avantajele şi priorităţile enumerate în favoarea dezvoltării 
industriei turismului sunt evidente şi promiţătoare, însă succesele în acest domeniu 
depind şi de politica statului, de eforturile de a exploata potenţialul natural, istorico-
cultural şi uman de care dispune. Este important să reţinem că asupra evoluţiei 
industriei turismului, în afara celor menţionate, o mare influenţă o au indicatorii: 

▪ numărul populaţiei satului, adică factorul demografic; 
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▪ factorul economic: nivelul de dezvoltare, condiţiile de trai şi de activitate a 
populaţiei; 

▪ factorul cultural: gradul de cultură a populaţiei, ce determină, în mare parte, 
mărimea şi specificul cerinţelor pentru serviciile turistice; 

▪ factorul social: folosirea timpului liber; 

▪ nivelul de organizare şi propagare a serviciilor turistice; 

▪ factorul ecologic; 

▪ factorul politic: stabilitatea sistemului politic din regiune. 
În ultimul timp, turismul se discută şi se analizează tot mai mult, regiunile 

rurale cu potenţial turistic, modalităţile de practicare a acestora, dar mai ales 
beneficiile socio-economice aduse de desfăşurarea turismului. Orientarea spre mediul 
rural ca spaţiu de vacanţă este susţinută indirect de evoluţia socio-economică regresivă 
din ultimii ani, dar şi de atractivitatea culturală bogată deţinută de acesta, relansând 
viaţa economică a satului. Maramureşul, un ţinut cu rezonanţă istorică, este o sursă 
inepuizabilă de cercetare. Maramureşul deţine un potenţial cu mari perspective de 
dezvoltare din perspectiva turismului rural. Existenţa şi modernizarea infrastructurii 
generale la nivelul localităţilor rurale este esenţială pentru dezvoltarea socio-
economică a localităţilor, asigurând totodată desfăşurarea mult mai facilă a turismului 
la nivelul acestora. Nivelul de dotare a localităţilor rurale cu o infrastructură 
corespunzătoare unei vieţi civilizate contribuie la creşterea atractivităţii pentru 
investiţii şi preferinţa turiştilor pentru mediul rural. Stadiul dezvoltării turismului rural 
este necesar a fi cunoscut şi analizat pentru a sublinia noi perspective de dezvoltare a 
acestei ramuri economice în regiune în concordanţă cu protejarea mediului, pentru 
dezvoltarea unui turism durabil. Dezvoltarea turismului în Maramureş se bazează în 
principal pe potenţialul diversificat existent, dar depinde de metodele de promovare a 
acestuia folosite la nivel local şi regional. 

Viitoarele cercetări ale spaţiului rural maramureşean ar trebui sa se axeze in 
principal pe modalităţi de soluţionare a actualei probleme arhitecturale, care este 
prezentă în judeţ, pe stimularea localnicilor să păstreze elementele arhitecturale din 
incinta gospodăriilor specifice Maramureşului, dar şi pe elaborarea şi prezentarea unor 
modele concrete prin care se poate realiza creşterea veniturilor familiale şi locale 
complementare turismului. Toate investițiile care vizează mediul rural maramureşean 
trebuie realizate în perspectiva dezvoltării şi durabilităţii turismului rural în această 
parte a ţării. Asistăm la o perioadă cu transformări extrem de rapide şi ireversibile, iar 
din cauza acestui fapt identitatea maramureşeană este în pericol, o mulţime de 
elemente tradiţionale fiind pe cale de dispariţie. 

O dilemă cu care se confruntă astăzi oamenii de știință și gazdele turistice este 
reprezentată de faptul că susținerea cererii și extinderea culturii sunt susținute pe baza 
dezvoltării turismului, dar se pot astfel menține autenticitatea și sensul acesteia? Piața 
turismului cultural general este de asemenea foarte importantă pentru aproximativ 40 
de milioane de excursii externe pe an în Europa, reprezentând dublul fluxurilor 
înregistrate pe piața turismului cultural specific. Cultura este de cele mai multe ori o 
experiență generală, și nu una specifică, pentru majoritatea persoanelor. Ea poate fi 
găsită nu doar în muzee, ci și în restaurant sau pe străzile orașelor. 
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Diferența dintre cultura stilistă și cea populară tinde tot mai mult să dispară, 
acestea două încep tot mai frecvent să se întrepătrundă, dând naștere unor noi forme 
ale culturii. Turistul cultural poate vizita un muzeu în timpul zilei, dar seara este foarte 
probabil să o petreacă mai degrabă într-o discotecă. Categoriile de turiști diferite prin 
natura lor necesită abordări de marketing diferite. Piața turismului cultural 
înregistrează, conform Organizației Mondiale a Turismului, cele mai însemnate 
creșteri în cadrul pieței turistice. Obiectivul turismului cultural se schimbă continuu, 
de la cele mai stricte (muzee, situri, monumente) la cele mai ușor accesibile, acoperind 
toate aspectele culturii, atât cel elitist, cât și cel popular. 

Turistul cultural satisface anumite nevoi obiective şi care apar la un anumit 
stadiu al dezvoltării socio-economice a societăţii, corespunzător schimbărilor survenite 
în stilul de viaţă. Acestea pot fi definite ca fiind un set de cerinţe al căror scop este 
restabilirea şi îmbunătăţirea personalităţii umane prin călătoria turistului. 

Valorile culturale sunt o cerinţă specifică pentru dezvoltarea turismului 
cultural. În esenţă, el reprezintă un set de obiecte şi fenomene ale căror efecte 
cognitive şi emoţionale au scopul de a satisface nevoile culturale ale turistului. Valorile 
culturale pot fi grupate în trei categorii: 1) monumente culturale şi istorice şi situri 
arheologice, monumente şi complexe arhitecturale, mânăstiri şi biserici, monumente şi 
muzee etnografice etc.; 2) lucrări de artă – valori culturale tangibile: colecţie de obiecte 
de artă, lucrări de pictură, sculptură, meşteşug popular, broderii, costume, obiecte de 
cult, capodopere ale cinematografiei şi literaturii etc.; 3) evenimente periodice şi 
episodice – festivaluri, spectacole, congrese, târguri, aniversări şi multe altele. Părăsind 
natura concretă a turismului cultural, analiza elementelor individuale arată faptul că 
festivalurile angrenate în turism pot fi o unealtă extrem de eficientă nu doar pentru 
înţelegerea reciprocă şi cooperarea dintre popoarele europene, dar şi pentru creşterea 
socio-economică a regiunilor. Ca urmare a caracteristicilor lor, festivalurile creează un 
mediu natural şi dau naştere la diverse iniţiative comerciale legate de publicitate, 
marketing, înregistrare şi producţie de produse audio şi video, diverse tipuri de servicii, 
iar aceasta reprezintă o bună bază pentru dezvoltarea promovării turistice a afacerilor 
mici şi mijlocii ca urmare a schimbărilor globale induse în profilul socio-economic al 
regiunii şi îmbunătăţirii calităţii vieţii. 

Europa de Est reprezintă deja o atracție pentru turismul cultural de pe 
continent, iar România poate capitaliza cu succes acest interes, în special pe segmentul 
festivalurilor de muzică și film. Cap de afiș în acest sens este cu siguranță Festivalul 
„George Enescu”. Pe lângă biletele cumpărate la festival, impactul economic al șederii 
acestor turiști în capitală este semnificativ. 

Dar Bucureștiul nu este singurul oraș din România care poate concura pe piața 
turismului cultural din regiune. Festivalul de muzică electronică Sunwaves Festival, 
care se desfășoară de două ori pe an în Mamaia și care are deja o tradiție de 8 ani, sau 
cele două festivaluri de muzică emblematice pentru Cluj-Napoca, Electric Castle și 
Untold, atrag, la rândul lor, anual mii de turiști străini, devenind astfel active strategice 
pentru economiile locale ale acestor orașe. 

Pentru mine, un festival de maximă importanță îl constituie La notte della 
Taranta, desfășurat de mulți ani în Italia. Noaptea Tarantelei reprezintă o importantă 
manifestare muzicală și coregrafică, ce se desfășoară la Salento, fiind indiscutabil 
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considerată cea mai cunoscută „mișcare” de expresie a genului folk revival din ultimul 
secol. Evenimentul a dobândit notorietate remarcabilă, păstrându-și continuitatea de-a 
lungul anilor, lucru datorat atât colaborării decisive între generațiile diferite ale 
poporului din Salento, cât și capacității de a extinde, mai întâi la nivel național și 
ulterior internațional, cunoașterea locală și muzica tradițional-coregrafică salentiniană. 

Moștenirea culturală este nevoită să includă acum toate aspectele legate de 
cultură, inclusiv muzica populară, gastronomia și chiar întregul peisaj natural. 

Concluzionăm afirmând că managementul turismului presupune elemente 
precum: resursele, funcţiile, obiectivele şi mediul extern. Resursele sau input-urile pot 
fi: umane (munca angajaţilor, pricepere, talent, calificare, specializare); financiare 
(capital financiar necesar pentru operaţii pe diverse orizonturi de timp); materiale 
(clădiri, echipamente, tehnici etc.); informaţionale (ansamblul datelor informaţiilor 
necesare pentru adoptarea deciziilor). Funcţiile managementului întrunesc în sine: 
previziune, organizare, coordonare, antrenare-motivare, control-evaluare-reglare. 

Turismul modern, durabil se poate dezvolta cu succes pe un anumit teritoriu în 
următoarele cazuri: 

▪ dacă teritoriul dispune de anumite oferte cu activitate turistică suficientă 

▪ dacă există un serviciu de management, o agenţie de turism ce formează 
torentul de turişti 

▪ dacă există infrastructura turistică necesară pentru desfăşurarea normală a 
sejururilor respective. 

Pentru un turism durabil de calitate sunt necesare nu numai o ofertă turistică 
cu obiective atractive bine amenajate, ci şi o bază materială de cazare modernizată, 
precum şi o infrastructură care să asigure deservirea turiştilor la cel mai înalt nivel. 

Activitatea de atragere a turiştilor străini este o luptă de concurenţă între 
numeroşi oameni de afaceri implicaţi în turism, dar şi o artă a businessului ce trebuie 
însuşită de cei care o practică. 
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Gheorghe SĂVOIU1 
 

Abstract 
The modern Romanian society experiences a continuous change, adaptation and integration in the 

space of the European Union (EU), and the population multiplies the spiritual needs, and so becomes more 
and more diversified and complex. Reforming religious traditions of the Middle Ages and the interruption 
of the obsolete superstitions, derived from some of these traditions are a necessity for Romania's 
inhabitants and economy. Starting from the idea that the Orthodox church is also an economic subject to 
general European regulations, which aim remains the real integration and faster convergence of our 
country in EU, the synchronization with the requirements of technological progress and of the permanent 
education identifies in this paper some essential aspects and trends. The research itself, but especially the 
discussions related to the specificity of the association of the tourism with religious impact or the related 
aspects to the economy of the Romanian churches, analyzes and presents statistical information or data 
regarding the extent to which the behavior of such an economic subject as the Orthodox Church is already. 
Is this economic behavior of the Orthodox Romanian Church (ORC) clearer, more correct and 
unambiguous one, which adapts or not, especially with regard to the calculation of GDP, specific taxes and 
revenues, ethics and integrity of ORC’s representatives, in contrast to other churches in the European 
Union (EU)? 

Key words: religious or pilgrimage tourism, economic behavior of the Orthodox church, 
economic agent, GDP, taxes, income, Romania, European Union (EU) 

JEL: L83, N33, N34, Z12 
 

Introducere 
Nu cred că o fiinţă umană cu un grad minim de toleranţă, un nivel de moralitate 

acceptabil şi un stadiu de dezvoltare culturală rezonabilă să conteste vreodată nevoia 
omului de a crede sau, mai concret, credinţa în Dumnezeu. Oricine a fost acela care a 
scris o carte cuprinzând şi unele accente religioase, de la Plotin, la Pascal ori Decartes 
sau de la Meister Eckhart la William Law sau Friedrich Nietzsche, se pare că a fost 
totuşi preocupat de prezenţa sau absenţa unei divinităţi, a cărei influenţă, considerată 
morală sau imorală, dorită sau nedorită, s-a făcut simţită chiar şi atunci când autorul în 
cauză a considerat că Dumnezeu a murit… Ca o consecinţă naturală specifică oricărei 
forme de comunicare scrisă, oricine a citit o carte religioasă, indiferent care a fost 
aceasta, de la Biblie la Coran sau Talmud, de la Upanişade la Cartea despre Tao şi 
virtuţile sale sau Bhagavad–Gita, a pătruns, de fapt, într-un univers dominat de un 
Dumnezeu omniprezent în viaţa exterioară şi interioară a fiinţei umane, unul care a 
beneficiat de cunoaştere absolută, ca aspiraţia către obsesiva identitate dintre spiritul 
individual şi cel universal.  
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Oricine a scris, a citit şi a împărtăşit o carte pe teme religioase nu resimte 
ulterior nevoia de a discuta despre credinţa în Dumnezeu, pentru simplul motiv că 
intuieşte că ar înceta să mai rămână om sau ar înceta să mai citească, aceste finalităţi 
fiind de fapt simple similitudini ale atitudinilor plasate în afara filosofiei perene 
(Huxley, 2019). Alegerea între credinţă şi ateism, ultimul înţeles ca o opoziţie la 
credinţă, pare a fi plasată într-un univers temporal etapizat (un timeline relativizat), 
ulterior lipsei iniţiale a credinţei, cu care ne naştem ca simpli indivizi needucaţi, 
conform opozanţilor credinţelor de orice fel. Aceeaşi alegere ar putea fi revelată, ceea 
ce ar putea să însemne că preexista o formă de credinţă aşteptată în mintea, inima şi 
sufletul omului respectiv, conform aderenţilor spontani la orice fel de credinţe, ori ar 
putea fi dobândită prin meditaţie şi însingurare, renunţări şi acumulări succesive, prin 
lectură şi dialog, prin educaţie şi tradiţii însuşite, conform aderenţilor moderni la 
feluritele credinţe ale lumii. Orice alegere, fie ea spontană sau tardivă, nu s-a aflat nici 
în trecut, dar nu se află nici în prezent în afara presiunilor sociale, mai accentuate sau 
mai reduse, în raport cu duritatea sau agresivitatea constrângerilor comunitare politice 
sau economice, predominant excluzive şi nu coezive, altfel nu ar mai fi numită alegere 
în sine, ci doar o simplă impunere socială.  

Revelaţia pare a fi o minunată schimbare de lentilă pentru cei mai norocoşi 
dintre oameni, care, nevând prea mult orgoliu sau fiind ceva mai săraci cu duhul, se 
înduhovnicesc brusc, fiind poate mai transparenţi şi mai aproape de puritate iubirii şi 
implicit a convieţuirii în raport cu ceilalţi. Revelaţia constituie o certitudine numai 
atunci când altceva sau altcineva îţi schimbă propria lentila, cu care priveai stingher o 
lume incomprehensibilă, şi nu apare ca obligaţie familială sau comunitară ori ca o 
tradiţie ce nu trebuie abandonată şi atât. Credinţele multiple coexistă cu ateismul, 
devenit în prezent o necredinţă agresivă, dar şi cu lipsa de credinţă paşnică sau latent 
tranzitorie, ca în cazul fricii instinctuale sau originare a pruncului de toţi şi de toate 
cele înconjurătoare. 

Echilibrul unei lumi aflate în expansiune demografică sau în exces de vitalitate 
este unul tot mai dificil de realizat, alternând apelul la prejudecăţi şi minciuni cu acela 
la forţă şi agresivitate, împletindu-se, uneori hilar, cu accesul natural la educaţie şi 
cultură, pe fundalul unei cunoaşteri umane mereu în revalorizare şi schimbare. 
Echilibrul acestei lumi s-ar putea transforma într-o stare de acces complet diferită, în 
care comunităţi diverse ar fi alcătuite din oameni tot mai echilibraţi, educaţi cu 
credinţe sau fără, dar toleranţi, ceva ce în gândirea statistică ar putea fi similar mai 
degrabă cu conceptul de ergodicitate, în conformitate cu care echilibrul ar caracteriza 
simultan şi individul şi lumea ca populaţie umană agregată. Totul ar fi posibil cu 
speranţa salvării diversităţii, însă într-o umanitate nemortificată sau alcătuită din 
cadavre aparent vii, complet identice în atitudine religioasă sau lipsite total de orice fel 
de credinţă. Anumite perioade ale istoriei lumii şi credinţelor acesteia pot oferi sprijin 
în înţelegerea, totuşi înceţoşată, a unui echilibru plasat între cele două limite 
anterioare, o veritabilă cale regală sau de miijloc, iar o succintă istorie a creştinismului 
unitar, echivalentă, până la prima sa schismă majoră, cu aceea comună a 
ortodoxismului şi catolicismului (1054), poate face lumină asupra multor aspecte, unele 
etice, altele istorice, unele generând tot mai multe întrebări şi, în paralel, tot mai 
puţine răspunsuri, din păcate, altele încercând să clarifice asocierile dintre ortodoxism 
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şi actuala economie, mergând pănă la investigarea corelaţiilor religiei cu turismul 
românesc. De aici rezultă secţiunile acestui articol, demersul inițial istoric, succint şi 
structurat, mai întâi creştin, iar apoi strict legat de ortodoxism, fiind urmat de o suită 
de întrebări ce apar la intersecţia cu prezentul, confruntându-se cu formele de turism 
cu impact religios sau de pelerinaj, dar în acelaşi timp şi economic în spaţiile complex 
amalgamate ale ţărilor lumii, menţinând în final calea mediană a primordialităţii 
întrebării majore ce delimitează orice cercetare. Ca orice investigaţie preliminară, 
articolul abundă în întrebări, fără însă a omite să ofere, într-un stadiu atât de incipient 
al cercetării, şi câteva din ipotezele viabile, derivate ale acesteia. 

Este oare actualul comportament economic al Bisericii Ortodoxe Române 
(BOR) unul dacă nu cel puţin mai clar sau mai lipsit de ambiguitate, măcar unul mai 
apropiat de conceptul de corectitudine şi, asemeni oricărui alt tip de comportament 
inteligent, poate acesta să fie definit printr-o capacitate mereu extinsă de adaptare? 
Ceea ce interesează aici, în mod  special, sunt asocierile nu interioare unei geografii 
dominant ortodoxe şi specifice mozaicurilor religioase moderne, ci corelaţiile 
exterioare ale ortodoxismului cu alte spaţii religioase, dar şi cu propria economie care 
îl găzduieşte ori cu alte economii unde supravieţuieşte, atât în ceea ce priveşte calculul 
PIB, cât şi al evoluţiei taxelor şi veniturilor sale specifice, precum şi impactul turistic al 
ortodoxismului contemporan. Cum arată comportamentul etic şi integritatea morală a 
unor preoţi şi reprezentanţi ai BOR comparativ cu propriile legi morale şi mai apoi în 
confruntare cu acela al altor preoţi şi reprezentanţi ai altor biserici din Uniunea 
Europeană (UE)?  
 

1. O istorie succintă, evident incompletă şi subiectivă, a creştinismului 
(ortodoxismului şi catolicismului, cu o scurtă semnificare a libertăţii 
creştinului în Protestantism) 
Orice istorie, asemeni oricărei memorii păstrate şi întreţinute, dar mai ales 

istoria legată de apariţia şi evoluţia credinţei unei comunităţi umane, devine, mai 
devreme sau mai târziu, incompletă şi subiectivă, în ciuda relatărilor diverse şi chiar 
contradictorii, argumentelor pro sau contra unei anumite atitudini religioase. Timpul 
ucide realităţi aparent fireşti, amintiri, documente, artefacte, monumente, inscripţii 
etc., toate numai reunite oferind contur adevărului istoric, relativizându-l şi chiar 
dându-i un caracter tot mai subiectiv cu scurgerea anilor. 

Religia creştină, alături de islam şi de iudaism, constituie trei religii monoteiste 
fundamentate, fiecare de o carte specifică, respectiv de Biblie, Coran, Talmud, religii 
care au dominat şi încă mai domină viaţa religioasă a lumii, prin numărul de aderenţi 
şi, mai ales, prin consecinţele gradului de acoperire geografică. Creştinismul a apărut 
ca religie acum 2000 de ani, odată cu naşterea lui Iisus Christos în anul I sau 33 î.Ch., în 
timpul domniei împăratului roman Augustus (27 î.Ch. – 14) şi a evoluat ciclic, 
ascendent şi descendent, marcând cu precădere istoria Europei şi a lumii moderne, 
lăsând urme adânci, atât artistice, de la literatură la pictură, de la sculptură la 
arhitectură, cât şi istorice şi economice, conferind un contur aparte, spiritual şi 
cultural, istoriei continentului european. În religia creştină, Iisus Christos şi-a început 
predicile la 30 de ani, după ce a primit botezul de la Ioan Botezătorul şi după 
pogorârea Duhului Sfânt. În conformitate cu evangheliile recunoscute şi nu cu cele 
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apocrife, mesajul creştin expus de Iisus Christos a fost caracterizat prin umanitate şi 
speranţă, temele majore devenind împărăţia lui Dumnezeu, viața, cuvintele, pătimirea, 
moartea pe cruce, învierea din morți și trimiterea Mângâietorului în ziua de 
Cincizecime, bunătatea, blândeţea şi smerenia, iubirea duşmanului, depăşind astfel 
sfera aproapelui, preţuirea spiritului în armonie cu dispreţuirea lucrurilor obţinute în 
viaţa materială. Cuvântul creştin a avut dublă provenienţă, beneficiind atât de o origine 
latină populară (christianus, derivat de la Christos), Iisus din Nazareth fiind simultan şi 
Mesia, și fiul lui Dumnezeu, cât şi de una greacă, în Christós (Χριστός  sau „cel uns”), 
iniţial folosit ca poreclă, iar ulterior ca apelativ comun la adresa acelora care urmau 
învățăturile lui Iisus Christos în Imperiul Roman.  

Decăderea Imperiului Roman de Apus nu numai că a fost consecinţa logică a 
unei degradări morale fără precedent istoric, dar a constituit şi un melanj politic, 
economic şi social unic, în care s-a plămădit creştinismul. În acest sens, oraşul Pompei 
rămâne o dovadă istorică indiscutabilă, printre puţinele atât de grăitoare sau 
revelatoare în istoria lumii, o probă păstrând intactă şi sugerând credibil decadenţa 
unor momente de viaţă romană, păstrate intacte sub lava vulcanică. După o lungă 
manifestare apocaliptică a zeloţilor şi chiar a lui Constantin cel Mare, timp în care 
creştinismul a devastat sau distrus operele ştiinţifice şi arhitecturale, bibliotecile şi 
operele de artă ale antichităţii, făcând concret să dispară circa 90% din cultura greacă 
şi aproximativ 99% din cea romană (Nixei, 2018), a urmat o perioadă neagră a 
episcopilor, care au transformat pentru un mileniu, cel puţin, biserica dintr-o formă de 
cult plină şi dătătoare de viaţă, iniţial, într-o formă de a guverna pe principii de 
creştinare forţată sau obligatorie ori universală, axată pe o cenzură extinsă, într-o lume 
crepusculară, adeseori devenită grotescă, macabră şi dominant cenuşie sub Inchiziţie. 
Despre întunecatul Ev Mediu s-a scris şi s-a publicat mult prea puţin, mai ales în 
prezent, după aproape două mii de ani, fie din spaima terifiantă şi lipsa curajului trecut 
al mărturisitorilor, fie din puţinătatea mărturiilor păstrate, fie din presiunea obsesivă a 
bisericii de a le distruge, evitând în acest fel impactul lor anticreştin. Nu solidus sau 
nomisma, celebra monedă a unui imperiu construit pe axa bunăstării prin 
mercantilitate sau vitalitate comercială, aşa cum a fost Imperiul Roman de Răsărit, şi 
nici aderarea impusă sau voluntară la ideile creştinismului, ci mai degrabă o dictatură a 
episcopilor pare să fi constituit esenţa noului conglomerat mediteranean în care a 
evoluat această religie. Ipoteza unei biserici creştine devastatoare, agresive şi deloc 
tolerante, la mai puţin de patru secole după crucificarea lui Iisus Christos, a fost 
argumentată riguros şi prezentată istoric de o literatură considerată anticreştină în 
general, din care face parte şi recenta carte a filologului şi istoricului Katherine Nixei, 
publicată şi premiată în 2018, o carte sugestiv intitulată Epoca întunecării. Cartea este o 
preţioasă alternativă istorică, evident incompletă şi subiectivă şi ea, ca orice scriere 
istorică, dar necesară pentru a reda echilibrul naraţiunii creştine, plasate între martiri 
şi martirizări, cruciade şi războaie, ignoranţă şi agresivitate, cultură selectivă şi 
radicalism, dogmă şi intoleranţă, impunere şi alegere etic părtinitoare etc. Creştinismul 
a condamnat nu numai barbarismul sau păgânismul, ci, din păcate şi ireversibil, 
întreaga civilizaţie greco-romană la damnatio memoriae (suprimarea sau eliminarea 
completă din amintirea urmaşilor). Damnatio memoriae sau condamnarea memoriei, 
aşa cum a fost concepută de zeloţi şi creştini, a avut dimensiuni distrugătoare de 
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neimaginat, nelimitându-se la dispariţia tuturor menționărilor ulterioare în sursele 
contemporane ale unor autori sau opere, ci dilatând dezastrul prin distrugerea totală a 
culturii şi civilizaţiei greceşti şi romane, creştinismul, asemeni civilizaţiei dinastice de 
tip chinez, a ars nu cărţi, ci biblioteci întregi, a demolat cladiri importante, temple şi 
edificii remarcabile etc., a distrus statui şi monumente, a desfiinţat ştiinţe şi şcoli de o 
mare diversitate, de la cele filosofice  sau musicale la cele geometrice sau astronomice, 
dar, mai grav poate decât toate acestea la un loc, a ucis oameni si familiile acestora, 
chiar unele comunităţi. „Au supravieţuit mai puţin de 3-5% din teatrul şi literatura 
clasică greacă şi romană, circa 1% din temple, fresce şi statui, sub 1% din compoziţiile 
muzicale şi dansurile specifice etc. Cenzura a reuşit în aproape 1000 de ani să distrugă 
opere ştiinţifice esenţiale ale culturii greceşti şi romane. Există unele argumente legate 
de obscenitatea, vulgaritatea şi pornografia libidinoasă a civilizaţiilor antice (atât a 
celei greceşti, cât şi a celei romane), probate cu obiecte, fresce, statui, mozaicuri şi băi 
romane din cimitirul vulcanic dezgropat al oraşului Pompei, ori de excesiva sexualitate 
şi chiar pornografie a operelor lui Publius Ovidiu Naso, dar toate argumentele de 
această natură nu justifică atitudinea sistematică şi amploarea de neimaginat a 
distrugerii bibliotecilor, arhitecturii, operelor de artă, tradiţiilor greco-romane de către 
zeloţi, în plină recunoaştere a creştinismului, în secolele al IV-lea şi al V-lea etc.”  
(Nixei, 2018). 

Niciunul dintre locuitorii Europei sau dintre descendenţii acestora refugiaţi în 
cele două Americi ori în Australia nu va putea vreodată să nege existenţa unui climat 
corectiv moral şi etic mai mult decât necesar, adus de creştinismul timpuriu într-un 
Imperiu Roman realmente decăzut, într-o perioadă istorică greu încercată de invazii 
barbare, ce va aduce cu sine destrămarea Imperiului de Apus, pe fondul apariţiei celui 
de Răsărit sau Bizantin. După naşterea creştinismului, este remarcabilă şi uimitoare 
apariţia unor martiri de o profundă moralitate, mergând până la sfinţenie sau 
smerenie, care au conturat personalităţi creştine astrale, consemnate ca apologeţi, în 
fapt scriitori şi filosofi creștini, dintre care se pot aminti Iustin Filosoful şi Martirul, 
Tertulian, Clement din Alexandria şi discipolul său Origen, Eusebiu din Cezareea etc., 
dar şi persecuţii nemiloase, adeseori încheiate prin asasinarea unor creştini şi chiar a 
unor comunităţi întregi ale acestora, sub meteoricele domnii ale împăraţilor Nero, 
Decius, Valerian şi Diocleţian. 

Sfinţii Părinţi ai bisericii au dat un contur dogmatic teologiei creştine, 
enumerând aici demersul doctrinar intens al unor personalităţi ca Augustin de Hipona, 
Ambroziu de Milano, Atanasie din Alexandria, Ioan Gură de Aur, Ioan Damaschinul, 
Vasile cel Mare, Grigore de Nyssa, Grigore de Nazianz etc. Anticipând prăbuşirea 
romană şi apariţia unui Ev Mediu conflictual şi aproape incandescent din punct de 
vedere religios, au apărut unele tendinţe cu adevărat revitalizante ale creştinismului 
primar. Din păcate, acestea au fost însoţite de excese dogmatice, agresivitatea 
comportamentală a unor comunităţi creştine dând naştere unor disensiuni interne, 
continuate cu asasinate nemiloase şi excese de creştinare, care au degenerat în 
cruciade, războaie religioase, condamnări la moarte ale unor nevinovaţi în tribunalele 
monstruoase ale Inchiziţiei, organizate mai degrabă pentru osândirea gândirii libere 
sau numai uşor diferite de a celorlalţi, conturând la maturitate un creştinism în care  
manifestări devastatoare ale unei puteri nefireşti sunt axate pe o discriminare absurdă 
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şi un rău devorator. Toate acestea sunt imposibil de explicat teologic, nefiind nici 
măcar în prezent recunoscute drept păcate majore ale religiei creştine. 

Homo stupidus, care trăieşte în fiinţa multora dintre noi, păcătuia şi atunci, aşa 
cum o mai face şi în present, când aplică, din orgolii extreme, soluţii dogmatice la 
probleme deloc religioase, ce decurg în fapt din dileme legate de natura etică, 
moralitatea sau integritatea individuală. Precreştină, dar şi creştină, comunitatea 
umană nu a reuşit sau mai degrabă a refuzat să constate cu simplitate socratică 
propria-i ignoranţă morală sau etică, devenind intolerantă în raport cu toate celelalte 
forme de credinţă şi chiar cu necredinţa ca stare de neutralitate, conturând o falsă 
alegere individuală în lipsa premiselor minimale ale libertăţii omului de a adera la un 
crez sau altul. Aceeaşi societate nu vrea sau nu poate accepta nici astăzi în mod real, ci 
doar convenţional sau pur formal, convieţuirea naturală a indivizilor de diverse 
credinţe, într-un context al toleranţei reciproce, singurul care garantează esenţa 
libertăţii de credinţă. Cognomenul Apostatul, pe care creştinii încă îl mai folosesc 
atunci când fac trimiteri la împăratul Iulian, constituie doar o mică dovadă în acest 
sens, autorul celebrului Edict dat în anul 362, prin care a încercat să asigure principiile 
minimei morale şi să pună capăt persecutării neîntrerupte de către creştini a păgânilor 
și distrugerii templelor acestora din urmă. 

Nici după aproape 1700 de ani, apostazia sau renunţarea la religia creştină a 
unui împărat roman care a cunoscut foarte bine abuzurile creştinismului sub 
Constantin cel Mare nu scapă furiei teologice contemporane, decretul lui fiind 
considerat un act anticreştin, motiv pentru care, după unele ipoteze istorice puţin 
probabile ar fi fost asasinat tot de către creştini, culmea ironiei. Unii istorici ortodocşi 
contemporani recunosc parţial echilibrul Edictului din 362: „La începutul domniei, 
Iulian n-a persecutat pe creştini, tratându-i cu indiferenţă. În virtutea principiului că 
fiecare individ este liber să creadă şi să se închine cum îi dictează inima sa, Iulian a 
poruncit deschiderea templelor şi aducerea de jertfe în onoarea zeilor […] Astfel, templele 
şi-au deschis din nou porţile, sacrificiile şi jertfele păgâne au fost din nou permise.” 
(Rămureanu, 1987, p. 261), dar nu pot asimila şi conţinutul lui profund vizionar în 
contrast cu dogma creştină: „Apoi Iulian a poruncit ca episcopii ortodocşi exilaţi de 
Constantius să fie readuşi la scaunele lor şi să le fie redate bisericile care le fuseseră 
luate, pentru a sluji din nou. Acest lucru nu l-a făcut pentru a ajuta Biserica lui Hristos, 
cum am putea crede la prima vedere, ci pentru a o slăbi din interior, pentru a-i face pe 
creştini să se certe între ei. Chemându-i înapoi pe episcopii exilaţi, el nu a luat nici o 
măsură împotriva celor arieni, reizbucnind certurile care mai înainte fuseseră stinse prin 
exilarea episcopilor ortodocşi. Iulian a dat şi legi, care anulau privilegiile anterioare 
acordate creştinismului de către împăraţii drept credincioşi precum Constantin cel Mare 
şi fiii săi (chiar dacă unii au fost susţinători ai arianismului).” (Rămureanu, 1987, p. 261) 

Creștinismul a fost de la bun început şi a rămas până azi o religie revelată, 
deoarece Dumnezeu s-a făcut cunoscut oamenilor și le-a dezvăluit promisiunile de 
legământ pentru asigurarea fericirii lor, aşa cum transpare din cuvântul dedicat celor 
credincioși în Biblie (Gaudin, 1995, p. 22). În esenţa ei, Biserica a devenit şi a rămas 
instituția specifică manifestării creștinismului în timp, iar autoritatea doctrinală a fost 
constituită din Biblie, incluzând atât Vechiul cât, mai ales, Noul Testament (Sfânta 
Scriptură, reunind Evangheliile lui Matei, Marcu, Luca și Ioan), la care ortodoxia a 

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Biblia
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adaugat tradiția bisericii, iar catolicismul, dincolo de tradiţi,e şi Magisteriul bisericesc, 
reprezentat de autoritatea papei. Teologia ortodoxă s-a mai bazat și pe trăirea vieții 
religioase în cadrul bisericii, singurul loc în care Biblia putea fi corect înțeleasă, în 
opinia acesteia, acordând o mai mare importanță Sfintei Împărtăşanii, eveniment în 
urma căruia credincioșii se unesc spiritual și material cu Iisus Christos. 

Principala diferență între ortodoxie și catolicism rămâne rolul de primus inter 
pares acordat episcopului Romei, papa. Dacă în primul mileniu creștin papei i-a fost 
recunoscut rolul primordial între cei cinci patriarhi existenți la acel moment şi mulţi 
dintre episcopii de atunci ai Romei sunt sărbătoriți în continuare ca sfinți în Biserica 
Ortodoxă (Clement I, Alexandru I, Telesfor, Fabian, Ștefan I, Papa Sixt al II-lea, 
Marcelin, Marcel I, Silvestru I, Liberiu, Celestin I, Leon I cel Mare, Agapet I, Grigore I 
cel Mare, Teodor I, Martin I, Agaton, Sisiniu), la începutul celui de-al doilea mileniu 
creștin, din motive fundamental politice, acoperite de pretexte teologice, dar şi de 
orgolii ale patriarhilor, cele două ramuri ale creștinătății s-au îndepărtat tot mai mult 
una de cealaltă. Marea ruptură între creștinătatea latină și cea greacă, cunoscută drept 
Marea Schismă din 1054, a separat creştinismul şi geografic în două mari ramuri, una 
vestică (catolică) şi alta estică (ortodoxă), plecând de la disputa majoră asupra 
autorității papale, mascată prin dispute formale, cum a fost aceea a introducerii clauzei 
Filioque („și de la Fiul”) în Crezul de la Niceea (dogma ortodoxă considera că Duhul 
Sfânt purcede numai de la Tatăl, în timp ce teologia catolică argumenta că Sfântul Duh 
purcede şi de la Tatăl, și de la Fiul) sau dispute teritoriale, ca în cazul diferendelor 
legate de jurisdicția asupra diferitelor regiuni creştinate, dar şi a controverselor 
asociate practicilor liturgice (Tenace, 2005). 

Geografic, creștinismul a apărut în Ierusalim, pentru a se extinde treptat în 
întregul Orient Mijlociu, dobândind caracter de religie dominantă mai apoi în: i) 
Armenia (314); ii) Etiopia (325); iii) Georgia (337). În anul 380 s-a extins în întregul 
Imperiu Roman, conturându-se treptat trei areale distincte delimitate de: a) Europa de 
Vest; b) Europa de Est şi Asia Mică; c) Orientul Mijlociu şi Palestina. În cadrul primelor 
două zone s-au delimitat bisericile apuseană (ulterior catolică, din care s-a desprins 
mai târziu protestantismul) şi răsăriteană (ortodoxă) şi au apărut disensiuni teologice 
trinitare şi cristologice, mascând în fapt dorinţa de putere a patriarhilor (Papa de la 
Roma şi Patriarhul Ecumenic din Constantinopol) şi a episcopilor. Cea de-a treia zonă 
creştină s-a destrămat în primul rând ca urmare a Sinodului sau Conciliului de la 
Calcedon (451), soldat cu schisma bisericilor orientale monofizite, socotite eretice, 
pentru că îl considerau pe Iisus Christos ca fiind de natură exclusiv divină, iar ulterior, 
din cauza apariţiei Islamului, după unificarea Arabiei şi declararea noii ere, hegira, în 
anul 622, pe fondul unor presiuni şi războaie extinse dincolo de secolul al VII-lea, cu 
rol de convertire a creştinilor la pace şi supunere către Allah. 

Creştinismul devine o componentă structurală a Imperiului Roman, iniţial 
tolerată şi mai apoi integrată în interstiţiile puterii, după anul 380, în urma a trei edicte 
majore date de Galerius (Edictul de toleranţă din 311), de Constantin cel Mare și 
Licinius (Edictul de la Milano din 313) şi de Teodosie (Edictul de la Tesalonic din 380), 
creştinii devenind din persecutaţi, persecutori ai tuturor celorlalte culte și religii pe 
care le interzic, precum și ai filozofilor şi şcolilor acestora, care sunt închise, deşi se 
bucurau de un mare respect şi de o reală admiraţie în lumea antică greacă şi romană. 

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Pap%C4%83
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Papa_Clement_I
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Papa_Alexandru_I
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Papa_Telesfor
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Papa_Fabian
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Papa_%C8%98tefan_I
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Papa_Sixt_al_II-lea
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Papa_Marcelin
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Papa_Marcel_I
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Papa_Silvestru_I
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Papa_Liberiu
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https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Papa_Agaton
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Papa_Sisiniu
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Multiplele divergenţe interne ale creştinismului, de la natura reală a lui Iisus Christos, 
la gradul de libertate a omului în ceea ce priveşte mântuirea sa divină, de la 
organizarea instituțională a creștinilor, la raporturile lor cu puterea politică, împreună 
cu disensiunile legate de modul de interpretare a textelor, sacramentelor, riturilor şi 
normelor morale, toate acestea au generat fie crize doctrinare specifice (gnosticism, 
maniheism, docetism, nestorianism, pelagianism etc.), fie erezii creştine apărute în 
urma conciliilor şi condamnate ca atare (arianism, după Niceea, în 359, nestorianism, 
după Efes, în 431, monofizism, după Calcedon, în 451 etc.). 

Conflictele, iniţial formale, au devenit ulterior tot mai profunde, tot mai acute şi 
tot mai neaşteptate, iar cele majore s-au prelungit pe o atât de lungă perioadă de timp, 
cu consecinţe atât de grave, dezmembrând treptat creştinismul în secolele al VIII-lea şi 
al IX-lea, aşa cum au făcut-o, spre exemplificare, luptele iconoclaste între adepţii şi 
adversarii prezenţei sfinţilor şi icoanelor în interiorul bisericilor creştine. După Marea 
Schismă, din 1054, ruptura avea să fie deplină, cu măcinarea interioară continuată prin 
expansiuni şi războaie religioase: 

▪ creştinarea forţată a multor comunităţi din estul Europei, sub biserica 
răsăriteană, care se autointitula Ortodoxă, sensul concret dorindu-se a fi cel de dreaptă 
credință, încercând astfel să o identifice ca fiind singura biserică ce cunoştea şi 
propovăduia adevărata cale a creștinismului, în contrast cu care toate celelalte forme 
de creştinism deveneau simple erezii, printr-o simplă redenumire; 

▪ creştinarea tot forţată a unor populaţii umane din vestul Europei sub biserica 
apuseană, care se autointitula şi Catolică, urmată de opt cruciade, între 1096 şi 1270, 
reprezentând expediții militare organizate pentru a elibera de sub dominație 
musulmană Palestina (Țara Sfântă) şi implicit Ierusalimul, dar şi din dorinţa de 
aventură, cu evidente scopuri mercantile, de îmbogăţire sau de cucerire sub 
conducerea monarhilor din apusul Europei. 

Monahismul creştin, deşi a apărut timpuriu, încă din anul 269, odată cu 
pustnicul egiptean Anton din Teba, care a format prima mânăstire creştină, reunind 
astfel şi prima comunitate de călugări, prezintă un proces de diversificare accentuată în 
ordine monahale, cu precădere după Marea Schismă, ca urmare a nevoii de a contrasta 
prin sărăcie şi castitate cu viaţa preoţilor, episcopilor bisericii creştine în general: 
benedictin (529), clunizian (secolul al X-lea), cistercian (1115), franciscan (1206), 
dominican (1216) etc. 

Ordinul dominicanilor, înfiinţat chiar din grija papei, îşi păstrează şi azi o 
imagine profund negativă. Din rândurile acestui ordin se alegeau la începuturi 
inchizitorii, ca reprezentanţi ai celei mai expresive instituţii catolice, lipsite de 
moralitate în raport cu principii minime de etică, o formă de manifestare a intoleranţei 
maxime. Adevărul istoric arată însă că primii inchizitori au aparţinut ordinului 
cistercienilor. Inchiziţia, apărută inițial numai în Franţa secolului al XII-lea, reuneşte 
treptat tot mai multe tribunale ecleziastice ale bisericilor catolice, combătând public 
orice erezie comisă de creştini botezaţi, aplicând selectiv pasaje din biblie, extrase 
cuvânt cu cuvânt din spusele lui Iisus, în fapt parabole spirituale transformate în 
condamnări la moarte prin ardere pe rug: „Dacă nu rămîne cineva în Mine, este aruncat 
afară, ca mlădița neroditoare, și se usucă; apoi mlădițele uscate sînt strînse, aruncate în 
foc, și ard” (Ioan: 15, 6).  
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O evoluţie plină de ironie a creştinismului pune în balanţă o Inchiziţie care se 
universalizează în lumea catolicismului, unde braţul secular al bisericii uneşte puterea 
statului cu aceea a bisericii, conturându-se în variante ca Inchiziţia franceză, spaniolă, 
portugheză, italiană sau romană, cu tot mai agresive şi traumatizante pretenţii de 
morală creştină, fundamentată de teologul italian Tomasso d’Aquino (1225-1274), care 
prin „Accipere fidem est voluntatis, sed tenere fidem iam acceptam est necessitatis”, 
celebra soluţia inchizitorie, după care pentru acceptarea și păstrarea credinței este 
necesară o hotărâre liberă și voluntară. Aceasă instituţie, ce ar fi apărut cel puţin ca 
ireală în orice proiecţie imaginară cu un mileniu în urmă, aşează pe un taler lipsa 
posibilităţii oricărei forme de alegere religioasă conştientă a pruncului, iar pe celălalt o 
condamnare la excomunicare sau la pedeapsa cu moartea a unui viitor eretic, fără vina 
acestuia de a fi ales o credinţă ce i-a fost impusă independent de voință, prin botez. 
Simplul fapt că acest tip de instituţie a supravieţuit şapte secole, fiind abolită abia la 
începutul secolului al XIX-lea, subliniază de la sine persistenţa inumanităţii şi 
imoralităţii creştinismului.  

Catolicismul sau Biserica Apuseană a trecut prin diverse încercări de reformă 
sau de reîntoarcere la puritatea credinței creştine iniţiale, dar dintre toate a fost poate 
cel mai grav afectată de apariţia Bisericii Anglicane şi de Reforma protestantă din 
secolul al XVI-lea. Martin Luther a oferit soluţia luterană, adecvată catolicismului 
german, Jean Calvin, prin predicile sale, a oferit varianta calvină, iar Ulrich Zwingli o 
autentică şi profundă abordare protestantă. Toate cele trei modalităţi de reformare 
protestantă au coexistat şi s-au completat, delimitând o altă concepţie despre omul 
creştin liber, mult mai adecvată evoluţiei lumii şi catolicismului. Esenţa 
protestantismului ar putea fi sintetizată în „asumarea dreptului individului de a gândi și 
a ajunge la anumite concluzii de unul singur, fără amestecul vreunei autorități” 
(Iordache, 2017, p. 41), reforma ca atare urmărind „să câştige o luptă pentru liberatea de 
alegere a individului, pentru a nu fi obligat să creadă în ceea ce nu crede...” (Allen, 2010, 
p. 3).  

Martin Luther considera că un creștin reformat este cu adevărat liber într-o 
manieră aparent contradictorie: „Un creştin este un stăpân perfect liber peste toate 
lucrurile, nimănui supus. Un creștin este un sclav slujitor la toate lucrurile și supus 
tuturor.” (Iordache, 2017, p.45). Inspiraţia şi apelul la dualitatea stăpân – sclav sunt de 
natură pur paulinică: „Căci, deși sunt liber față de toți, m-am făcut rob tuturor, ca să 
dobândesc pe cei mai mulți” (1 Cor. 9, 19) și „de aceea este nevoie să vă supuneți, nu 
numai pentru mânie, ci și pentru conștiință” (Rom. 13, 5). 

La Jean Calvin un om creștin liber devine exclusiv „o problemă de înțelegere a 
Legii și puterii lui Dumnezeu în viața omului. Libertatea are înainte de toate un rol 
paliativ, acționând ca un pansament pentru conștiința încărcată de povara justificării, de 
inconsistența faptelor omenești și de imobilitatea învelișului carnal și rămâne perplexă în 
fața darurilor lui Dumnezeu, dându-i omului posibilitatea de a le folosi pentru slava 
divinității. Doar omul liber, care se supune Cuvântului lui Dumnezeu și este justificat și 
ales din veșnicie prin Iisus Christos, trăiește cu adevărat și cu responsabilitate în 
Dumnezeu” (Iordache, 2017, p. 52). 

La Ulrich Zwingli „Dumnezeu este izvorul libertății, Christos ca Dumnezeu și Om 
este Mijlocitorul acesteia, iar omul este cel care primește libertatea conform alegerii 
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divine” şi „libertatea creștină este dăruită prin cuvântul biblic al lui Dumnezeu și 
semnifică atât libertatea față de toate poruncile și constrângerile făcute de oameni, cât și 
libertatea de a hotărî de unul singur” (Iordache, 2017, p. 57). 

Cei trei teologi protestanţi, împreună, transformă radical noțiunea de libertate 
şi implicit pe aceea de creştin liber într-o chestiune de înțelegere (individuală) și de 
asumare (personală) a poruncii lui Dumnezeu și a puterii lui Dumnezeu în istorie, 
accentul fiind pus pe relaţia dintre stăpân şi rob sau sclav, în timp ce în teologia 
mistică a Bisericii Răsăritului (Ortodoxă) accentul se mută pe raportul părinte - copil, 
redefinind complet diferit legătura dintre Dumnezeu și om. 

Bisericile ortodoxe, recunoscând numai primele șapte concilii creştine, au oferit 
două interpretări sensului teologic major al ortodoxismului, prima fiind fundamentată 
pe orgoliul falsei unicităţi, autoatribuindu-şi calitatea de singura credinţă creştină 
dreaptă, de la începuturile creştinătăţii, iar a doua, mai adecvat istorică şi implicit ceva 
mai realistă, de ramură desprinsă din creştinism după Marea Schismă (1054). A înclina 
către a doua semnificare pare ceva mai realist, având în vedere şi evoluţia bisericilor 
creştine în mileniul al doilea. Evoluţia, reuniunea şi dezmembrarea bisericilor ortodoxe 
în ultima mie de ani a fost continuă şi formală, relevând diferende interne pentru 
putere, dar şi excluziuni şi incluziuni sub presiuni dintre cele mai diverse.  

În ortodoxia contemporană, dogma şi lupta pentru întâietate distrug echilibrul 
acestora, generând un paradox expresiv al ortodoxiei actuale: nu toate bisericile 
ortodoxe fiind recunoscute ca atare de celelalte biserici ortodoxe, mozaicarea acestora 
într-o imagine unică devenind astfel imposibilă. În comuniunea sau uniunea mutuală 
sunt totuşi reunite bisericile autocefale cu cele autonome, în timp ce bisericile 
necanonice sunt excluse. Iar peisajul ortodox de azi se amplifică drept unul al orgoliilor 
şi al excluziunii, coexistând în realitate un număr de 14 biserici ortodoxe locale 
autocefale și două biserici autonome, plasate spiritual în comuniune euharistică. 
Coexistă însă şi o biserică a cărei autocefalie este parțial recunoscută, precum şi alte 
cinci cu autonomie parțial recunoscută. Destrămarea unităţii bisericilor ortodoxe 
dobândeşte astfel şi un reflex puternic comunitar, multe comunități ortodoxe, deşi 
împărtășesc aceeași credință dogmatică, se plasează însă în afara comuniunii liturgice, 
din cauza unor probleme canonice. 

 
Fig. 1. Simbolul grafic al ecumenismului sau corabia reunificatoare a bisericilor lumii 

Sursa: https://www.oikoumene.org/en/resources/logo/wcc-logo 
Ecumenismul, de la termenul de origine greacă oikumenike, a oferit permanent 

o soluţie creştină originară şi s-a transformat treptat într-o mișcare cu caracter de 

https://www.oikoumene.org/en/resources/logo/wcc-logo
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pacificare religioasă, urmărind reuniunea tuturor bisericilor creştine într-una singură. 
Aparţinând Consiliului Mondial al Bisericilor, care mărturisesc pe Iisus Christos ca 
Dumnezeu și Mântuitor şi caută să le îndeplinească chemarea comună spre gloria unui 
Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (World Council of Churches), simbolul grafic 
alăturat al ecumenismului reprezintând biserica creștină ca un vas maritim purtând 
drept catarg o cruce masivă „peste mări și țări”, pe calea unității într-o singură 
credință. 

Meritoriu este efortul Papei Ioan Paul al II-lea care a încercat, în spirit 
ecumenic, să clarifice diferendul legat de Filioque şi să armonizeze Crezul latin cu 
Conciliul Ecumenic din Constantinopol, în liturghia solemnă din 29 iunie 1995, dar mai 
ales atunci când a enunțat cele cinci mari directive, adoptate de Biserica Catolică: i) 
atestarea unicității credinței trinitare a bisericii, anume că Tatăl constituie unica 
origine a Fiului și Duhului Sfânt; ii) profesarea fidelității față de simbolul niceo-
constantinopolitan; iii) risipirea neînțelegerii care i-a divizat pe catolici și ortodocși; iv) 
constituirea unei Comisii mixte pentru a defini semnificația expresiilor lingvistice 
tradiționale; v) afirmarea voinței catolice de a clarifica tradiția occidentală cu privire 
la Filioque, publicând în acest fel un document remarcabil al Consiliului Pontifical 
pentru promovarea unității creștinilor. 

Creştinismul în România a pătruns, după unii istorici, încă din vremulile 
apostolice, iar după alţii Dobrogea sau fosta Scytia Minor oferă dovezi pertinente ale 
propovăduirii cuvântului evanghelic de către apostolul Andrei încă din a doua 
jumătate a secolului I. În acelaşi timp, după cucerirea Daciei de către Imperiul Roman 
(106), numărul credincioşilor de la nord de Dunăre cu siguranţă a crescut odată cu 
armata romană, cu noii colonişti, cu minerii si negustorii trimişi aici de Imperiul 
Roman. Există izvoare istorice care atestă atât prezenţa martirilor daco-romani şi la 
Dunărea de Jos, încă din timpul persecuţiilor lui Diocleţian și el însuşi a murit 
mărturisind credinţa în Christos, cât şi Episcopia Tomisului, datând din secolul al III-
lea, devenită arhiepiscopie autocefală după alte două secole, iar apoi chiar mitropolie 
în secolul al VI-lea. Comunităţile reunite în poporul român vorbitor de limbă latină 
erau probabil în întregime deja creştinate, fără a putea indica o dată fixă a încreștinării, 
devenind singurul popor vorbitor de limbă latină de credinţă creştină din estul 
Europei. După Marea Schismă cu siguranţă devine ortodox, dar, silit de împrejurări 
istorice şi vecinătăţi geografice, a primit limba slavă în cultul Bisericii până în secolul al 
XVII-lea. Bisericile celor trei provincii româneşti sunt consemnate istoric, în 
Transilvania mai întâi ca episcopie, reînfiinţată în anul 1761, iar ulterior drept 
mitropolie în 1864, iar în Ţara Românească şi Moldova, din anul 1885, ca biserică 
ortodoxă autocefală recunoscută. După unirea din 1918, Biserica Ortodoxă Română 
devine Patriarhie, în anul 1925. Primele cărţi în limba română şi primele şcoli 
româneşti apar în aşezăminte bisericești (Diţu, 2003). 

Din păcate, în istorie, mai ales în aceea a religiilor sunt atât de multe perdele 
false sau cortine aparente, ce trebuie date de-o parte sau de alta, încât nu se poate 
ajunge niciodată la realitatea lui „aşa a fost cu adevărat”... Evident că speranţa şi 
credinţa rămân esenţiale, în ciuda subiectivităţii oricărei sinteze istorice. De fiecare 
dată când cineva crede că deţine adevărul, ucide orice alternativă evolutivă a acestuia, 
investind încredere în minciuna unicităţii lui într-o minte trecătoare. 
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2. Întrebări generatoare ale unor ipoteze de cercetare viitoare a relaţiei 
dintre religie şi economie, cu accent pe turism  
Creştinismul primordial, aşa cum a fost întemeiat de Iisus Christos, a redefinit şi 

redimensionat căutările omului, încercând să revitalizeze şi responsabilizeze 
umanitatea pentru o perioadă de timp ameţitoare, măsurată nu în clipe, nici în 
generaţii, ci în milenii, într-o căutare pascaliană a adevărului, fie şi numai ca adevăr 
parţial sau individual, cu o dorinţă mereu înnoită de posedare augustiniană a fericirii, 
fie şi numai ca simplă bucurie a păstrării în sufletul omului a dragostei pentru ceilalţi şi 
pentru întreaga creație. Biserica începuturilor creştinismului a fost o biserică vie, în 
cincizecime, sau la 50 de zile de la învierea lui Iisus Christos, pogorârea Sfântului Duh 
aducând atunci cu sine convertirea a 3000 de oameni (Pietri, 1999), care au pornit în 
lume alături de Apostoli, vestindu-şi căutările răsplătite şi convertind mai apoi 
comunităţi şi chiar popoare întregi la creștinism. O biserică vie a creştinismului 
primordial era o biserică a purităţii gândului, mesajului şi faptei, în care viitori aderenţi 
la creştinism erau convinşi nu numai prin puterea cuvântului, ci şi prin aceea a faptei, 
fundamentată pe exemplul christic şi pe modelul apostolic, o biserică în care energia, 
vitalitatea, înduhovnicirea curgeau mereu într-o unică direcţie, de la Apostoli către o 
mare diversitate de oameni şi comunităţi, fără nicio contraprestaţie solicitată sau 
aşteptată, ci dimpotrivă, cu o mare smerenie şi dragoste faţă de aproapele 
predicatorului. Biserica creştină ulterioară a devenit o instituţie despre a cărei putere şi 
bunăstare s-a scris mult şi încă se mai cercetează şi publică poate la fel de mult şi în 
present; din păcate inocenţa şi rigoarea morală a celei dintâi nu au mai fost atinse de 
atunci, ci dimpotrivă, au fost frecvent dezminţite sau tăgăduite. Pentru că tema 
articolului este generată de posibile asocieri între biserica ortodoxă şi economie în 
spaţiul românesc şi european, cu accent pe turism, acestea aduc cu sine mai întâi 
nevoia de identificare a unor întrebări majore, derivate din corelările rezultate, 
întrebări care ar putea asigura în viitor, prin premise şi ipoteze adecvate, un demers 
invetigativ complex.  

Un prim set de întrebări porneşte de la locul şi importanţa actuală a Biseriii 
Ortodoxe Române (BOR) în economia românească şi în comportamentul locuitorilor 
care au aderat la această credinţă. Este oare BOR, prin contribuţia sa, un subiect 
economic mai relevant şi un factor de influenţă mult mai intens al comportamentului 
politic, economic sau social al românilor, în comparaţie cu alte biserici creştine din 
Uniunea Europeană? De ce nu poate fi formulat în prezent niciun răspuns valid din punct 
de vedere ştiinţific la o astfel de întrebare? Ce trebuie realizat cu prioritate pentru a oferi 
rezultate veridice unei astfel de întrebări îndreptăţite şi utile tuturor, inclusiv sau mai 
ales BOR? Derivat de aici apare şi întrebarea dacă rezultatele activităţilor turistice sunt 
estimate cu un nivel acceptabil de eroare statistică, pornind de la omisiunea impactului 
real al turismului motivat de pelerinajul religios şi ce ar putea fi întreprins pentru a 
include corect un volum important de activitate economică în zona turistică acolo unde 
îi este locul? 

BOR constituie un subiect economic al cărui comportament, conform teoriei 
sistemului conturilor naţionale (SCN sau SEC în varianta UE), este identic cu cel al 
oricărei gospodării, comportament recunoscut prin faptul că menajul nu îşi permite să 
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depăşească totalul veniturilor prin nivelul agregat al cheltuielilor, iar atunci când o 
face, cu ajutorul unor împrumuturi, un nivel relativ ridicat al acestor împrumuturi în 
contextul unor venituri incerte îi poate afecta grav supravieţuirea sau provoca 
dispariţia ca entitate independentă. Istoria succintă a creştinismului nu face trimitere 
la astfel de situaţii, biserica creştină constituind braţul secular care a unit, aproape 
două milenii, puterea statului cu aceea a bisericii, generând războaie, cruciade şi chiar 
Inchiziţia, pentru a-şi menţine stabilitatea în evoluţia aderenţilor. Supravieţuirea în 
conflictul dintre biserici şi credinţe a transformat şi biserica ortodoxă într-un 
instrument al exercitării puterii domneşti în spaţiul românesc. Istoria recentă a BOR 
conţine schimbări majore, prin apelul extins şi continuu la stat, la bugetul acestuia, la 
care se mai adaugă şi multiplicarea activităţilor BOR aducătoare de profit, care o fac să 
reprezinte un subiect economic paradoxal, tot mai mare şi mai important în economia 
naţională, deşi aderenţii, ca şi populaţia din care provin aceştia, scade în ritm accelerat. 
Faptul că BOR a devenit treptat un subiect economic tot mai important se 
demonstrează clar apelând la contribuţia deţinută în PIB, despre care se apreciază că 
este în continuă creştere, probabil calculată sau calculabilă, dar cert necomunicată 
efectiv, incontestabilă însă din evaluările veniturilor şi implicit profitului rezultat şi 
declarat, din activităţile economice de o tot mai mare diversitate ale bisericilor ca 
atare, recunoscute sau nerecunoscute oficial, conform utilizării lor declarative. În 
România, veniturile realizate de către cultele religioase, inclusiv de cel ortodox 
dominant, nu sunt impozitate dacă sunt utilizate în sprijinirea activităţilor 
educaţionale, culturale şi sociale sau în sensul susţinerii activităţilor de cult. 

Comparativ cu alte biserici creştine din ţările Uniunii Europene, din cauza 
ponderii foarte mari a credincioşilor ei în populaţia totală, conform statisticilor 
oficiale, BOR se autointitulează religie naţională, iar atitudinile naţionaliste riscă să 
devină implicit intolerante, fără să mai asigure neutralitatea firească şi necesară, iar 
atunci când informaţiile alterează realitatea, menţinerea unui climat armonios etic şi 
moral, în cazul relaţiei personale dintre preot şi membrii comunităţii, şi al celei 
instituţionale dintre Patriarhia ortodoxă şi alte instituţii asemănătoare, pot fi în cele 
din urmă chiar denaturate. Transparenţa şi corectitudinea informaţională subliniază că 
dimensiunea reală a credincioşilor practicanţi şi nu aceea pur declarativă, incorect şi 
formal evaluată în celebrul moment zero al oricărui recensământ, riscă să schimbe nu 
numai realitatea ortodoxă, ci şi comportamentul politic, economic şi social al 
populaţiei autohtone. Din nefericire, toate aceste aspecte sunt insuficient investigate, 
analizate şi comunicate, uneori devenind complet netransparente. Chiar dacă 
ponderile principalelor religii în spaţiul românesc s-au deteriorat de la recensământul 
din 2011 până în prezent, ca urmare atât a emigrării massive, cât şi a migraţiei în reţea, 
de necuantificat în spaţiul UE, cât şi sub impactul schimbărilor apărute în procesul de 
îmbătrânire a populaţiei, conform structurii pe grupe de vârstă, diminuând probabil 
nivelul procentual al religiilor tradiţionale, ortodoxismul rămâne dominant în spaţiul 
naţional, cu premise şi consecinţe teoretice şi reale ale unei potenţiale intoleranţe în 
raport cu celelalte credinţe atât timp cât nu se cultivă un ecumenism religios (figura 2): 
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Fig. 2. Structura religioasă la recensământul din 2011 şi pe grupe de vârstă la 1.01.2018 

Sursa: Enciclopædia Britannica Inc. (Romanian Census, 2011), 
available online at: https://www.britannica.com/place/Romania, Accessed on the 25th of July, 2020 

Excesul structural în raport cu realitatea poate face ca majoritatea credincioşilor 
declaraţi ortodocşi să convieţuiescă mai puţin armonios cu ale minorităţi religioase, iar 
orgoliul acestei majorităţi riscă oricând să devină factor conflictual, în lipsa echilibrului 
conferit de dragostea faţă de aproapele său și a unor informaţii transparente şi corecte. 
Analog, contribuţia directă a activităţilor turistice în PIB-ul României depăşeşte în 
medie 5%, dar fără a include decât parţial turismul destinat pelerinajelor interne şi 
externe, pentru care Patriarhia a creat un sector special, care organizează pelerinaje în 
țară la cele mai frumoase mănăstiri din Moldova, Bucovina, Maramureș, Transilvania, 
Muntenia, Oltenia, Dobrogea, dar și în Israel, Iordania, Egipt, Grecia, Turcia, Italia, 
Rusia, Bulgaria, Ucraina, Serbia, Macedonia, Cipru, Malta, Polonia ș.a. Cum pot fi 
înregistrate corect activităţi neimpozitate devine destul de greu de imaginat, chiar şi în 
contextul natural al prezumţiei de nevinovăţie. Dacă alocăm și aici un plus de 25-35%, 
cât este evaluat în medie procentul economiei ascunse la noi, atunci contribuţia directă 
a turismului în PIB ar creşte cel puţin cu 1,5-2%, fapt care ar deveni vizibil pentru toți 
prin evaluări transparente.  

Ca o remarcă cu conţinut moral şi educaţional, transparenţa extinsă şi 
corectitudinea informaţională dovedită fac bine tuturor subiectelor economice, tuturor 
religiilor, bisericilor, credincioşilor, ateilor şi necredicioşilor, cel puţin ca obişnuinţă 
sau reacţie comportamentală.   

Între 1990 şi 2017, contextul religios s-a diversificat structural în România, iar la 
finalul acestui interval, circa 60% din biserici aparţineau ortodoxismului (peste 16 mii 
din 28 de mii), iar din lăcaşurile de cult nou construite cele ortodoxe reprezintă 38% 
(3,2 mii din 8,4 mii), fapt ce subliniază, totuşi, dincolo de fonduri şi resurse alocate cu 
precădere unei Catedrale Naţionale sau Biserici a Neamului, o diminuare potenţială a 
ponderii ortodocşilor în ansamblul credincioşilor, ce va fi cu siguranţă înregistrată 
oficial şi la viitorul recensământ. Tendinţa internaţională a ortodoxismului este 
similară, de altfel, cu aceea a catolicismului şi protestantismului, primul loc fiind 
pierdut după 1990 (figura 3a):  

https://www.britannica.com/place/Romania
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Fig. 3a. Primele zece religii ale lumii şi numărul aderenţilor acestora la finele anului 

1990 
Sursa: World Religions Ranking - Population Growth by Religion, available online at: 

https://www.youtube.com/ watch? v=q3EneZhsM0Y accessed on 24th of July 2020 

Pierderea primului loc de către catolicism a avut drept cauză majoră diminuarea 
în unele ţări europene sau creşterea într-un ritm mult prea redus în ţări din America de 
Nord şi de Sud a populaţiilor din care provin aderenţii acestuia, comparativ cu 
dinamica demografică mult mai accelerată a altor populaţii din care provin islamul 
(Asia şi Africa) sau hinduismul (Asia), evoluţia demografică defavorabilă fiind urmarea 
naturală mai ales a creşterii bunăstării (figura 3b): 

 
Fig. 3b. Primele zece religii ale lumii şi numărul aderenţilor acestora la finele anului 

2019 
Sursa: World Religions Ranking - Population Growth by Religion, available online at: 

https://www.youtube.com/ watch? v=q3EneZhsM0Y accessed on 24th of July 2020 

Ierarhiile interioare ale creştinismului în raport cu bunăstarea sunt însă mult 
mai stabile. Câteva cercetări mai vechi, realizate individual sau în echipă, ierarhizează 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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pe ultima poziţie ortodoxismul în raport cu catolicismul şi protestantismul din punctul 
de vedere al asocierii cu bunăstarea economiilor sau comunităţilor în care bisericile 
creştine predică (Săvoiu, 2006; Săvoiu, Cruceru, 2006; Săvoiu, Iorga-Siman, 2011) şi 
constată că protestantismul este cel mai intens corelat în sens pozitiv cu bunăstarea (R 
= 0,758), urmat de catolicism (R = 0,503), în timp ce ortodoxismul relevă o puternică 
asociere negativă sau corelare inversă (R = - 0,562), pornind de la variabilele PIB per 
locuitor şi aderenţa religioasă a locuitorilor ţărilor lumii, conform Raportului anual 
CIA).  

În contextul în care salariile preoţilor se achită lunar din bugetul de stat, 
constituit din taxe şi impozite colectate de la contribuabili, la care, periodic, se mai 
adaugă şi ajutoare bugetare semnificative acordate BOR de administraţia centrală şi 
locală, singura soluţie legală, corectă şi etică din partea statului este aceea de a informa 
public şi complet transparent populaţia României, prin instituţii publice specializate în 
acest sens, cum sunt Institutul Naţional de Statistică (INS) şi Banca Naţională a 
României (BNR), oferind toate datele referitoare la bisericile ce deţin rolul de subiect 
economic, conform teoriei sistemului conturilor naţionale (SCN) sau europene (SEC), 
altfel spus, a evaluării contribuţiei BOR, romano-catolice, reformate etc., reflectând 
măsura în care contribuie fiecare în PIB-ul naţional. Din păcate, nu numai că aceste 
date sunt evaluări parţiale, atunci când există realmente (Peticilă, 2018), ci, aşa cum 
poate orice reprezentant al opiniei publice să constate cu orice motor de căutare pe 
Internet, nu sunt disponibile şi nu există procese cu adevărat transparente de 
informare agregativă, obligatorii în raport cu legislaţia UE, aşa cum nu există nici 
cercetări de evaluare a contribuţiei atât a BOR, cât şi a celorlalte biserici în PIB–ul 
subteran sau ascuns, ceea ce constituie o ilegalitate majoră instituţională legată de 
guvernarea transparentă a economiei României (pornind de la banii proveniţi din 
bugetul de stat şi alocarea acestora). 

O cerinţă referitoare la cercetări ulterioare utile, pentru a formula un răspuns 
argumentat şi necesar, este aceea a menţinerii transparenţei şi dezvoltării conţinutului 
actualelor informaţii ale BOR, disponibile pe site-ul acestei instituţii 
(http://patriarhia.ro/), care se află în total contrast cu tendinţa abandonării mesajelor, 
comunicatelor, raportărilor cu impact politic, economic şi social. Astfel, ultimele 
mesaje, înregistrări şi raportări pe site-ul BOR sunt cele din anul 2016, cel mult din 
2018, ceea ce anulează orice transparenţă firesc aducătoare de aderenţi, prin apropierea 
de adevăr, anulând posibilitatea unor corecţii legate de credincioşi şi de supravieţuirea 
acestora, un interes ce trebuie să domine BOR într-o mai mare măsură comparativ cu 
supravieţuirea preoţilor, călugărilor sau călugăriţelor, funcţiilor şi ocupanţilor 
vremelnici ai acestora în cadrul instituţiei. O abordare legală, corectă şi etică, axată pe 
transparenţa informaţională, ar elimina întrebări şi ar permite formularea unor ipoteze 
ale unor cercetări comparative intercensitare, anuale şi chiar infraanuale, necesare 
clarificării unor paradoxuri relative recente, eliminând informaţii false oferite de mass-
media. Pentru a constata cât de mare a devenit decalajul între adevărul relativ 
informaţional şi minciuna absolută sau fake news-ul contemporan, se pot oferi două 
exemple paradoxale, soluţionabile instantaneu prin transparenţa reală informaţională 
reunită în detalierea contribuţiei subiectelor economice religioase în PIB, asigurată 
simultan şi în comun de către INS, BNR şi BOR: 

http://patriarhia.ro/
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▪ informaţie de genul „legea salarizării prevede majorări semnificative pentru 
personalul clerical în 2022, un preot debutant cu studii superioare va primi 3700 de lei 
brut, un episcop peste 5000 de lei, un mitropolit circa 7500 de lei” contrastează 
profund cu o realitate apocaliptică conform căreia „sute de preoţi care nu mai au ce 
mânca”, descrisă prin resurse imposibil de asigurat supravieţuirea, respectiv din salarii 
de numai 500 de lei net, plătite de stat, la care se adaugă contribuții ale credincioșilor 
care, împreună cu o diferență din vânzarea de lumânări, permit cu greu achitarea 
utilităților la bisericile din parohii” (Nicolescu, 2020); 

▪ „contribuția BOR în activități social-filantropice a crescut de aproape patru ori 
din 2007 până în 2017, de la 30 de milioane de lei la 111 milioane de lei” este o informaţie 
în contradicţie majoră cu existenţa în cadrul acestei sume „a ajutoarelor financiare 
directe (de exemplu de 14 milioane de lei în acelaşi an 2017) şi a cheltuielile cu 
personalul (alte 33 de milioane de lei tot în 2017)” (Oncioiu, 2018) şi pare oricum 
inferioară sau deloc proporţională cu „triplarea banilor de la bugetul de stat pentru 
culte, pentru aceeaşi perioadă totalizând 5,7 miliarde de lei, din care 1,6 miliarde pentru 
construcția de biserici, cu menţiunea că lipsesc de aici alocările din fondurile administraţiei 
locale sau din bugetele locale, care sunt importante” (Peticilă, 2018). 

Un set de întrebări aparent secundare este legat de vitalitatea sau caracterul de 
biserică vie a ortodoxismului contemporan. În ce proporţie ortodoxia românească mai 
beneficiază oare de o biserică vie, apostolică, cu dorinţă de convertire bazată pe exemplul 
personal al Apostolilor ei şi expusă astfel unor martirizări reale, cu preoţi pătrunşi de 
Sfântul Duh şi doritori a se dedica mai multor comunităţi prin pelerinaje şi ajutoare 
oferite direct inimii şi sufletelor celor credincioşi, cu preoţi ispitiţi de a pune în practică o 
credinţă mai deschisă, care nu se izolează în parohii, care nu închid uşa prezentului şi 
care renunţă la dogmatismul comportamental, urmărind a diminua opacitatea sau lipsa 
de transparenţă în ei şi semenii lor, preoţi care aspiră la reciprocitate şi armonie, 
umilinţă şi smerenie, dăruire şi sacrificiu, preoţi care refuză să devină mai puţin morali, 
mai puţin corecţi şi mai înavuţiţi material ca tot omul prezentului?  

În viaţa ortodoxă, din păcate, un proverb sau o simplă zicală aşterne o tăcere 
teribilă: Să faci ce zice şi nu ce face popa. Cine este autorul acestui proverb? Un preot 
sau un creştin ortodox, un ateu sau un necredincios? Când o întreagă comunitate va 
înceta să mai creadă că autorul a fost un preot isteţ, care voia să salveze aparenţele 
ortodoxismului românesc, un enoriaş care aspira să facă mai luminoasă o comunitate 
morală şi creştină ori un ateu sau un necredincios beţivan, curvar şi hoţ, ci pur şi 
simplu îl va şterge din memorie, poate că şi biserica ortodoxă va mai avea o şansă…  

Până atunci însă ortodoxismul va simţi cu siguranţă nevoia de a-şi recunoaşte 
ispitele transformate în păcate ale menţinerii în familia lui cu orice preţ a unor preoţi 
mai puţin sau deloc înduhovniciţi, cărora nu le-a refuzat la timp dialogul axat pe apelul 
la incultura agresivă şi vătămătoare, motivate zeflemitor, asemeni zeloţilor, prin 
formula “Fericiţi cei săraci cu duhul”, desprinsă din contextul ei spiritual creştin şi 
vulgarizată. Biserica ortodoxă va fi obligată să simplifice radical complicatele ierarhii 
autonăscocite parcă pentru a-şi îndepărta şi nu apropia comunitatea, va simţi nevoia să 
renunţe la aspiraţii politice, diplomatice şi financiare atunci când îşi va redobândi 
clarviziunea unei biserici vii, fără să abandoneze autoritatea spirituală în favoarea 
banilor şi a puterii politice, risipind confuzia socială pe care a semănat-o cu privire la 
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menirea acesteia. Smerenia sau modestia creştină ar fi trebuit să împiedice mulţi dintre 
preoţii ortodocşi să mai ceară bani unor comunităţi sărăcite, unor oameni grav afectaţi 
de pandemia pe care o trăim, de minciuna reeditării sărbătorilor de Paşti... Activitatea 
unor preoţi ortodocşi nu mai poate continua cu binecuvântarea unui autoturism, a 
unei vile sau a unui serviciu câştigate cine ştie prin ce mijloace necinstite, ce au nevoie 
astfel de o acoperire morală, aşa cum cheltuielile legate de înmormântare şi pomenire 
a celor dragi nu pot deveni atât de mari sau nu se pot încorpora cu acceptul Bisericii în 
dăruirea unor obiecte de neimaginat, de la paturi la mese etc. Preoţii ortodocşi, chiar 
dacă învaţă mereu şi nu ajung, ca şi noi toţi ceilalţi, niciodată la aflarea adevărului 
ultim, să nu uite avertismentul Fericitului Augustin că nu căutarea, ci numai posedarea 
adevărului îi va face şi pe ei şi ne va face şi pe noi cu adevărat fericiţi. Exercitarea cu 
bună ştiinţă a minciunii, profitând de ignoranţa oamenilor simpli, nu face cinste 
nimănui şi cu atât mai mult unui preot, care a ales această misiune din vocaţie sau din 
chemarea sa pentru adevăr.  

Este oare actualul comportament al celor mai mulţi dintre reprezentanţii BOR 
unul lipsit de ambiguitate ori mai apropiat de dragostea creştină şi, asemeni oricărui 
comportament inteligent, poate acesta să fie definit printr-o capacitate mereu extinsă de 
adaptare? Nu era normal în ultimii 30 de ani ca un reprezentant al BOR să ceară scuze 
oficial pentru răul pricinuit oamenilor prin încurajarea extremismului politic de către 
unii preoţi ortodocşi în România, fie ei legionari sau comunişti, ori pentru lipsa de 
reacţie istorică a instituţiei? Oare falsa călărire simultană a mai multor cai în acelaşi 
timp, în credinţa unor preoţi că ar fi pricepuţi şi în a predica „Calea, Adevărul şi Viaţa”, 
dar şi în a înfiinţa o sucursală a unei bănci a religiilor, precum şi în a conduce societăţi 
comerciale ale căror produse sunt vândute chiar bisericilor ortodoxe, echivalează din 
punct de vedere etic cu pierderea credibilităţii şi integrităţii necesare în faţa 
oamenilor? Poate fi realizată aprecierea creştină unitară utilizând criterii 
discriminatorii şi devenind firesc negativă în cazul unor oameni cu trecut imoral 
(conform exemplului profetului Muhammad, unde lipsa de moralitate a conturat 
obiecţia de fond a creştinismului) şi nefiresc pozitivă în cazul împăratului Constantin 
cel Mare, pe care ortodoxismul îl consideră egal cu Apostolii, în timp ce catolicii 
apreciază că asasinarea prin fierbere a propriei soţii şi uciderea unui fiu rămân fapte 
care nu pot fi omise din nicio analiză, cu atât mai mult cu cât „simpla lui convertire nu 
ar fi produs triumful creștinismului, ci mai degrabă, a fost primul și cel mai important 
pas care i-a încetinit evoluția, i-a supt vlaga și i-a alterat viziunea morală” (Stark, Finke, 
2000). Canonizarea voievodului Ştefan cel Mare de către BOR nu constituie o acţiune 
similară prin abandonul principiilor etice şi moralei creştine? Resimţea ortodoxismul 
românesc atât de tare nevoia unei catedrale? Poate fi o astfel de catedrală izvorâtă din 
tradiţia unor biserici rurale sau a unor mânăstiri păstrate şi admirate și azi pentru 
dimensiunele lor de aur, perfect integrate în peisajul sufletului românesc, unde grija nu 
se îndreaptă către dimensiunea pridvorului, unul foarte mic, ci asupra prezenţei 
obsesive a florilor? Este posibilă continuarea scăderii nivelului actual de încredere în 
biserică, a populaţiei României, sub 55,2%, unde a ajuns după 30 de ani, de la 90% cât 
era în 1990? Perspectiva oferă şanse unui ecumenism real, nu numai împărtăşit de 
ortodoxism, ci şi practicat în bisericile rurale sau urbane? Mai pot coexista pe poziţii 
nediscriminate parohiile sărace şi parohiile bogate în cadrul BOR şi al altor biserici? 
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Sunt necesare declaraţiile de avere şi pentru toţi salariaţii BOR, ca şi ai altor biserici, 
plătiţi din bani publici? Poate turismul de pelerinaj să salveze turismul românesc 
oferind o nouă etică, moralitate şi o nouă integritate turismului în general? 
 

Concluzii 
Ceea ce s-a reproşat continuu creştinismului, iar ulterior anului 1054, 

catolicismului şi ortodoxismului, a fost dogmatismul lor, ca lipsă a gândirii critice și 
autocritice, alăturându-i îngrădirea libertății de gândire şi suprimarea creativităţii, în 
contrast cu nevoia de exprimare liberă a gândirii științifice, uitând, se pare, că cele 
două sunt viziuni complet diferite ale modului de a ajunge la adevăr. Religia creştină 
caută să ajungă prin posesiunea adevărului la fericire, în timp ce ştiinţa caută adevărul 
convinsă de necesitatea cunoaşterii acestuia chiar şi cu preţul nefericirii. Un demers 
creştin va glorifica permanent fericirea umană ca rezultat al posesiunii adevărului pe 
care îl subiectivizează, în contrast cu cel ştiinţific, unde fericirea este chiar demersul de 
căutare a adevărului în sine. De la Friedrich Nietzsche, care a considerat creştinismul 
cea mai mare formă de corupţie care se poate imagina şi care a „făcut din orice valoare 
o nonvaloare, din fiecare adevăr o minciună, din fiecare integritate o josnicie 
sufletească”, atitudinea faţă de religia şi biserica creştină a devenit agresivă, una mai 
mult decât pur subiectivă şi iraţională, care a multiplicat exagerarea denaturărilor de 
sensuri, ajungând la unele profund jignitoare şi la formulări total injuste, care 
redefinesc religia monoteistă în ansamblul ei drept o psihoză colectivă sau o ură 
manifestată în raport cu sinele individului uman, un refuz al corpului şi al inteligenţei 
umane.  

Întreaga societate românească se află cert într-un declin educaţional, al îngrijirii 
medicale şi, mai ales, o imoralitate fără precedent, iar BOR nu poate decât să se inscrie 
în această decădere etică profundă, ca orice parte constitutivă a sistemului societăţii 
româneşti. De la aceste premise trebuie înţeles întregul demers narativ şi istoric. 

În acest articol autorul nu analizează o credinţă sau o religie, nu ierarhizează 
biserici sau aderenţi şi comunităţi, nu discrimineazå şi nici nu compară 
comportamentul etic sau integritatea morală a unor preoți, călugări sau călugăriţe, ci 
doar vrea să lumineze o temă mult mai vastă, punând întrebări care pot deveni repere 
pentru ipotezele unor cercetări viitoare despre credinţa creştină și educația în mediul 
rural, impactul sărbătorilor ortodoxe în programe de turism rural, modele morale şi 
impactul lor în activitatea de turism rural, ecoul unei mari catedrale în inima unui 
neam smerit, nevoia de adecvare istorică a ruralităţii şi orbirea în faţa evoluţiei 
economice şi sociale, pomenirea morţilor fără costuri şi profit, labirintul instituțional 
ortodox şi firul credinţei rurale, pandemia şi impactul Covid-19 asupra ortodoxiei şi 
turismului etc. S-ar putea înţelege mai uşor şi astfel s-ar putea găsi soluţii de 
funcţionare a mecanismelor optime pentru a asigura un turism rural în armonie cu 
toate credinţele şi speranţele omului dacă ar exista şi ar fi disponibile baze de date, 
statistici ale unor evenimente şi activităţi colectate, care ar deveni exemple de gândire 
și de înțelegere pur statistică a fenomenelor specifice turismului rural. Vârsta 
ortodoxismului în ruralul românesc ar deveni astfel mai mult decât o variantă 
numerică de tip statistic, relevând modul în care oamenii cred că se înțeleg unul pe 
celălalt în calitate de localnic şi turist, iar astfel un eveniment viitor poate să apară şi să 
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fie asimilat mai uşor, în funcţie de cât de simplu şi clar îl putem imagina. Singura 
certitudine ce se desprinde de aici ar fi aceea că prin transparenţă şi statistică se 
acumulează informații şi se pătrunde astfel direct din trecut în viitor. Responsabilitatea 
în faţa viitorului are o componentă individuală esențială și mai puţin una comunitară 
dominantă. Comunitatea poate să devină iresponsabilă chiar atunci când este alcătuită 
dominant din indivizi responsabili. 

Turismul românesc trece printr-o criză etapizată, dar abruptă, care se va 
amplifica la finele anului 2020 şi se va mai linişti probabil în 2021, indiferent de cât de 
multe întâlniri interconfesionale sau de dialoguri cu unii miniştri vor avea loc din 
partea BOR la Patriarhie. Drama a fost, este şi va rămâne şi după această criză 
economică, însă una profund morală, etică sau legată de integritatea BOR, de lipsa de 
transparenţă a acestui subiect economic foarte important, al cărui comportament în 
raport cu oamenii contemporani şi timpurile moderne trebuie să se schimbe sau îşi va 
pierde aderenţii. Fără o necesară adecvare la timpurile moderne şi o înţelegere a 
standardelor politice, economice, sociale şi culturale ale acestor vremuri, oamenii şi 
credinţele lor riscă să dispară. Nu pot exista oaze de Antichitate şi nici nu pot 
supravieţui tărâmuri de Ev Mediu… 

Argumentul mediului internaţional şi al degradării generale nu funcţionează în 
cazul credinţelor sau religiilor, tocmai pentru că ele reprezintă ultima speranţă a unei 
comunităţi umane. Creştinismul a apărut în cel mai decadent spaţiu al lumii şi istoriei 
acesteia, în Imperiul Roman, dar a reuşit să pătrundă în sufletul omului simplu sau 
elevat şi, mai ales, a beneficiat de o percepţie cu totul specială din partea comunităţii 
umane în ansamblu, devenind o religie cu valenţe revitalizatoare, de renaştere socială 
şi mai ales morală. Ulterior, din credinţă asumată şi martirizată, creştinismul s-a 
transformat într-o biserică ce a martirizat alte credinţe sau religii, uitându-şi istoria. 
Şansa lui după Marea Schismă a fost aceea a renaşterii în forme vii, fie ca ortodoxism, 
fie în calitate de catolicism, variante ale speranţei fiinţei umane de a fi deplin fericită 
care au fost irosite. Beneficiind de o îndelungată istorie, creștinismul mai încearcă să-și 
asigure perenitatea în Europa, iar, în mod particular, ortodoxismul în România, prin 
soluții mai apropiate de materialism, cu consecințe dintre cele mai diverse, care nu au 
mai fost nici imaginate, și nici trăite. În fond, într-o societate democratică, fiecare 
dintre noi ar trebui să moară pentru dreptul celuilalt de a fi liber şi de crede în ceea ce 
doreşte, fără să limiteze libertatea şi implicit credinţa celorlalţi. Cu condiția ca oamenii 
să fie convinși în sufletul lor că o credință este vie și merită pe deplin orice sacrificiu, 
iar asta a fost și a rămas problema tuturor religiilor lumii… 
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https://a1.ro/news/social/ce-salariu-are-un-preot-in-romania-veniturile-personalului-clerical-vor-fi-majorate-pana-in-2022-id950102.html
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FINANCIAL AND STATISTICAL EBITDA 
(EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION 

AND AMORTIZATION) INDICATORS IN THE ROMANIAN TOURISM 
 

INDICATORI STATISTICI ŞI FINANCIARI DE TIP EBITDA 
ÎN TURISMUL ROMÂNESC 

 
Gheorghe SĂVOIU1 

Ligian TUDOROIU2 
 

Abstract 
EBITDA (the abbreviation or the acronym for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization) financial and statistical indicators are a real and viable solution even in the unstable 
context of Romanian tourism (especially in mountain tourism). The sections of the paper develop an 
original topics with a significant potential impact, starting from the introduction, to results and 
discussions, then passing through a section of literature review and through a purely methodological one. 
An indicator approach scheme can be a good application model in the very near future for creative 
entrepreneurs with a good opportunity or chance of becoming leaders in the Romanian (mountain) 
tourism market. The conclusions are simple and natural, emphasizing the dependence on pre- and post- 
project indicators of all those managers or entrepreneurs included in the market economy competition. 

Key words: statistical indicator, financial statistical indicator, tourism indicator, EBITDA 
indicator, net profit, interest expenses, tax expenses, depreciation expenses 

JEL: L83, M41, Q56 

 
Introducere  
Redactat într-o manieră sintetică, articolul acesta ar putea fi substituit de numai 

trei întrebări şi de cel puţin tot atâtea răspunsuri, în încercarea de a identifica şi selecta 
soluţii mai realiste de cuantificare a valorii afacerilor, firmelor şi companiilor (inclusiv 
sau mai ales turistice), aflate, din semestrul al doilea al anului 2020, dacă nu în 
faliment cel puţin într-o criză economică abruptă, cauzată de pandemia virusului 
Covid-19, criză atestată deja ca nivel foarte mare în România (-10,5%), nivel ce a fost 
depăşit doar la începutul tranziţiei ţării noastre către economia de piaţă, la începutul 
anilor ’90. Cu siguranţă că această criză se va prelungi şi în trimestrul al doilea, 
confirmând cea mai profundă recesiune mondială din ultima sută de ani, probabil, prin 
care a trecut economia europeană, implict economia naţională, pandemia cauzată de 
virusul Covid-19, cu origini în China, generând un dezechilibru economic mai grav 
decât în perioadele celor două războaie mondiale.  

Cele trei întrebări, plecând de la o premisă considerată realistă, privind 
valorificarea în condiţii de faliment a metodei EBITDA în locul altor metode de 
evaluare a unor agenţi economici din sectoarele expuse recesiunii, se referă la 
semnificaţia şi conţinutul propriu-zis, opţiunea pentru indicator sau metodă şi 
exemplificarea pentru două perioade de timp a înregistrărilor şi calculelor specifice, 
formularea lor în mod concret fiind redată în continuare: 

 
1 Professor, PhD Habil., Faculty of Economics and Law, University of Pitești, gsavoiu@yahoo.com 
2 Economist PhD, Tudoroiu Plast Consulting Ltd. 
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1) Ce reprezintă, ce semnificaţie şi ce conţinut are asocierea de litere sau 
acronimul EBITDA? 

2) Este EBITDA o metodă mai bună decât altele sau un indicator cheie de 
performanţă de tip KPI mai important în raport cu alţii, în universul afacerilor 
contemporane? 

3) Poate fi exemplificată succint soluţia EBITDA valorificând, calculând şi 
confruntând înregistrări de date pentru două perioade de timp succesive? 
 

1. EBITDA în teoria şi practica evaluării profiturilor şi a valorii de piaţă a 
firmelor 
EBITDA reprezintă acronimul rezultat dintr-o expresie standard din limba 

engleză, ce are la bază formularea sau sintagma Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization, în traducere semnificând „câștiguri (venituri) înainte 
de dobândă, impozite, depreciere și amortizare”, în contabilitatea românească calculul 
acestora nefiind considerat obligatoriu în contrast cu Standarde Internaționale (IFRS). 
EBITDA cuantifică de fapt profitul înainte de amortizare, delimitând ritmic imaginea 
eficienței şi identifică prompt înaintea bilanţurilor clasice, cu o frecvenţă lunară, ce a 
rămas din câştiguri sau venituri sub denumirea consacrată de profit, după ce au fost 
achitate toate cheltuielile majore (cheltuielile cu materii prime, materiale, utilități, 
salarii, inclusiv contribuții și impozite aferente acestora, chirii, transport și orice altă 
cheltuială monetară specifică unei afaceri, firme sau companii). EBITDA permite 
urmărirea sistematică şi a valorii de piaţă a unei afaceri, firme sau companii, iar în 
situaţii speciale, permite cuantificarea cash flow-ului operaţional. 

EBITDA constituie o metodă ce generează un set de indicatori importanţi 
pentru antreprenoriat, un salt în managementul afacerii şi al deciziilor firmei sau 
companiei axate pe date şi informaţii prelucrate rapid şi eficient, o abordare 
multidisciplinară a unei afaceri pornind de la obiectivul ei esenţial pentru 
întreprinzător adică de la profit. EBITDA se mai valorifică în economiile de piaţă 
pentru a evalua de o manieră estimativă, dar în limite realiste, valoarea de piață a unei 
firme sau companii, anterior achiziționării acesteia de către o alta. EBITDA defineşte 
un stadiu foarte important al profitului (dar nu profitul brut sau net, ci profitul înainte 
de a îl diminua cu amortizarea, dobânzile și cheltuielile cu impozitul pe profit).  

EBITDA este în acelaşi timp şi un indicator cheie de performanță (KPI) din miile 
de varinate existente în prezent, dintre care unii indicatori se pot măsura banal, prin 
simple raportări valorice sau procentuale, iar alţii folosind software-uri de cuantificare 
şi gestionare în timp, determinând pe baza unor serii de date informații critice 
minimale şi relavante despre afaceri, firme, companii etc. Se poate aminti, astfel, 
Performance Canvas, un soft care a fost creat de DSPanel pentru identificarea, folosirea 
şi schimbarea unor KPI adecvaţi afacerii, firmei, companiei încă din 20173. 

Cum afacerile se dinamizează accentuat, în timp ce se reduce substanţial durata 
ciclului lor de viaţă, iar firmele sunt tot mai mult diferenţiate prin managementul 
specific într-o piaţă care le personalizează tot mai diferit şi deciziile majore ale 
companiilor depind tot mai clar de selectarea unor indicatori critici de performanţă 
adecvaţi specificităţii produselor sau serviciilor acestora ori dinamicilor ofertei/cererii 

 
3 https://www.performancecanvas.com/top-5-critical-kpis-to-measure-financial-performance/ 
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interne şi internaţionale, apare şi se conturează ca decisiv riscul utilizării unui 
indicator nepotrivit în analizele vitale.  

Cei mai utilizaţi cinci indicatori critici de performanţă în SUA, pentru a oferi un 
exemplu relevant al detaliilor necesare procesului decizional în raport cu 
caracteristicile reale ale pieţelor, maturităţii cererii şi intensităţii concurenţei, sunt: 

1) marja de profit net sau, în mod concret, cât se câștigă într-o afacere, firmă sau 
companie din fiecare vânzare închisă, definind în fapt o măsură a controlului realist 
asupra costurilor de exploatare; 

2) marja de profit brut, fără o marjă brută adecvată, afacerea, firma sau compania 
neputând achita cheltuielile de exploatare, confruntându-şi altfel modelul de eficienţă 
aflat în competiţie cu concurenţa; 

3) marja de profit operaţional care evalueză cât de competitivă este o afacere, 
firmă sau companie la controlul costurilor; 

4) EBITDA constituie aici, prin comparaţie, mai curând o mandatare, 
împuternicire sau reprezentare pentru potențialul de câștig al afacerii, firmei sau 
companiei, având calitatea că  elimină costurile capitalului datoriilor și efectele fiscale 
ale acestora prin adăugarea dobânzilor și impozitelor la câștiguri; 

5) rata de creștere a veniturilor, care arată o dilatare mai lentă sau mai accentuată 
a vânzărilor în timp, ceea ce permite măsurarea tendinţei vitezei de creştere a afacerii, 
firmei sau companiei conform cu ritmul de creștere a veniturilor în timp. 

EBITDA cuantifică profitul unui patron, antreprenor, manager şi dinamica lui în 
timp, iar, ca orice KPI, are şi dezavantaje importante: 

▪ este realmente ușor manipulabil prin intermediul măsurilor de politici 
contabile, ceea ce se poate preveni numai prin asigurarea integrităţii prealabile şi 
profesionalismului verificat al acestui serviciu; 

▪ nu ia în calcul cheltuielile care reflectă investițiile în imobilizări (CAPEX, de la 
capital expenditure), oferind rezultate denaturate în situaţia unui volum mare al 
acestora; 

▪ ignoră variabilitatea capitalului de lucru de regulă important într-o afacere, 
firmă, companie aflată într-un trend crescător.   

Situaţia limită în care EBITDA indică o valoare negativă în calitate de KPI 
identifică probleme fundamentale cu profitabilitatea afacerii, firmei, companiei. 

Un exemplu practic realizat cu softul Excel clarifică aceste aspecte, detaliind, 
pentru două luni succesive, situaţiile contabile (Tabelul 1) 
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Tabelul 1. Exemplu de calcul EBITDA realizat cu softul Excel, în două luni succesive  
Luna Tipul de 

cheltuieli 
Id 

Ianuarie Februarie 
 Bugetat % Realizat % Bugetat % Realizat % 

Cifra de afaceri     9,795,862   12,780,548   11,898,312   13,044,637   

Venituri din vânzări produse 
finite 

Cifra de 
afaceri 

v1 9,772,669 99.8 12,624,528 98.8 11,866,477 99.7 12,790,546 98.1 

Venituri din vânzare produse 
reziduale 

Cifra de 
afaceri 

v2   0.0 15,238 0.1   0.0 10,352 0.1 

Venituri din servicii prestate 
Cifra de 
afaceri 

v3   0.0 1,637 0.0   0.0 30,544 0.2 

Venituri din vânzarea 
mărfurilor 

Cifra de 
afaceri 

v4 23,193 0.2 136,996 1.1 31,835 0.3 205,920 1.6 

Venituri din activități diverse 
Cifra de 
afaceri 

v5   0.0 2,148 0.0   0.0 7,274 0.1 

Alte venituri din exploatare   v6     37       880   

Variația stocurilor    v7     -706,151       94,072   

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE   9,795,862   12,074,434   11,898,312   13,139,588              
Productie realizată - total, 
din care: 

    9,772,669 99.8 11,903,130 93.1 11,866,477 99.7 12,822,771 98.3 

Injecție   p1 3,598,245 36.7 4,376,166 34.2 7,576,553 63.7 4,715,859 36.2 

Montaj   p2 6,174,424 63.0 7,526,964 58.9 4,289,925 36.1 8,106,912 62.1 

Semifabricat   p3   0.0 1,835,146 14.4   0.0 1,977,899 15.2 

Rebut valoric   r1 97,727 1.0 166,451 1.3 118,665 1.0 186,141 1.4 

Pondere rebut în valoarea producției   1.00   1.38   1.00   1.43 1.5            
Cheltuieli cu materii prime Directă c1 7,003,623 71.5 8,448,157 66.1 8,447,169 71.0 9,133,973 70.0 

Cheltuieli cu mărfuri Directă c2 18,168 0.2 125,788 1.0 24,928 0.2 194,160 1.5 

Cheltuieli cu utilități Directă   225,695 2.3 282,722 2.2 272,605 2.3 265,132 2.0 

Cheltuieli cu utilități în scop 
ad-tiv 

CGA c4 7,130 0.1 19,619 0.2 7,130 0.1 15,103 0.1 

Cheltuieli cu utilități directe   c3 218,565 2.2 263,103 2.1 265,475 2.2 250,029 1.9 

Cheltuieli salariale Totale   834,427 8.5 871,233 6.8 834,427 7.0 884,595 6.8 

Salarii direct productive Directe c5 603,071 6.2 871,233 6.8 603,071 5.1 884,595 6.8 

Salarii pers. Administrație CGA c6 231,355 2.4 0 0.0 231,355 1.9 0 0.0 

Cheltuieli mat. consumab. + 
ob. inv. 

Totale   68,405 0.7 106,561 0.8 83,086 0.7 72,586 0.6 

Cheltuieli mat. consumab. + 
ob. inv. - directe 

Directe c7 42,935 0.4 91,696 0.7 52,150 0.4 57,562 0.4 

Cheltuieli mat. consumab. + 
ob. inv. - CGA 

CGA c8 25,469 0.3 14,865 0.1 30,936 0.3 15,024 0.1 

Cheltuieli cu combustibilul - 
producție 

Directă c9 14,769 0.2 0 0.0 17,939 0.2 0 0.0 

Cheltuieli privind 
combustibilul  și transportul 
de persoane 

CGA c10 45,880 0.5 66,520 0.5 45,880 0.4 61,707 0.5 

Cheltuieli reparații și 
mentenanță 

Directă c11 90,378 0.9 146,806 1.1 91,613 0.8 161,619 1.2 

Cheltuieli cu chiriile CGA c12 179,022 1.8 171,214 1.3 179,022 1.5 180,047 1.4 

Cheltuieli protocol CGA c13 3,429 0.0 4,102 0.0 4,164 0.0 2,085 0.0 

Cheltuieli reclamă şi 
publicitate 

  c38 8,100 0.1 0 0.0 8,100 0.1 496 0.0 

Reduceri comerciale primite   c39   0.0 0 0.0   0.0 0 0.0 

Cheltuieli deplasări CGA c14 9,796 0.1 8,676 0.1 11,898 0.1 8,199 0.1 

Cheltuieli poștă și Telecom CGA c15 5,334 0.1 7,458 0.1 6,479 0.1 6,742 0.1 

Cheltuieli diverse servicii 
terți 

Totale   329,497 3.4 203,626 1.6 475,266 4.0 85,319 0.7 

Cheltuieli servicii terți - 
directe 

Directă c16 122,112 1.2 7,632 0.1 151,111 1.3 0 0.0 

Cheltuieli servicii terți - CGA CGA c17 207,385 2.1 195,994 1.5 324,155 2.7 85,319 0.7 

Cheltuieli cu alte impozite și 
taxe 

Totale   4,123 0.0 56,429 0.4 5,285 0.0 15,963 0.1 

Taxe vamale import mp, alte 
taxe directe 

Directă c18 4,123 0.0 56,212 0.4 5,285 0.0 15,316 0.1 

Impozite și taxe locale CGA c19 0 0.0 216 0.0 0 0.0 646 0.0 

Cheltuieli cu asigurările de 
bunuri și persoane 

CGA c20 24,660 0.3 5,887 0.0 0 0.0 3,919 0.0 

Cheltuieli comisioane 
bancare 

CGA c21 10,384 0.1 13,665 0.1 10,332 0.1 18,378 0.1 

Cheltuieli cu servicii non-
calitate 

  c31   0.0 33,956 0.3   0.0 66,320 0.5 
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Alte cheltuieli   c36 0 0.0 0 0.0 0 0.0 224 0.0 

Cheltuieli donații și subvenții 
acordate 

  c32   0.0 0 0.0   0.0 0 0.0 

Cheltuieli cu studii și 
cercetări, colaboratori, 
comisioane și onorarii 

  c33   0.0 0 0.0   0.0 0 0.0 

Penalități și amenzi - bugetul 
statului 

  c34   0.0 0 0.0   0.0 0 0.0 

Penalități și amenzi - 
contracte comerciale 

  c35   0.0 73 0.0   0.0 186 0.0 

Alte cheltuieli de exploatare     0 0.0 34,030 0.3 0 0.0 66,730 0.5 

Total alte cheltuieli de 
exploatare 

    1,628,203 16.6 1,696,205 13.3 1,773,493 14.9 1,568,385 12.0 

Cheltuieli transport - 
Aprovizionare 

  c22 10,100 0.1 30,090 0.2 10,100 0.1 10,138 0.1 

Cheltuieli transport - 
Desfacere 

  c23 54,000 0.6 88,734 0.7 54,000 0.5 32,844 0.3 

Cheltuieli transport  - Matrițe   c24 4,500 0.0 5,983 0.0 4,500 0.0 588 0.0 

Cheltuieli transport - Import   c25 9,000 0.1 0 0.0 9,000 0.1 1,343 0.0 

Cheltuieli transport - Export   c26 15,750 0.2 0 0.0 15,750 0.1 15,087 0.1 

Cheltuieli transport - Totale  93,350 1.0 124,808 1.0 93,350 0.8 60,000 0.5 

TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE   8,969,039 91.6 10,677,680 83.5 10,611,545 89.2 11,221,650 86.0 

Pondere cheltuili cu mat. prime în producția realizată 71.67  70.97  71.19  71.23  

Venituri din active cedate   v8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Cheltuieli din active cedate   c27 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

EBITDA     826,822 8.4 1,396,754 10.9 1,286,767 10.8 1,917,939 14.7 

Cheltuieli cu amortizarea 
imobilizărilor 

Total   477,816 4.9 514,164 4.0 511,023 4.3 514,097 3.9 

amortizare mijloace fixe de 
producție 

Directă a1 439,612 4.5 514,164 4.0 472,969 4.0 514,097 3.9 

amortizare mijloace fixe în 
administrație, IT 

CGA a2 38,204 0.4 0 0.0 38,054 0.3 0 0.0 

Venituri din subvenții pentru 
investiții  (50%  amortizare 
CCE) 

  a3 152,380 1.6 152,380 1.2 152,380 1.3 152,380 1.2 

Rezultatul exploatării     501,386 5.1 1,034,970 8.1 928,124 7.8 1,556,222 11.9 

Venituri financiare   v9 123,428 1.3 195,389 1.5 149,919 1.3 110,092 0.8 

Cheltuieli financiare - Total     137,252 1.4 13,627 0.1 157,695 1.3 111,993 0.9 

Dobânzi credite   c28 29,498 0.3 25,588 0.2 26,814 0.2 23,009 0.2 

Diferențe de curs valutar   c29 107,754 1.1 -11,961 -0.1 130,881 1.1 88,984 0.7 

Alte cheltuieli financiare   c30   0.0 0 0.0   0.0 0 0.0 

Rezultatul financiar     -13,824 -0.1 181,762 1.4 -7,777 -0.1 -1,901 0.0 

PROFIT BRUT     487,562 5.0 1,216,731 9.5 920,347 7.7 1,554,320 11.9 

Impozit pe profit fiscal   c37 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

PROFIT NET     487,562 5.0 1,216,731 9.5 920,347 7.7 1,554,320 11.9 

Sursa: Realizat de autori cu ajutorul softului Excel 

Se constată că dincolo de îmbunătăţirea continuă a bugetării veniturilor curente 
din exploatare ca tendinţă de adecvare a acestora la realizările anterioare, metoda 
EBITDA permite o adaptare continuă a nivelului profitului brut şi net simultan bugetat 
curent la cel realizat anterior, în concordanţă şi cu analiza veniturilor şi a cheltuielilor. 
Un nivel procentual aproape dublu al profitului brut şi net, realizat în raport cu cel 
bugetat, semnifică, în acest context, unul permanent adaptiv bun, un ritm ascendent al 
evoluţiei afacerii, firmei sau companiei. O comparare sau o confruntare cu piaţa 
internă şi internaţională a profiturilor ca nivel şi dinamică este implicită, cu consecinţe 
favorabile legate de  supravieţuire, în acest caz, şi nu falimentul afacerii, firmei sau 
companiei. 
 

Concluzii 
EBITDA se confruntă periodic cu planurile de afaceri, cu prognoze pe termen 

scurt sau mediu, dar şi cu obiectivele strategice generale ale firmei sau companiei, cu 
condiţia ca destinaţia sau direcţia acestora să fie bine cunoscute şi însuşite. De aici se 
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deduce că EBITDA se poate utiliza optim şi în România, chiar şi în turism sau în 
afacerile turistice, ca instrument elaborat lunar pentru a verifica dacă un anumit 
manager sau o anumită firmă sau companie (filială sau agenţie) se află pe drumul 
economic cel corect sau s-a abătut de la calea economică profitabilă în ritmul aşteptat. 
În acelaşi timp, EBITDA va oferi cea mai realistă valoare de piaţă a afacerii, firmei sau 
companiei în cazul vânzărilor acestora. 
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ROMANIAN VILLAGE ON THE ROȘIA VALLEY BETWEEN SURVIVAL 
AND HOPE. “THE PLACE FROM WHERE GOD HAS FORGOTTEN 

TO LEAVE” 
 

SATUL  ROMÂNESC DE PE VALEA ROȘIEI, JUD. BIHOR, 
ÎNTRE SUPRAVIEȚUIRE ȘI SPERANȚĂ. „LOCUL DE UNDE DUMNEZEU A UITAT 

SĂ PLECE” 
 

Vasile TODINCĂ1 
Maria Flavia POP2 

 
Abstract 
This study is the effect of some researches undertaken in the contemporary universe of the 

romanian village in the area of Roșia Valley in Bihor county, a place which had been submissived, during 
the last decades, to some mutations within all the levels of the society. It could be noted that, in 
comparison with the traditional village, a series of mutations occur, that these changes are completely 
foreign and unknown to the every day life of the romanian peasant. Through our investigations, we also 
tried to point out only some of the main disorders which supervine to a situation of ,,illness”, with 
important social changes. All these due to the major transformations which also happened in other social 
and economic sectors from outside the village but which influenced it, generating phenomena with which 
the village has never dealt before in the course of its history. This situation has led the village to depression, 
discouragement and despair.  

Key words: village, mutation, survival, Roșia Valley 

 
1. Cadrul natural  
Valea Roșiei reprezintă o zonă socio-economică, geografică și etno-culturală 

deosebită, așezată în sud-estul județului Bihor, și face parte din Depresiune Beiușului. 
Numele vine de la pârâul ce izvorește din Munții Pădurea Craiului și care udă teritoriul 
a patru comune, până la vărsarea în Crișul Negru, în extremitatea estică a comunei 
Pocola. Arealul cuprinde 17 sate, cu o populație de 8.709 locuitori, dispusă în 3.451 de 
locuințe, grupate în 3.146 de gospodării. Diferența de 300 sunt locuințe dezafectate, 
nelocuite. Cât privește compoziția etnică, se poate spune că aici conviețiuesc peste 
89,7% români, 4,9% maghiarii, 3,25% romi și 2,15% alte etnii. Confesional, populația 
zonei se prezintă astfel: 81,57% ortodocși, 1,71 % greco-catolici, 8,96% penticostali, 
3,90% reformați, 1,95% baptiști și 1,91 %  confesiuni nedeclarate. 

Zona se întinde pe o suprafață de 234755 de hectare și este declarată arie 
protejată, făcând parte din rețeaua ecologică europeană Natura 2000, cu rol principal 
de protecție și conservare a biodiversității florei și faunei sălbatice. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Researcher I, “Ţara Crişurilor” Museum, Oradea, todinca_vasile@yahoo.com 
2 Museographer PhD, “Ţara Crişurilor” Museum, Oradea, maria_ciocotisan@yahoo.com 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biodiversitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Flor%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Faun%C4%83
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Fig. 1. Harta zonei Valea Roșiei 

Bazinul hidrografic al Văii Roșiei este compus din afluenți acesteia, pe dreapta 
sau pe stânga, de la izvor până la vărsarea în albia Crișului Negru, astfel: Valea Cuții, 
Valea Lazurilor, Valea Sohodolului, Valea Goilei, Valea Meziad și Valea Căbeștilor. 

Valea Roşiei, dispune de un peisaj natural mirific, întregit de elemente ale 
culturii materiale si spirituale, care fac din acest ținut unul cu un potenţial turistic de 
excepţie. Un interes deosebit pentru turistul ce poposește în zonă îl prezintă partea 
montană a cursului său. Spectaculoase şi pline de farmec, constituindu-se în veritabili 
poli de atracţie turistică, sunt cheile Văii Roşiei: Cheile Albioarei, Cheile Cuţilor şi 
Cheile Lazurilor, situate în partea superioară a bazinului. 
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Fig. 2. Harta zonei Valea Roșiei. Comunele Pocola, Remetea, Căbești și Roșia 

Acestor elemente naturale li se alătură tradiţiile şi obiceiurile locuitorilor, dintre 
care se remarcă cele legate de „veacul de om” (nașterea, căsătoria și moartea), dar şi 
cele legate de marile sărbatori religioase de peste an, importante resurse de atracție 
turistică. Un loc aparte îl reprezintă meşteşugurile casnice (torsul, ţesutul, cusutul), 
care s-au păstrat peste timp şi care dau naştere şi azi unor obiecte de îmbrăcăminte cu 
un caracter de unicitate şi autenticitate. Portul popular de pe Valea Roşiei este 
recunoscut în întreaga Ţară a Beiuşului şi chiar dincolo de hotarele ei. Un obicei bine 
păstrat de secole, cu care locuitorii Văii se mândresc, este cel al încondeiatului ouălor 
de Paşti. Pe Valea Roşiei locuitorii încondeiază ouă cu motive specifice zonei, la 
Drăgoteni, în comuna Remetea, pe cursul mijlociu al Văii Roşiei, existând chiar un 
concurs anual de încondeiat ouă și bătut toaca, în Săptămâna Mare, cunoscut în tot 
judeţul.  

În cele ce urmează, vom creiona câteva aspecte de ordin morfologic și socio-
economic ale teritoriului cercetat. 
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2. Relieful 
Relieful este predominant colinar, încadrându-se în ținutul piemonturilor de 

sud ale Munților Pădurea Craiului, unde se pot remarca, în mod deosebit, Dealurile 
Roșiei și Meziadului. Satele Văii Roșiei se întind pe o scară  de altitudine medie între 
200 și 700 de metri, iar înălțimile cele mai mari ale reliefului sunt atinse prin: Dealu 
Piștelii, 885 m; Dealu Căpățânosu, 855 m; Măgura Meziadului, 752 m; Dealu Farcu, 734 
m; Vârful Merișoru, 695,5 m etc., aflate în zona piemontană de nord-est a zonei 
cercetate. 
 

3. Clima 
Din punct de vedere climatic, aria Văii Roșiei face parte din climatul temperat 

continental, cu veri relativ călduroase și ierni blânde, cu un maximum al precipitațiilor 
la sfârșitul primăverii și începutul verii și un deficit de umiditate în lunile iulie, august 
și chiar septembrie. 

Temperatura medie anuală este de 10,5oC, iar suma precipitațiilor este de 633 
mm în zona de șes și colinară de altitudine mică, iar în zona muntoasă variază între 4-
80C. 
 

4. Vegetația și fauna  
Având în vedere relieful, clima şi hidrografia Văii Roșiei, vegetaţia este specifică 

acestor factori, terenurile fiind acoperite cu plante ierbacee în zona de luncă, iar pe 
văile menţionate, ca afluenți, sunt prezente specii iubitoare de apă, între care pipirigul 
se evidențiază în mod deosebit. Pe terenurile cultivate apar tot felul de buruieni: 
mohorul, costreiul, pălămida, pirul, rapiţa, coada calului şi altele. Ca specii arboricole, 
în zonele de luncă predomină salcia şi răchita, iar pădurea ce există în zonă este 
dominată de specii de foioase: fag, gorun, carpen, cer, jugastru, însă întâlnim și conifer 
în pădurile de la o altitudine mai mare. 

Dintre animalele mari care compun fauna zonei, cele mai răspândite sunt: 
mistreţul, cerbul, căpriorul şi vulpea. Se întâlnesc mai rar, în locurile împădurite 
izolate, lupul, pisica sălbatică şi cerbul lopătar. Animalele mici care populează arealul 
sunt: dihorii, viezurii, iepurii, aricii, nevăstuicile, şoarecii şi şobolanii de deal. Dintre 
reptile, şarpele de apă, napârca şi şopârla de deal sunt cele mai răspândite. Păsările cele 
mai cunoscute sunt: mierla, privighetoarea, piţigoiul, rândunica, graurul, vrabia, gaiţa, 
cioara, codobatura, uliul, bufniţa, corbul şi cucul. Peștii care pot fi  găsiți în apele mici 
din satele comunelor sunt: cleanul, mreana, porcuşorul şi plătica. Insectele întălnite în 
această zonă sunt: musca comună, viespele, albina ţigănească, găunele, drăgoiaşul, 
ţânţarul, furnica, cărăbuşul, rădaşca şi altele. Dintre animalele ocrotite de lege amintim 
cerbul carpatin şi căpriorul, a cărui vânare este interzisă prin lege, deoarece numărul 
acestora a scăzut în mod îngrijorător. 
 

5. Resursele naturale 
Învelişul  de soluri  al zonei reflectă în mod fidel  interacţiunea dintre factorii 

pedogenetici, antropici, pe de o parte, şi climatici, pe de altă parte, rezultând structura 
solurilor. O importanţă deosebită  o au, de asemenea, şi depozitele  de aluviuni, care 
sunt utilizate mai ales în domeniul construcţiilor. În cadrul domeniul administrat de 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dihor&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ndunica
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Vrabia,_gai%C5%A3a&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Codobatur%C4%83


Romanian village on the Roșia Valley between survival and hope. “The place from where God has forgotten to leave” 

 274 

primăriile comunelor, nu sunt înregistrate exploataţii ale resurselor subsolului şi 
solului (bauxită sau alte zăcăminte). 

Cele mai importante resurse comunitare de care dispune zona sunt 
următoarele: 

▪ Peştera Meziad, monument al naturii, mulți ani fiind considerată cea mai lungă 
peşteră din România; 

▪ Peștera cu cristale din mina Farcu; 

▪ Peștera Ciur Ponor; 

▪ Cheile Cuților; 

▪ Cheile Lazurilor; 

▪ Cheile Albioarei; 

▪ Păstrăvăriile Șoimuș și Lazuri de Roșia; 

▪ produsele agricole (lapte, ouă, brânză, carne, grâu, porumb, cartofi, fructe); 

▪ fructele de pădure, ciuperci, afine, coarne, măcieșe etc. 

  
Fig. 3. Cheile Cuților Fig. 4. Peștera Meziad 

  
Fig. 5. Păstrăvăria Șomuș Fig. 6. Peștera Farcu 

 
6. Patrimoniul arhitectural şi cultural  
Primele sate ale Văii Roșiei au fost atestate istoric în anul 1213, astfel încât satul 

Remetea are 900 de ani de tradiție, meșteșuguri, obiceiuri și caracteristici arhitecturale 
specifice. În comuna Remetea există: Biserica Reformată de zid din sec. al XIII-lea și 
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Biserica Ortodoxă de lemn din sec. al XVIII-lea, din localitatea Petreasa. Biserica din 
Remetea aparține azi comunității maghiare reformate din sat, este caracterizată de 
picturile de pe partea turnului, cu influențe bizantine venite pe filiera sub-carpatică, 
precum și de inscripțiile cu caractere chilirice, ceea ce indică prezența preoților 
ortodocși, la fel ca și ctitorii lăcașului. Frescele din altar evidențiază prezența unui 
meșter de formație apuseană, mai precis reprezentant al goticului tirolez. Biserica a 
fost pictată în primele două decenii ale sec. al XV-lea. 

  
Fig. 7. Biserica reformată din Remetea 

Celălalt monument de arhitectură populară este biserica de lemn „Sfântul 
Nicolae”, situată la hotarul dintre satele Petreasa și Șoimuș, construită prin eforturile 
comunității locale în secolul al XVIII-lea (1752). În localitatea Remetea există și un 
Muzeu etnografic, iar colecţiile aflate aici cuprind obiecte specifice din gospodăriile 
ţărăneşti: ştergare cu motive specifice din Bihor, coşuri de nuiele, unelte agricole din 
cele mai diverse şi obiecte de uz casnic din mai multe localităţi. Interiorul muzeului 
este aranjat identic cu interiorul oricărei case tradiţionale cu cerdac specifică Bihorului 
din ziua de astăzi. Muzeul are două secţiuni: una dedicată comunităţii româneşti, iar 
cealaltă, comunităţii maghiare. 

  
Fig. 8. Casa muzeu Remetea 

Un obiectiv turistic aparte și recunoscut în judeţul Bihor este moara de apă de la 
Roşia, datată aproximativ la sfârșitul secolului al XIX-lea. Specificitatea acesteia constă 
în faptul că este singura moară de apă din judeţ în stare de funţionare. Mecanismul său 
este format dintr-o roată hidraulică din lemn cu aducțiune inferioară pe care sunt 
montate palete, care, sub presiunea apei, pun în mișcare mecanismele de măcinat din 
interiorul acesteia. Roata este acţionată de forța apei, care este canalizată şi dirijată 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1752
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printr-un jgheab din scânduri în partea înferioară a roții. Clădirea morii este construită 
din lemn şi acoperită cu ţiglă şi are două încăperi, una unde se găseşte mecanismul de 
măcinat şi o alta, camera, în care locuiește morarul. „..un pat, o masă, o laviță, totul 
este modest, auster”3. Aici își duce existența, întâmpinând turiștii, ultimul morar de pe 
Valea Roșiei, Gheorghe Burtic, poreclit Dica, în vârsă de 90 de ani, care le prezintă 
vizitatorilor istoria morii și nu numai. Dica este un personaj pitoresc, știe cânta, chiar 
bine, la vioara cu goarnă (hidede) și cei care îi trec pragul sunt întâmpinați cu un „mic 
ritual în care acesta ia o pietricică pe care o așează pe Biblia de pe masă și îi urează 
vizitatorului sănătate și să-l ferească Dumnezeu de orice rău. Apoi îi oferă acea 
pietricică spre păstrare, alteori și o bucățică de tămâie, spunându-i  «ia tămâia de la 
moară cu noroc că meriți»”4. 

  
Fig. 9. Moara pe apă și ultimul morar din Roșia 

Cătunul Runcuri, aflat deasupra comunei Roşia, se mândreşte cu un grup de 
case tradiţionale, reamenajate astfel încât să poată oferi turiştilor cele mai confortabile 
condiţii de cazare. Case vechi de peste o sută de ani, chiar şi un coteţ, au în interior tot 
ce trebuie pentru a-i primi şi găzdui pe călătorii obosiţi de drum. Frumuseţea acestor 
construcţii tradiţionale şi împrejurimile dau naştere unui peisaj de poveste. 

  
Fig. 10. Case din cătunul Runcuri 

 
 
 
 

 
3 Mircea V.Grindeanu – Arieș, Efectul Roșia. Locul de unde Dumnezeu a uitat să plece, Editura Primus, 
Oradea, 2015, p.175. 
4 Idem. 
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7. Agricultură, meșteșug, industrie și comerț 
Ocupaţia principală a locuitorilor zonei a fost şi este din moşi strămoşi  

creşterea animalelor şi cultivarea terenurilor în condiţii de deal şi munte. 
În satele  din comunele cercetate întâlnim meșteșuguri ce s-au păstrat de sute 

de ani: arderea calcarului pentru var, încondeiatul ouălor, ţesutul în război a 
numeroase străiţi, feligi şi ştergare, cu modele şi coloraturi din cele mai variate, portul 
popular, care constituia o marcă a identității sale, demonstrând relația omului cu 
natura și cosmosul. 

În localitatățile Roșia și Meziad întâlnim cuptoare de ars var, datorită bogăției 
munților în piatră de calcar. La început exploatarea calcarului şi arderea lui au fost 
limitate doar la nivelul solicitării locale, în cadrul economiei naturale. În timp, însă, 
solicitările crescânde ale economiei de piaţă au intensificat procesul de specializare a 
localnicilor în producerea şi desfacerea varului. 

În satele de pe Valea Roșiei continuă de veacuri obiceiul de a se încondeia ouă 
în Postul Paștelui, denumit împistritul ouălor, obicei ce a dat naștere unui festival 
concurs în satul Drăgoteni, ajuns la a XX-a ediție. 

Pe lângă tradiţionalul concurs de încondeiat ouă, mai au loc şi şi alte întreceri: 
de bătut toaca, de interpretare a cântecelor şi poeziilor cu tematică religioasă, acestora 
adăugându-li-se o expoziţie de icoane pe sticlă şi tradiţionala paradă a costumelor 
populare. 

Bogăţia culturală a zonei este întregită de îndeletniciri specifice zonelor 
montane, precum prelucrarea lemnului, a pietrei sau cusutul straielor populare. 
Obiectele de podoabă specifice zonei sunt realizate din minuscule mărgele de sticlă 
colorată, zgărdanele au devenit accesorii vestimentare foarte căutate chiar şi de turişti. 

A devenit deja o tradiţie în zonă târgul de produse tradiţionale Straiţa plină de 
la Roşia, care are loc la mijloc de octombrie în comuna Roşia. Este locul unde se pot 
degusta şi achiziţiona delicatese cum numai aici se pot găsi: plăcintele coapte după 
reţete locale, brânza de capră, pregătită cu cele mai surprinzătoare ingrediente, 
dulceaţa de ardei iute ori de ceapă roşie şi, desigur, nelipsita pălincă de Bihor. De 
asemenea, în semn de preţuire faţă de creatorul popular al viorii cu goarnă, Dorel 
Codoban, în localitatea Lazuri de Roşia  a fost amenajat un punct muzeistic cu atelierul 
maestrului, iar anual, la sfârşitul lunii august, se organizează Festivalul viorii cu goarnă 
„Dorel Codoban” la Roşia. 

  
Fig. 11. Festivalul anual „Straița plină”, Roșia Fig. 12. Festivalul viorii cu goarnă „Dorel 

Codoban”, Roșia 



Romanian village on the Roșia Valley between survival and hope. “The place from where God has forgotten to leave” 

 278 

Toate acestea ne arată că acolo unde oamenii ţin la tradiţie şi la specificul 
locului, acestea pot fi conservate şi transmise cu succes generaţiilor tinere. 

În zonă se mai pot vedea rămășițe ale industriei ţărăneşti, cum ar fi: moara de 
apă de măcinat cereale, situată la intrarea în Roşia, pe partea stângă dinspre Beiuş, 
cazanele de fiert pălincă, confecţionate din aramă şi construite pe malul apelor, pentru 
apa mult necesară răcirii, joagăre hidraulice, puține în stare de funcționare. Subsolul 
Roşiei este bogat în minereu de bauxită, care a fost exploatat după al doilea război 
mondial de către austrieci, apoi unguri şi ruşi. Această industrie extractivă s-a 
dezvoltat continuu, până în anul 1995. O altă bogăţie din timpuri străvechi sunt 
calcarele ornamentale roşii şi negre, extrase actualmente numai pentru construcţii şi 
var. 

  
Fig. 13. Varnițe de la Meziad 

Urmare a politicilor publice din ultimii ani, relansarea creșterii economice a 
devenit prioritate națională, pornindu-se de la importanța sa atât pentru asigurarea 
condițiilor de realizare a criteriilor de aderare la Uniunea Europeană, cât și pentru 
creșterea nivelului de trai. Aceste aspecte le putem găsi materializate și în comunele 
zonei cercetate, unde există peste 500 de întreprinderi. Nu sunt intreprinderi mari, 
unitățile economice ce își au sediul în zonă încadrându-se doar la micro-întreprinderi 
și întreprinderi mici si mijlocii. Astfel, afacerile se cantonează în domenii precum: 
turismul rural (pensiuni și case tradiționale), agricultură și servicii anexe, creștere de 
struți, procesarea cărnii, fabricarea pâinii, a mobilei, a băuturilor spirtoase, produse 
textile, îmbrăcăminte, utilaje și instalații, semiremorci, comerț cu ridicata și cu 
amănuntul, exploatare forestieră, service auto, lucrări de construcții, transporturi 
rutiere și prin conducte, activități de poștă și curierat, servicii financiare, stomatologice 
și de asigurare, activități de asistență socială, reparații calculatoare și obiecte de uz 
gospodăresc, servicii funerare, prelucrarea fructelor de pădure (ciuperci, afine, mure, 
măceșe, cătină) etc. 

Acestor activități socio-economice li se alătură cele culturale, salba de obiceiuri 
şi tradiţii, dintre care le putem aminti pe cele legate de veacul de om (naşterea şi 
botezul, căsătoria și nunta, moartea și înmormântarea) şi pomenirea morţilor în 
Duminica Tomii (Droştele), când se adună în satele din zonă fiii acestora. Obiceiurile 
de iarnă, încă vii pe Valea Roșiei, demonstrează că tradiția este la ea acasă, tinerii se 
organizează în cete de colindători, de Crăciun mergând la colindat cu Țurca (mascaţii), 
iar de Anul Nou cu Pluguşorul. Alături de aceste obiceiuri, la Roșia există un ansamblu 
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de dansuri populare, care până în urmă cu câţiva ani au adus faima roșienilor atât în 
ţară, cât şi peste hotare. 

Având în vedere aceste considerente, în cele ce urmează vom analiza noile 
realități ale satului contemporan de pe Valea Roșiei, aflat la limita dintre supraviețuire 
și speranță. 

Aşa cum comunismul a fost un sistem utopic, îndreptat cu înverşunare 
împotriva sătenilor prin deposedarea acestora de pământ şi prin strămutarea lor forţată 
la oraş, pentru a fi transformaţi în unităţi de producţie, adică în ceva cu totul străin firii 
lor, iar cei care s-au împotrivit au fost aruncaţi în puşcării sau decimați, capitalismul 
(neoliberal/corporatist) face, în esenţă, exact acelaşi lucru, doar că totul e ambalat în 
iluzia libertăţii.  

În loc să li se creeze condiţiile necesare pentru a rămâne la vatra strămoşească şi 
a trăi cinstit din munca pământului, de care sunt organic legați, locuitorilor lumii 
satului li s-a oferit darul libertăţii, care a dus la depopularea satelor, emigrarea în masă, 
sclavagizarea lor pe plantaţiile străinilor. Oare spre o astfel de aspirație s-a învrednicit 
ţăranul român? Cei care au rămas sunt ţărani care nu mai au şansa de a se întoarce la 
rădăcini şi a reface legăturile de comuniune distruse, aşa că „se adaptează” după cum 
cer „regulile” noului sistem. Aceste reguli se contrapun cu totul rânduielilor, materiale 
şi spirituale, după care funcţiona lumea satului tradițional, iar pentru ţăranul român 
rânduiala lui izvorăşte, pe de o parte, din sfânta săracie, la care a fost silit să se adape, 
și, pe de altă parte, din înţelepciunea de care a dat dovadă prin muca și creațiile lui. 

Realitățile noului sistem sunt o rezultantă vectorială și pot fi asemănate cu 
maladiile somatice, identificate de veacuri, ca și cu cele psihice, identificate mai recent, 
dar și cu cele de ordin superior, să le spunem ale spiritului. Acestea, în opinia noastră, 
nu au un sens morbid, patologic, ele nu invalidează, nu provoacă un handicap, ci doar 
potențează devenirea ființării. Astfel, remarca Constantin Noica, „nici o nevroză nu 
poate explica deznădejdea Ecleziastului, sentimentul exilului pe pămînt sau al alienării, 
plictisul metafizic ca și sentimentul vidului sau al absurdului, hipertrofia eului ca și 
refuzul a tot”5. Constantin Noica a pus în lumină câteva din marile dereglări, adesea 
benefice, ale spiritului contemporan, „dând nume stărilor şi demersurilor ca şi cum ar 
fi «maladii» (spiritul însuşi a fost denumit, uneori, o maladie a creaţiei, când nu s-a 
văzut gloria lui)”6. Ei bine, o asemenea stare maladivă cu mari convulsii sociale 
traversează și satul românesc în general, cel din Țara Crișurilor în mod special,  stare ce 
a condus satul la îngrijorare și tristețe, în sensul de incapacitate de a-și construi un 
viitor,7 la  disperare, descurajare și implicit la deznădejde. 

Situația actuală a satului românesc poartă amprenta deznădejdii, a tristeții și a 
îngrijorării. El traversează o stare materială și de spirit proastă, care-l face să se simtă 
obosit, lipsit de energie, de speranță, de vlagă. În această stare nu-și poate savura 
momentele legate de activitățile ocupaționale și meșteșugărești de altădată, cele 
frumoase, romantice și pline de viață legate de sărbători, obiceiuri, hore, clăci, șezători 
etc. Astfel, satul contemporan se află în stadiul supraviețiurii, acționând din inerție sub 
zodia îmbătrânirii și a depopulărrii. 

 
5 Constantin Noica, Cele șase maladii ale spiritului contemporan, Editura Humanitas,  p. 2. 
6 Ibidem, p. 3.  
7 Rollo May, Descoperirea ființei. Fundamentele analizei existențiale, Editura Trei, București, 2013, p. 37. 
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Studiul pe care-l propunem este rodul unor cercetări întreprinse în sate din 
Țara Crișurilor, sate aflate la linia de clivaj dintre supraviețuire și speranță. Starea 
crizială prin care trece satul contemporan se manifestă atât la nivel ocupațional, cât și 
spiritual. Astăzi, „satul românesc este oarecum răstignit între idealizare nostalgică și 
abandonare practică, între identitate tradițională și supraviețuire precară”8. 

Stare actuală a satului românesc prezintă, în opinia noastră, anumite dereglări 
maligne (procese patologice de natură gravă, care evoluează spre agravare), determinate 
de mutațiile survenite în ultimele decenii la diferite paliere ale acestuia (spiritual, 
social, ocupațional, habitațional, populațional, calitatea vieți etc). Aceste dereglări 
poartă amprenta unor fenomene și fapte sociale cu care satul nu s-a mai confruntat în 
îndelugata lui existență. Astfel, sub iluzia libertății, țăranul român, a fost nevoit să-și 
abandoneze rânduiala lui de veacuri și să ia drumul pribegiei printre străini, lăsând în 
urma lui suferințe la care nici că se putea gândi vreodată. Au fost lasate zălog uitării 
instituții care odată erau repere ale lumii satului, ocupații, meșteșuguri, obiceiuri, 
creații materiale și spirituale, după cum urmează: 

▪ biserica, școala, căminul cultural, biblioteca, postul de poliție etc., instituții care 
încet își diluează activitatea; 

▪ degradarea civică și morală, elemente nedorite, dar frecvente în lumea satului; 

▪ îmbătrânirea și migrația sat - străinătate, fenomene ce nu pot fi stăvilite; 

▪ agricultura și creșterea animalelor - în derive; 

▪ meșteșugurile tradiționale - pe cale de dispariție; 

▪ ritualurile obiceiurilor de peste an și din ciclul „veacului de om” - golite de sens 
și semnificație; 

▪ șezătorile, clăcile și hora satului - fără obiectul ființării.  
În cele ce urmează vom face vorbire despre degradarea civică și morală a 

satului, urmare a migrării populației mature în străinătate și rămânerea în sat a 
copiilor sub îngrijirea și supravegherea bunicilor sau rudelor. Această situație a 
generat: 

▪ analfabetism funcțional, elevi din ciclul primar și gimnazial care nu știu să scrie 
şi să citească, sau care știu să citească, dar nu înțeleg ceea ce au citit; 

▪ note extrem de mici la examenul de capacitate, procente de promovabilitate la 
examenul de bacalaureat, la liceele din mediul rural, foarte mici; 

▪ comportamente deviante şi dezinteres total al elevilor față de școală și al 
cadrelor didactice; 

▪ creșterea numărului de fapte antisociale (violuri, furturi, injurii, fapte cu 
violență etc.).    

Din păcate, pentru locuitorii actuali ai satului contemporan, mai precis pentru 
tineri, satul tradițional a rămas doar în planul amintirilor, şi nu un „centru existenţial, 
prelungit în mitologie şi metafizică", cum magistral îl asemăna filosoful din Lancrăm. 
Câţi dintre cei ce populează acest univers mai percep copilăria „ca o unică poartă 

 
8 Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu prilejul 
deschiderii Conferinței „Spațiul socio-economic rural. Identitate și unitate națională”, organizată de 
Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” din București (ASAS) și Patriarhia 
Română, la Palatul Patriarhiei, 12 noiembrie 2018, Basilica, București, 2019, p. 6. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Citire
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deschisă spre metafizică” sau mai trăiesc în „zariştea cosmică şi în conştiinţa unui 
destin emanat de veșnicie”? Evident că sunt foarte puţini aceştia sau chiar deloc. Satul 
românesc contemporan devine tot mai erodat şi vulnerabil, fiind condamnat tot mai 
mult unui destin istoric ireconciliabil. Într-un asemenea mediu social ostracizat este 
promovată şi întreţinută în tot mai mare măsură cultura violenţei, bazată pe 
agresivitate şi intoleranţă, culminând cu tot felul de fenomene delincvente (violuri, 
furturi, omucideri, suiciduri etc.), ce scot în evidenţă gradul de imoralitate la care s-a 
ajuns în prezent în acest spaţiu social şi la care nici nu ne puteam gândi că se putea  
ajunge. 

Cauzele care determină aceste fenomene sunt multiple. Între acestea am aminti: 

▪ rămânerea tinerilor, ai căror părinți au luat drumul străinătății, în grija bunicilor 
sau a unor rude apropiate și care nu mai au un control asupra manifestărilor lor 
societale; 

▪ lipsa educaţiei civice, morale, religiose şi, nu în ultimă instanţă, a educaţiei în 
general, coroborate cu nivelul de cultură şi civilizaţie precar din cele mai multe sate 
româneşti; 

▪ lipsa locurilor de muncă, care limitează orizontul aspirațiilor acestor săteni, 
excluşi din punct de vedere social; 

▪ dependenţa celor mai mulți tineri și nu numai de cei care le oferă un minim de 
existenţă, trăind la limita subzistenţei, unii ca zilieri, ajungând să fie dependenţi de 
orice resursă existenţială care le este oferită de avuții satului şi ai societăţii; 

▪ vulnerabilitatea instituțiilor democratice populate cu personaje inculte, care au 
făcut școli „superioare” fără valoare și nu se pot legitima cu realizări profesionale 
personale. 

Aceste cauze amplifică inegalitatea şi inechitatea socială, amplifică frustrările şi 
nemulţumirile, care devin cauze reale ale unor asemenea manifestări deviante şi 
delincvente. Faptele comise sunt o contra-reacţie la dezinteresul general al factorilor 
decizionali manifestat faţă de aceste comunităţi sătești. Pentru asemenea indivizi 
frustraţi, satul a devenit un mediu ostil şi refractar, astfel fiind evidenţiate o serie de 
stări conflictuale interioare, pe fondul unui sine agresiv şi alterat de mediul în care 
supravieţuiesc aceştia. 

Această stare situațională a deviat satul românesc de pe orbita valorilor 
tradiţionale, a echilibrului psihosocial şi a stabilităţii, înscriindu-l pe orbita 
instabilităţii şi degradării sale psihomorale şi psihocomportamentale. Pe acest fond al 
insecurităţii socio-afective şi economice, coroborat cu starea de sărăcie cronică, relativ 
mulţi membri ai comunităţilor rurale (pensionari, femei, șomeri, oameni excluşi din 
sfera şi activitatea ocupaţională, fie ea şi specifică mediului rural) sunt deprinşi cu alte 
preocupări, ce conduc spre fenomene delincvente cum ar fi consumul de băuturi 
alcolice (fenomenul devenind o  realitate mult mai vizibilă în acest mediu), precum şi 
alte deprinderi împrumutate din universul urban  (diminețile la cafea, ieșiri mondene 
zilnice sau la sfârșit de săptămână etc.), care le-au înlocuit pe cele rurale, tradiţionale, 
convertind satul din toate punctele de vedere într-un mediu social situat la limita 
supravieţuirii. O asemenea situație evidenţiază starea precară la care au ajuns 
comunităţile sătești românești, mai ales acolo unde flagelul sărăciei, pe fondul crizei 
generalizate, cunoaşte praguri ce ating limita suportabilităţii, avertizând asupra 
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necesităţii unor strategii şi politici economice şi sociale în măsură să scoată satul 
românesc din marasmul în care a căzut şi în care convieţuiesc cei mai mulţi locuitori 
din acest mediu social tot mai degradant sub raport moral, cultural şi spiritual. 
 

8. Ce-i de făcut? 
Asigurarea trăiniciei, durabilității universului rural românesc în general, al celui 

de pe Valea Roșiei în mod special, necesită cooperarea unor mecanisme instituționale 
care să-l scoată din acestă stare de criză. Așa cum am arătat și în cele de mai sus, criza 
prin care trece satul românesc nu este exclusiv de natură socio-economică, ci și de 
natură antropologică şi spirituală, fapt care măreşte şi mai mult raza cercului vicios al 
risipei, al fricii, al consumismului, al egoismului şi al hedonismului dus la extrem.  

În opinia noastră, principalii actanți ai lumii satului, care trebuie să-și dea mâna 
la revitalizarea acestui ambient material și spiritual sub toate aspectele și la toate 
palierele, sunt: 

▪ Biserica, cu un mare rol în primenirea vieții spirituale a satului contemporan. 
Ei ar trebui să-i revină misiunea de prevenire, vindecare şi formare morală a săteanului, 
pentru a convieţui în societate ca un bun creştin și un bun cetățean, să ia atitudine 
împotriva individualismului modern, împotriva totalitarismului contemporan, 
autoritar şi tiranic, să apere şi să susţină demnitatea omului. Să fie o biserică de zi cu 
zi, nu numai de duminică sau de sărbătoare, pentru oameni şi pentru societate. 

▪ Școala, o altă instituție ce trebuie cooptată în acest demers al împrospătării 
satului, a readucerii lui la ceea ce a fost cândva, moral și spiritual. Menirea ei trebuie să 
fie, alături de biserică, principalul motor al educării tinerilor de la sat în materie de 
morală, de conservare a tradițiilor, de deschidere spre meserii de care satul duce lipsă, 
dar necesare acestuia (ingineri agricoli, zootehniști, horticoli, mecanici agricoli, 
apicultori, dascăli etc). Modernizarea spațiului educațional prin: introducerea 
elementelor habitaționale în școală și în afara ei (introducerea apei curente în școli, 
modernizarea grupurilor sanitare și a bazelor sportive, aducerea cabinelor școlare la 
standardele zilelor noastre, dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor cu materile 
didactice și tehnică adecvate, dotarea bibliotecilor școlare cu apariții noi în format 
digital, calculatoare, imprimante etc.). Toate aceste dotări trebuie făcute în spiritul 
conectării la nou a elevilor de la sate, pentru ca aceștia să nu fie privați de 
oportunitățile lumii moderne. La toate acestea am adăuga un element prioritar ce ține 
de infrastructură: modernizarea drumurilor ce leagă satele de centrul de comună, 
precum și dotarea școlilor cu mijloace de transport destinate elevilor. 

▪ Familia, ca ceea mai veche și importantă instituție din istoria umanității, 
considerăm că este mediul optim pentru formarea și devenirea umană, este cadrul 
afectiv, social și cultural al formării și educării tinerilor. Prin funcțiile ei, familia trebuie 
să fie contributoare la schimbarea în bine a satului românesc. Mediul familial 
reprezintă cadrul socio-economic și afectiv al dezvoltării copilului, aici este adevărata 
școală a sentimentelor, care rezidă din bogăția și varietatea de relații la care acesta este 
părtaș, de unde și funcția profund socializatoare a familiei. 

Schimbările ce au avut loc la nivelul sistemului societal s-au răsfrânt și asupra 
funcțiilor familiei sătești astfel: la nivelul rolului femeii au avut loc schimbări majore, 
care au creionat independența economică a acesteia, iar oportunitățile ei pe piața 
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muncii sunt elemente revoluționare pentru evoluția familiei. Femeia rurală este 
constrânsă să migreze la muncă în străinătate, de multe ori independentă de soț, ca 
bonă la bătrâni și copii, menajeră la familii, lucrătoare în restaurant etc. 

Trebuie amintit că în lumea satului contemporan s-a schimbat modul de 
raportare a familiei la copii, raportare ce diferă în funcție de statusul economic și 
ocupațional al părinților. Pentru unii copii acest status al părinților poate fi o sursă de 
satisfacție sau una de conflict, astfel familiile cu un status socio-economic ridicat vor 
dezvolta la copii sentimentul de independență, oferindu-le o mulțime de facilități 
(computer, telefon mobil de ultimă generație, haine de firmă și chiar mașină). 

Fără a-şi diminua importanţa ca instituţie socială, familia nu mai reprezintă o 
instituție conservatoare, ci una tot mai adaptată transformărilor de la nivelul societății, 
democratică şi deschisă. Familia este tot mai integrată în dinamica societăţii, tot mai 
mult condiţionată de schimbările economice şi sociale, influenţând, la rândul ei, 
evoluţia de ansamblu. 
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Abstract 
In this article, the author studied and analyzed the public policies that contribute to the 

development of rural tourism in the Republic of Moldova. Likewise, the stages of public policy adoption in 
the given field were studied and analyzed, with the obtained results. 
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Introducere  
Republica Moldovа, ca destinаție turistică, dispune de un bogat potențial 

pentru o dezvoltare durаbilă a turismului. Produsul turistic al țării constituie un 
ansаmblu complex de mediu atât natural, cât și аntropic.  

Priorităţile şi provocările turismului rurаl trebuie abordate prin prisma 
conceptelor de creştere economică şi dezvoltare durаbilă. Elementele care contribuie la 
creşterea cаlităţii vieţii în armonie cu mediul ambiant se regăsesc în totalitate în 
spаţiul rural. 

Schimbările ce au loc în domeniul turismului sînt rezultatul derulării unui 
proces continuu de înnoire cаntitativă şi cаlitativă în principаl a ofertei turistice şi a 
motivaţiilor care au determinat alegerea practicării аctivităţilor şi a destinaţiilor 
turistice. Pentru realizarea acestor schimbări, un rol important îl au politicile publice 
ce reglementează domeniul dat. 
 

1. Analiza politicilor publice ce reglementează domeniului turistic  
Expertizele strategiilor sectoriale ale turismului și situația actuală a turismului 

național relevă un grad redus de implementare a documentelor de politici publice în 
domeniu. Astfel că majoritatea acţiunilor de revitalizare a sectorului ţintesc în 
necesitatea fortificării eficienţei turismului pentru valorificarea resurselor 
patrimoniului, sporirea fluxurilor de vizitatori şi promovarea imaginii pozitive a ţării. 
Pentru asigurarea dezvoltării durabile a industriei turismului în Republica Moldova, 
Organizaţia Mondială a Turismului recomandă autorităţilor centrale de turism să ofere 
un cadru optim pentru dezvoltarea diferitor subsectoare ale industriei, să aplice un 
sistem optim de monitorizare a performanţelor şi să încurajeze competitivitatea ţării 
ca destinaţie turistică. 

Analiza sectorului turismului moldovenesc, elaborată de experţi ai Asociaţiei de 
Dezvoltare a Turismului în Moldova (ADTM) pentru Agenţia Investițiilor a Republicii 
Moldova (AI), pune în evidenţă câteva avantaje ale turismului moldovenesc atât în 
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competiţia naţională, cât şi regională (în perioada de implementare a SDT 2003-2012) 
[41, p. 3]: 

1) în plan regional: 

▪ Moldova este o destinaţie regională vizitată, dar şi un furnizor de călători; 

▪ Moldova are o colaborare internaţională deschisă; 

▪ Moldova se promovează ca destinaţie turistică; 

▪ există o evoluţie pozitivă a pieţei turismului receptor din ţările regiunii; 

▪ conexiune regională relativ suficientă a destinaţiei Moldova.  
2) în plan intern, național: 

▪ cadrul instituţional este favorabil pentru dezvoltarea turismului; 

▪ Moldova are atracţii turistice importante; 

▪ piaţa turistică este dinamică; 

▪ sunt noi oportunităţi de dezvoltare în destinaţiile turistice.  
Acoperirea cu documente de politici publice a sectorului turistic este relativ 

bună în prezent, însă gradul de implementare este mic, sporadic şi inconsecvent. Mai 
mult, cea mai mare parte a acţiunilor specificate în documentele strategice a fost 
abandonată la scurt timp după aprobare.  

Acest lucru se explică parţial printr-o evoluţie instabilă a instituţiilor de 
coordonare a turismului în Republica Moldova (de la perioada în care statul avea rolul 
doar de „observator” al fenomenului turistic (1990-1994) la o perioadă în care statul a 
abandonat gestionarea sectorului turistic (1995-1999) şi, mai recent, perioada de 
consolidare instituţională a Autorităţii Naţionale de Turism (2000-2018): 

▪ Departamentul de Stat pentru Turism al R.S.S. Moldova (1990-1992); 

▪ Ministerului Tineretului, Sportului şi Turismului (1992-1994); 

▪ una din direcţiile Ministerului Economiei (1995-1999); 

▪ Agenţia Naţională de Turism (2000-2001); 

▪ Departamentul Dezvoltarea Turismului (2001-2005); 

▪ Ministerul Culturii şi Turismului / Agenţia de Administrare a Zonelor Turistice 
Naţionale (2005-2009); 

▪ Agenţia Turismului (2009-2018); 

▪ Agenția de Investiții (2018-prezent).  
Instrumentele care au fost elaborate şi aplicate pe parcurs au fost variate, dar au 

dat puţine rezultate pentru a menţine avantajele competitive sau a schimba substanţial 
situaţia din turismul moldovenesc: 

▪ cadru strategic, mai degrabă declarativ şi aplicat fragmentar şi inconsecvent; 

▪ Legea turismului, schimbată esenţial o dată la 6 ani; 

▪ cadru normativ de reglementare, dar care acoperă doar parţial sectoarele 
industriei turistice; 

▪ instituţii subordonate, dar fără stabilitate (Agenţia Zonelor Turistice, Centrul de 
Perfecţionare în Turism); 

▪ Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului (2001-2009), fără 
programe competitive de finanţare a domeniului; 

▪ reciclarea profesională, care însă nu acoperă necesităţile industriei; 
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▪ programe de finanţare a turismului, dar gestionate de alte autorităţi (MAIA, 
MDRC, MIEPO); 

▪ stabilirea unor zone turistice de dezvoltare, dar care au rămas doar pe hârtie; 

▪ transfer de activităţi strategice de turism către alte nivele (ministere, APL), dar 
fără planuri comune de implementare şi asigurarea finanţării etc.  

Activitatea turistică în Republica Moldova, începând cu anul 1997 și pînă în 
prezent, a fost și este coordonată de către stat, prin elaborarea şi implementarea 
cadrului legislativ şi de reglementare şi a unor documente strategice de politici: 

▪ Concepţia Dezvoltării Turismului în Republica Moldova până în anul 2005 (HG 
nr. 912 din 8.10.1997, MO 1997, nr. 74-75, art. 769, abrogat prin HG nr. 796, 25.10.12); 

▪ Strategia de Dezvoltare Durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 
2003-2015 (HG nr. 1065 din 2.09.2003, MO 2003, nr. 196-199, art. 1118, abrogat prin HG 
nr. 796, 25.10.12); 

▪ Strategia de Dezvoltare a Turismului Turism 2020, aprobată prin HG nr. 338 din 
19.05.2014, care prevedea o creștere anuală a turiștilor cu 3%.  

Documentele strategice de politici publice au avut un impact semnificativ în 
diverse etape ale turismului moldovenesc deoarece: 

▪ au prezentat un cadru sistematizat de provocări, care urmează să fie soluţionate 
pentru dezvoltarea industriei turistice; 

▪ au corelat opţiunile strategice cu alte strategii sectoriale, produse în aceeaşi 
perioadă; 

▪ au promovat o abordare clară a complexităţii industriei turismului; 

▪ au servit drept fundament, fie şi declarativ, pentru alte documente de politici 
publice în turism şi acţiuni pentru îmbunătăţirea managementului sectorului; 

▪ au favorizat elaborarea şi implementarea unor standarde pentru ospitalitatea 
moldovenească (Normative pentru structurile de primire turistice, Criterii pentru 
brevetarea personalului din industria turismului) care au dus la îmbunătăţirea 
raporturilor dintre prestatorii de servicii turistice şi oaspeţii Moldovei; 

▪ au aplicat pentru prima dată prognoze sectoriale şi îmbunătăţirea în raportarea 
statistică; 

▪ au propus noi angajamente a APC pentru dezvoltarea sectorului (PN „Satul 
Moldovenesc”, PN „Drumul vinului în Moldova”, PA UE-RM); 

▪ au promovat ideea unor parteneriate strategice cu alte APC şi APL, precum şi 
alţi actori de pe piaţa turistică; 

▪ au fost implementate unele proiecte şi acţiuni finanţate de donatori externi etc.  
La fel trebuie de remarcat că, deşi produse pentru acelaşi scop de dezvoltare a 

industriei turistice, documentele strategice sunt hotărât incoerente. Sarcinile Strategiei 
2003-2015 diferă de cele ale Concepţiei 1997-2005 în proporţie de 70-80% la doar 5 ani 
de implementare.  

Ambele documente strategice de dezvoltare a turismului au un grad redus de 
realizare, precum şi un impact nesemnificativ asupra domeniului. Or, lipsa actualizării 
acestora (la fiecare 3 ani) a determinat autorităţile centrale să ignore frecvent 
documentul (inclusiv la elaborarea noii redactări a Legii turismului, PN „Satul 
moldovenesc”, PN „Drumul vinului”).  
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Principalele probleme în implementarea documentelor strategice de turism 
sunt următoarele: 

▪ au fost elaborate în lipsa unei viziuni clare, realiste şi coerente; 

▪ incoerenţa scopurilor şi acţiunilor, doar 20-30% s-au mai regăsit după 5 ani de 
implementare; 

▪ acţiunile sunt grupate diferit, având la bază motive diferite ale guvernaţilor.  
Concepţia Dezvoltării Turismului în Republica Moldova până în anul 2005 a 

promovat 57 de acţiuni cu un scop clar - dezvoltarea industriei turistice. Pentru aceasta:  

▪ a fost elaborată Legea turismului; 

▪ s-a instituţionalizat Autoritatea Naţională de Turism; 

▪ s-a stabilit un cadru coerent şi echilibrat al problemelor strategice ale 
turismului moldovenesc şi domeniile de intervenţie ale statului; 

▪ s-a pus accent pe dezvoltarea destinaţiilor turistice şi pe necesitatea gestionării 
fluxurilor de turism intern şi internaţional (pe vectori concreţi); 

▪ s-a creat Fondul pentru dezvoltarea turismului.  
Această Concepţie a avut un grad de realizare sub 18%, iar 47,4% din măsuri au 

fost abandonate din start. S-au confundat măsurile cu acţiuni concrete, iar multe 
măsuri bune nu s-au regăsit in SDT 2003-2015.  

Ulterioara Strategie de Dezvoltare Durabilă a turismului în Republica Moldova 
pentru anii 2003-2015 a stabilit un număr excesiv de direcţii prioritare de dezvoltare a 
domeniului – 20, și anume: transporturile, structurile de cazare, patrimoniul construit, 
muzee, cultură şi artă, turismul rural, turismul ecologic, turismul de sănătate şi 
frumuseţe, turismul de interes special, turismul vitivinicol, conferinţe şi expoziţii, 
agenţi economici care practică activitatea de turism, controlul de frontieră şi 
securitate, statistică şi investigaţii, instruire şi training, conştientizarea importanţei 
turismului, promovarea investiţiilor, cadrul normativ, informaţia turistică şi rezervările 
turistice, marketing. Aceste domenii au fost dispersate pe 144 acţiuni repartizate pe 89 
scopuri. Totodată, SDT a avut la bază prezentarea unui număr limitat de indicatori de 
performanţă comparabili ai sectorului turistic precum şi de indicatori de rezultat. 
Astfel, indicii cantitativi au fost prezentaţi în special pentru activitatea intermediarilor 
pe piaţa turistică şi parţial a sectorului de cazare, precum şi reţeaua rutieră.  

Celelalte subdomenii au fost evaluate în baza unor supoziţii şi ipoteze. În linii 
mari se poate concluziona că:  

▪ Strategia pentru anii 2003-2015 este un document de referinţă privind 
complexitatea problemelor abordate; 

▪ SDT nu a fost niciodată actualizată, lipseşte corectarea priorităţilor; 

▪ obiectivele stabilite sunt dispersate şi declarative, nu permit concentrarea 
eforturilor pe priorităţi; 

▪ direcţiile prioritare sunt dispersate, lipseşte coerenţa dintre ele, obiectivele 
trasate sunt mult prea ample şi adesea neconcretizate şi cu responsabili neidentificaţi; 

▪ o parte din direcţiile prioritare nu au fost reflectate în Planul de acţiuni; 

▪ jumătate din acţiuni au fost puse în sarcina altor autorităţi, uneori neadecvat; 

▪ nu a fost prevăzută dezvoltarea de capacităţi pentru coordonarea activităţilor 
delegate; 
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▪ acţiunile nu au avut buget dedicat; 

▪ multe acţiuni reprezentau  doar etape de implementare; 

▪ Planul de acţiuni nu conţinea indicatori măsurabili, ceea ce nu permite 
evaluarea impactului implementării.  

În consecinţă, SDT a avut un nivel inadmisibil de jos de realizare, inclusiv:  

▪ grad redus de realizare a acţiunilor SDT (sub 5%, din care sub 1% cu efortul 
nemijlocit al ANT); 

▪ jumătate din acţiuni parţial realizate sunt rodul eforturilor altor APC, fără 
implicarea activă a ANT; 

▪ STD nu a fost actualizată niciodată, astfel acţiunile nu au fost concretizate şi 
corelate la realităţile de pe piaţă.  

Totodată, trebuie să remarcăm că o serie de eforturi nu s-a soldat cu nici un 
efect:  

▪ prioritatea declarată dezvoltarea turismului intern, din cauza cadrului confuz de 
acţiuni, caracterului declarativ şi lipsei unui buget asigurat, a fost restricţionată în final 
în legislaţia de turism; 

▪ ignorarea dezvoltării teritoriale a turismului, cu prevederi confuze de dezvoltare 
a destinaţiilor turistice după caracterul unor zone economice libere; 

▪ caracterul confuz şi nestructurat al acţiunilor externe a dus la promovarea unei 
imagini inconsistente a Moldovei ca destinaţie turistică; 

▪ implementarea doar prin măsuri administrative restrictive a priorităţii - 
dezvoltarea turismului receptor, prin obligativitatea de a deservi 50/100 turişti străini 
în Moldova, condiţie pentru acordarea licenţei operatorilor de turism; 

▪ lipsa, aproape, de monitorizare şi corecţie a implementării Planului de acţiuni a 
SDT a generat o administrare ineficientă a ramurii.  

Consecinţele implementării documentelor strategice de turism pentru perioada 
1997-2012 au fost:  

▪ atât Concepţia, cât şi Strategia de Dezvoltare a Turismului au fost abrogate în 
vederea promovării unui nou document strategic sectorial pentru o nouă perioadă. Ca 
rezultat al implementării documentelor strategice, a fost elaborată şi promovată legea 
sectorială, actualizată radical la fiecare 6 ani: 

▪ Legea turismului (nr. 798-XIV din 11.02.2000); 

▪ Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica 
Moldova (nr. 352 din 24.11.2006, MO nr. 14-17, art. 40 din 02.02.2007).  

A fost elaborat un set de modificări substanţiale la Legea nr. 352, discutate cu 
reprezentanţii industriei turistice. Pentru aplicarea acestora, în perioada 2001-2012 a 
fost elaborată o serie de hotărâri guvernamentale de impulsionare a sectorului, dar 
care au fost aplicate fragmentar sau abandonate:  

▪ HG nr. 615 din 11.07.2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
Registrul turismului (MO nr.7 8-80/641 din 12.07.2001); 

▪ HG nr. 1470 din 27.12.2001 cu privire la introducerea contractului turistic, 
vaucherului; 
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▪ HG nr. 161/1484 din 31.12.2001 cu privire la introducerea contractului turistic şi a 
fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova (MO 
nr. 161/1484 din 31.12.2001); 

▪ Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Nomenclatorului 
funcţiilor în domeniul turismului, a Criteriilor pentru acordarea brevetului de turism și 
a Regulamentului cu privire la brevetarea activităţii turistice (2001); 

▪ HG nr. 74 din 28.01.2002 cu privire la ameliorarea situaţiei din industria 
turismului (MO nr. 017, art. 139 din 31.01.2002); 

▪ HG nr. 643 din 27.05.2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice și 
criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare și de 
servire a mesei (MO nr. 099 din 06.06.2003, art. 680); 

▪ HG nr. 979 din 12.08.2008 cu privire la impulsionarea dezvoltării turismului în 
mediul rural; 

▪ HG nr. 796 din 25.10.2012 cu privire la abrogarea unor acte normative ale 
Guvernului (MO nr. 228, art. 858 din 31.10.2012).  

Totodată, în ultimii 16 ani au fost promovate câteva iniţiative sub formă de 
programe naţionale relevante turismului:  

▪ Programul Naţional de realizare a proiectului „Rural-Tour” (HG nr. 347 din 
15.04.1997, MO 1997, nr. 31-32, art. 365, abrogat prin HG nr. 796, 25.10.12); 

▪ Programul Naţional „Satul Moldovenesc 2005-2015” (HG nr. 242 din 1.03.2005, 
MO 2005, ediţie specială, abrogat prin HG nr. 796, 25.10.12); 

▪ Programul Naţional în domeniul turismului „Drumul Vinului în Moldova”(HG 
nr. 554, 24.05.2004); 

▪ HG nr. 433 din 18.05.2005 „cu privire la fondarea complexului Oraşul Vinului”.  
În prezent, direcțiile prioritare ale dezvoltării turismului în Republica Moldova 

sunt reflectate în Strategia „Turism 2020”, aprobată în 2014. 
Două din trei programe de susţinere a turismului au fost abandonate fără să se 

facă public rezultatele şi impactul acestora, la fel, de fapt, ca şi motivele pentru care 
sunt abandonate. Din păcate, acţiunile declarative, care de mai mult timp nu au fost 
productive, se regăsesc şi în documentele actuale de politici publice. 

Pentru elaborarea Programului Strategic de Dezvoltare a Turismului pentru anii 
2020-2030 a fost creat grupul de lucru cu reprezentanți din 45 de instituții, atât 
publice, cât și turistice. Planul Strategic de Dezvoltare a turismului pentru anii 2020-
2030 va pune accentul pe următoarele priorități: îmbunătățirea accesului la obiectivele 
turistice prin amenajarea destinațiilor și a infrastructurii turistice, renovarea 
obiectivelor de patrimoniu cultural, sporirea accesului la informațiile despre ofertele și 
potențialul turistic din Republica Moldova, facilitarea accesului la inițierea și 
desfășurarea afacerilor în domeniu, inclusiv prin programe de asistență financiară, 
sporirea colaborării internaționale, dar și modificări în cadrul normativ. 
 

Concluzii 
Putem menționa că starea de entuziasm a autorităţilor publice pentru sectorul 

turistic nu este argumentată prin statistică, fiindcă este greu de gestionat datele despre 
fluxurile reale de călători prin ţară, dispersia lor teritorială, gradul de vizitare a 
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principalelor atracţii turistice, orientarea investiţiilor în anumite destinaţii prioritare, 
veniturile din turism în bugetele comunităţilor vizitate de turişti. Nu au fost realizate 
nici proiecte de anvergură în implementarea strategiilor sectoriale, fapt care 
accentuează contrastul dintre aşteptări şi realitate. 
 

Acronime 
ANT - Agenția Națională a Turismului   
APC - Autorități Publice Centrale 
APL - Autorități Publice Locale 
HG - Hotărâre de Guvern 
MO - Monitorul Oficial 
PA - Plan de Acțiuni 
SDT - Strategia Națională a Turismului  
UE - Uniunea Europeană  
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POSSIBLE COMPLEMENTARY TOURIST ACTIVITIES IN MOUNTAIN 
RURAL HOUSEHOLD 

 
ACTIVITĂȚI TURISTICE COMPLEMENTARE POSIBILE ÎN GOSPODĂRIA 

RURALĂ MONTANĂ 
 

Dănuț UNGUREANU1 
Dana Alina UNGUREANU2 

 
Abstract 
The mountain area benefits from a significant natural and cultural potential, being a special 

source of resources that can be capitalized through tourism. Rural tourism and agritourism are 
opportunities for the development of mountain communities, but also sources of income for rural 
residents. Along with the wonderful natural landscape and leisure opportunities, accommodation and 
meals play an important role in choosing a tourist destination. Accommodation for tourists can be done in 
guesthouses, or in mountain households. Finally, they will have to adapt in order to receive tourists. Also, 
with small investments, Local Gastronomic Points can be set up, through which the farmer can make the 
most of his agri-food products from the household, and the tourist can enjoy traditional culinary 
experiences specific to the place. The high quality mountain product can thus be capitalized on through the 
short food chain. All these advantages can only be beneficial for all those involved in these activities: 
tourists and farmers. 

Key words: mountain area, agritourism, farm, household, mountain product, Local Gastronomic 
Point 

JEL: O13, O18, Q18, Z19 

 
Introducere 
Existența condițiilor naturale favorabile practicării turismului în aer liber 

(drumeţii, sporturi de iarnă, cicloturism, alpinism, turism ecvestru, turism activ, 
turism de aventură, agroturism, eco-turism, observarea faunei, plantelor și naturii în 
general, vânătoare și pescuit sportiv, turism cultural etc.) poate fi o oportunitate 
pentru creșterea veniturilor locuitorilor din zona de munte, dar și pentru dezvoltarea 
economică a unor regiuni dependente în trecut de marile industrii. Existența însăși a 
gospodăriilor montane, a unui bogat patrimoniu cultural și a unei gastronomii 
specifice valoroase și diversificate pe tot cuprinsul țării pot contribui cu succes la 
dezvoltarea turismului rural din zona montană.  
 

1. Delimitarea zonei montane 
Conform delimitării stabilite prin Ordinul comun al Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale nr. 97/2019 și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice nr. 1332/2019, zona montană a României include 948 de localități (947 unități 
administrativ-teritoriale și un sat aparținător), cuprinzând 38,31% din teritoriul 
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național [8], încadrate în 27 de județe care au în componență munți (fig. 1). Situația 
acestora se prezintă astfel: 30 municipii, 83 orașe, 835 comune. 

În zona montană trăiesc 4.891.145 locuitori, reprezentând 21,97 % din populația 
României (fig. 1). 

 
Fig. 1. Delimitarea zonei montane a României 

Sursa: Agenția Națională a Zonei Montane – Delimitarea Zonei Montane, 2019 

 
2. Gospodăria / ferma montană 
Gospodăria montană reprezintă o entitate formată din totalitatea membrilor de 

familie care administrează împreună o proprietate cu profil agricol, având buget 
comun, lucrează împreună terenul și cresc animale, consumă și valorifică în comun 
produsele obținute, fiind înscrisă în evidențele oficiale. 

Aceasta dispune de resurse agricole, funciare și animale și are ca preocupare 
principală, complementară sau chiar suplimentară activități agricole primare, de 
prelucrare și de vânzare a produselor agricole, asigurând necesarul pentru 
autoconsumul agroalimentar al membrilor gospodăriei, dar și pentru copiii și 
apropiații acestora, locuitori urbani desprinși de gospodăria nucleu, necesarul de furaje 
pentru propriile animale, dar și surplusul de produse agroalimentare, uneori constituit 
și din fracțiuni din necesitățile agroalimentare zilnice pentru autoconsum ale 
gospodăriei, asigură resursa principală de produse pentru piața țărănească en détail, 
dar și pentru comerțul en gros cu produse agricole.  

Tipologia gospodăriilor țărănești depinde de structura lor socială, mono și 
plurifamilială sau nonfamilială, cu unul sau mai mulți membri, de resursele funciare și 
de efectivele de animale, de relieful și de condițiile agrometeorologice ale zonei, de 
potențialul productiv al terenului agricol și de zonarea și specializarea producției 
agricole.  
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Gospodăriei țărănești tradiționale îi sunt specifice exploatațiile agricole fără 
personalitate juridică, de tip gospodărie individuală, unele din acestea dezvoltate 
ulterior prin exploatații reprezentate de persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale sau întreprinderi familiale, toate fără personalitate juridică, dar care sunt 
create tot pe structura gospodăriei țărănești tradiționale [1]. 

În linii generale, modul în care este construită gospodăria montană tradiţională 
rezolvă prioritar condiţia izolării faţă de mediu, venind prea puţin în sprijinul 
dezvoltării producţiei zootehnice propriu-zise, înregistrându-se defecţiuni referitoare 
la ocuparea unor prea mari suprafeţe de teren agricol cu construcţii care privesc 
locuinţa, anexele şi grajdul pentru animale fiind amplasate în mod separat, 
perimetrând curţi largi, cu consum relativ mare de materiale de construcţii şi soluţii de 
acces şi funcţionalitate, rezolvări tehnice neoptimizate etc. 

Structura actuală a fermei ţărăneşti, bazată doar pe funcţia de producţie de 
alimente sau materie primă agricolă, este insuficientă pentru a o face rentabilă din 
punct de vedere economic. Astfel, se impune o reformă radicală a structurii fermei 
ţărăneşti, plecând de la reforma însăşi a funcţiei de bază, şi anume a celei de producţie. 
Obiectivul fundamental al acestei reforme funcţionale îl reprezintă rentabilizarea 
fermei ţărăneşti prin integrarea unor activităţi aducătoare de venituri, aferente unor 
funcţii realizate de fermă şi neremunerate de comunităţile din care ţăranii fac parte [1; 
5]. 

În zona montană a României, principala activitate economică o reprezintă 
agricultura și, conform datelor furnizate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură - APIA, în anul 2017 exista un număr de 218.038 de ferme, marea majoritate 
fiind ferme de subzistență [5]. 

În Uniunea Europeană, 30-40% din gospodăriile agricole au surse multiple de 
venituri: din agricultură, afaceri de tipul agroturism sau producerea de alimente de 
calitate superioară tradiționale și din activități în afara fermei. O fermă familială 
multifuncțională poate asigura baza pentru comunitățile rurale durabile. 

Fermele familiale care își diversifică activitatea prin activități turistice obțin 
venituri mult mai mari datorită activităților de cazare și de comercializare a produselor 
agricole prelucrate sau a produselor meșteșugărești. 
 

3. Agroturismul practicat în fermă 
O fermă agroturistică este compusă, în general, din casa de locuit, în care apare 

un spaţiu de cazare independent, cu toate accesoriile sale moderne (baie, TV, telefonie, 
acces permanent la bucătărie), ferma şi anexele ei, precum şi o amenajare cât mai 
estetică a împrejurimilor. Pentru a asigura agrementul turiştilor pentru o perioadă cât 
mai lungă, fermierul din zona montană își poate amenaja bazine cu peşti, trasee de 
cicloturism sau ATV, pârtii de săniuș sau schi, poate organiza plimbări cu atelaje trase 
de cai sau poate desfășura activități specifice [2; 3; 11]. 

Dacă ferma este clasificată ca pensiune agroturistică, atunci va trebui să 
îndeplinească condițiile impuse de criteriile privind clasificarea acestora, prevăzute în 
Ordinul Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013. Conform acestui act 
normativ, structura va trebui să aibă până la 8 camere, situate în locuința cetățeanului 
sau în clădiri independente, care asigură, în spații special amenajate, cazarea turiștilor 



Dănuț UNGUREANU, Dana Alina UNGUREANU 

 295 

și condiții de pregătire și servire a mesei, precum și participarea la activități 
gospodărești sau meșteșugărești. Turiștilor li se va oferi masa preparată din produse 
majoritar naturale, din gospodăria proprie (inclusiv produse piscicole) sau de la 
producători/pescari autorizați de pe plan local. Gazdele se ocupă direct de primirea 
turiștilor și de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la 
pensiune și vor însoți turiștii care participă la activitățile tradiționale, gospodărești sau 
meșteșugărești [6]. 

Un atribut principal al fermei montane îl constitue gastronomia, meniul 
turiştilor fiind centrat pe specificul local, din produse naturale obţinute în ferma 
proprie sau de la fermele învecinate. Acest aspect însă nu exclude, la cerere, 
satisfacerea şi a altor preferinţe. 

Activităţi agricole incluse în oferta turistică a fermelor pot fi: cositul, adunatul 
fânului (în căpiţe, clăi, fânare), activităţi apicole, culesul diferitelor roade ale 
pământului sau a fructelor de pădure, activităţi pastorale etc. De asemenea, turiştii pot 
fi iniţiaţi în prelucrarea tradiţională a diverselor produse agricole, producerea sucurilor 
naturale, dulceţurilor şi murăturilor, a distilatelor din fructe şi struguri etc. 

Agroturismul reprezintă o îmbinare a activităţiilor agricole cu serviciile 
turistice, în interiorul exploataţiei agricole, care poate constitui „o soluţie 
complementară, de sprijinire directă a dezvoltării agriculturii, cu efecte pozitive atât de 
natură economică, socială, cât şi ecologică”. 

Prin agroturism se valorifică excedentul de spaţii de cazare existent în 
gospodăria ţărănească, pregătit şi amenajat special pentru oaspeţi, care este constituit 
dintr-un ansamblu de bunuri şi servicii oferite de gospodăria ţărănească spre consumul 
persoanelor ce vin, pentru o perioadă determinată, în mediul rural pentru relaxare, 
odihnă şi agrement, cură terapeutică, tranzacţii sau afaceri, pentru satisfacerea unui 
hobby, iniţierea în arta meşteşugurilor tradiţionale, pentru studii şi documentare, 
precum şi multe alte activităţi specifice. 

Gospodăria rurală concretizează oferta de cazare şi de servicii agroturistice şi 
creează motivaţia gospodarului de a pregătii şi amenaja interiorul acesteia în scopul 
obţinerii de venituri, îl stimulează să investească și să dezvolte activităţi 
complementare preocupărilor sale. Intrând în competiţie, îşi va desfăşura activitatea 
într-un mediu concurenţial şi va fi obligat să fie competitiv, să ridice calitatea 
serviciilor şi a produselor proprii pentru a fi solicitat [11]. 

Activitatea turistică oferă gospodarului posibilitatea de a pune în valoare oferta 
de cazare, de a valorifica în stare proaspătă, prelucrată sau conservată produsele 
proprii din gospodărie, de a presta anumite servicii. Turistul este cel ce creează cererea 
locală de produse alimentare proaspete, produse de mică industrie, artizanat; el este 
amator de trasee, de recreere, solicită servicii şi stimulează inventivitatea gospodarului. 
 

4. Cazarea în cadrul fermei 
Chiar dacă nu sunt clasificate drept pensiuni/ferme agroturistice, 

gospodăriile/fermele își pot îchiria în scop turistic excedentul de camere.  În acest sens, 
spațiile de cazare trebuie să fie situate în locuințe proprietate personală și să aibă o 
capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv. Acest aspect este reglementat 
de Ordinul Comun al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și al 
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Ministerului Finanțelor Publice 22/28/2012 și precizează: „Închirierea în scop turistic 
de către proprietari a camerelor situate în locuinţele proprietate personală, având o 
capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, altele decât cele care 
constituie structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice, reprezintă oferirea 
posibilităţii de şedere pentru o perioadă de minimum 24 de ore şi maximum 30 de zile 
într-un an calendaristic oricărei persoane care călătoreşte în scop turistic în afara 
mediului său obişnuit de viaţă.” [7] 

Impozitarea nu se aplică persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor 
individuale, întreprinderilor familiale proprietari de structuri de primire turistică cu 
funcțiune de cazare certificate de către Ministerul Turismului. Veniturile obținute 
astfel sunt considerate ca fiind venituri din cedarea folosinței bunurilor (art. 3 și 4 din 
Codul Fiscal). Conform art. 85 și 86 din Codul fiscal, impozitarea se poate face pe baza 
normei anuale de venit sau în sistem real, la alegerea proprietarului. 

Normele anuale de venit pot fi ajustate cu coeficienți de corecție, corespunzător 
criteriilor prevăzute de art. 2 din Ordinul 22/28/2012 și nu pot să difere cu mai mult de 
30% de nivelul normelor anuale transmise de către autoritatea Națională pentru 
Turism din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri [7]. 

Această soluție vine în sprijinul fermierilor care nu au o afacere în turism și nici 
nu doresc să își clasifice ferma pentru a deveni turistică sau agroturistică.  
 

5. Posibilități de servire a mesei în cadrul fermei montane 
Gastronomia reprezintă unul dintre punctele forte în activitatea turistică. 

Turistul își dorește să deguste produse locale, tradiționale, specifice locului vizitat. 
Produsele agroalimentare din fermă, proaspete sau conservate, având o calitate 
superioară, pot fi valorificate direct în cadrul acesteia, prin turism. De un interes 
deosebit se bucură produsele agroalimentare certificate „produs montan” (fig. 2), și 
Punctele Gastronomice Locale (fig. 3). 

  
Fig. 2. Logo-ul „produs montan” Fig. 3. Logo-ul „Punct Gastronomic 

Local” 
Sursa: Agenția Națională a Zonei Montane Sursa: Autoritatea Naționala Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 
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5.1. Mențiunea de calitate facultativă „produs montan”  
Pentru a beneficia de certificarea „produs montan”, produsele agroalimentare 

trebuie să provină din localitățile recunoscute ca fiind în zona montană, conform 
delimitării oficiale (948 localități). Acestea pot fi de natură animală, vegetală sau 
produse aplicole. Ele pot fi comercializate la un preț superior, direct din ferma 
agroturistică sau de la alți producători de pe plan local/din zonă. Astfel de produse pot 
face parte din meniul zilnic sau pot fi achiziționate de către turiști. Schema de calitate 
„produs montan” oferă garanția unui produs sigur, autentic, gustos și sănătos. Pentru 
siguranța alimentară, este foarte important ca producătorul agricol să ofere pentru 
consum produse certificate [4]. 

Pentru a primi dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs 
montan”, produsul trebuie să fie conform unui caiet de sarcini, care se întocmește de 
către operatorul economic conform Anexei 2 din Ordinul 52/2017, cu modificările 
ulterioare. Acest document este elementul principal din cadrul documentației pe care 
un operator economic trebuie să o întocmească pentru a primi dreptul de utilizare a 
mențiunii de calitate facultative „produs montan” [10]. 

Caietul de sarcini trebuie să conțină: 

▪ datele solicitantului și următoarele documente: 
» număr atestat de producător/ număr de înregistrare de la Registrul Comerțului/ 

număr de înregistrare de la Registrul asociațiilor și fundațiilor; 
» număr din Registrul Unic de Identificare; 
» cod de exploatație acordat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). 

▪ tipul produselor care fac obiectul solicitării:  
» produse de origine animală procesate sau neprocesate. Documente justificative: 

borderouri, avize, carnet de comercializare, facturi fiscale, contracte, registru de fermă, 
după caz; 

» produse de origine vegetală procesate sau neprocesate; 
» produse apicole. Documente justificative: ordin de deplasare în pastoral, 

înregistrarea unității administrative-teritoriale cu amplasarea stupinei, după caz. 

▪ descrierea metodelor și tehnicilor de producere a respectivului produs; 

▪ descrierea unităților de procesare. 
După întocmirea documentației, solicitantul depune o cerere (Anexa 1 la 

Ordinul 52/2017, cu modificările ulterioare) la Oficiul de dezvoltare montană, situat pe 
raza județului în care își desfășoară activitatea, însoțită de caietul de sarcini completat 
(Anexa 2 la Ordinul 52/2017, cu modificările ulterioare) și deschide Registrul special de 
autocontrol (Anexa 3 la Ordinul 52/2017, cu modificările ulterioare). 

În urma unor proceduri de verificare derulate de specialistul de la Oficiul de 
dezvoltare montană arondat, dacă sunt îndeplinite condițiile, Agenția Națională a 
Zonei Montane eliberează decizia de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de 
calitate facultativă „produs montan” şi introduce produsul/produsele, precum și pe 
producătorul acestora, în Registrul Național al Produselor Montane de pe site-ul 
instituției, precum și pe platforma online produsmontan.ro. 
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5.2. Punctele Gastronomice Locale 
Punctele Gastronomice Locale (PGL) reprezintă un concept de unitate de tip 

familial, care oferă produse și preparate alimentare specifice zonei geografice a 
României unde sunt localizate. PGL-urile nu tind spre a deveni restaurante sau 
pensiuni, ci vor să ofere posibilitatea turiștilor de a se bucura de preparate tradiționale 
locale, într-o atmosferă specific rurală, însă cu respectarea normelor și condițiilor de 
igienă, pentru ca sănătatea consumatorilor să nu fie afectată.  

Aceste obiective se regăsesc în incinta exploatațiilor familiale din mediul rural, a 
fermelor de animale, fermelor agricole, stânelor, adăposturilor pescărești, stupinelor, 
cramelor, fermelor agricole, păstrăvăriilor, fondurilor de vânătoare etc., unde se 
desfășoară una sau mai multe activități conexe cu producția primară: producția de 
lapte, producția de ouă, producția de miere, creșterea păsărilor/iepurilor, sacrificarea 
păsărilor/iepurilor în fermă, pescuitul, acvacultura, vânătoarea, cultivarea plantelor, 
etc. [9].  

Produsele preparate și servite în PGL sunt realizate din materii prime de origine 
animală și non-animală provenite, pe cât posibil, din surse locale. Produsele trebuie 
preparate, pe cât posibil, după metode tradiționale, cele folosite în mod curent în 
gospodărie fiind destinate consumului în stare proaspătă, în aceeași zi și la cât mai 
scurt timp după gătire. Se pot folosi și produse în stare conservată (gemuri, dulcețuri, 
conserve de legume, preparate de origine animală conservate etc.) care îndeplinesc 
criteriile de mai sus.  

Produsele cu specific zonal pot cuprinde:  

▪ gustări/antreuri calde sau reci – brânzeturi, preparate din pește (icre, pește 
marinat sau afumat), rulade, salate de legume etc; 

▪ preparate la felul I: supe, ciorbe, borșuri, din pește, carne sau din legume; 

▪ preparate la felul II (de bază): mâncăruri din legume, din carne și legume, din 
carne tocată, fripturi servite împreună cu garnituri și salate, preparate din pește, 
organe comestibile, preparate de pasăre, de vânat etc; 

▪ preparate la felul III: dulciuri de bucătărie; 

▪ preparate artizanale de panificație și patiserie specifice zonei; 

▪ preparate culinare specifice zonei și atestate tradițional, înscrise în scheme de 
calitate (ex. IGP, DOP, STG), certificate ecologic, indicație geografică, produs montan, 
marcă de certificare, marcă colectivă; 

▪ băuturi răcoritoare și alcoolice specifice zonei; 

▪ siropuri din fructe specifice zonei, legume și fructe proaspete și/sau conservate 
specifice zonei, înscrise în scheme de calitate (ex. DOP). 

Pași de urmat pentru înființarea unui Punct Gastronomic Local: 
1) cunoașterea preparării unor mâncăruri sigure, igienice, gustoase și de bună 

calitate; 
2) obținerea unei forme de înregistrare juridică: persoană fizică autorizată, 

întreprindere individuală, societate comercială etc. (Registrul Comerțului); 
3) amenajarea bucătăriei personale pentru a putea fi prezentată unei echipe de 

evaluare. Aceasta nu trebuie să arate ca o bucătărie profesională, ci trebuie să fie 
curată, bine amenajată, cu apă potabilă, cu posibilități de depozitare corectă a materiei 
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prime și a produsului finit, precum și cu posibilitatea de pregătire termică 
corespunzătoare; 

4) depunerea unui dosar la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor din județul de reședință, care să conţină: schiƫa locului de producere a 
alimentelor, copie după certificatul constatator de la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerƫului şi copie după actul de identitate. 

Acest tip de organizare vine în sprijinul celor care produc alimente de bază și 
doresc să ofere servicii de alimentație publică în deplină siguranță pentru 
consummator. Este o facilitate pentru unitățile de tip familial care vor să presteze 
turism la scară mică (turism rural, ecoturism, turism cultural). 
 

Concluzii 
Spaţiul montan devine din ce în ce mai căutat de turiști, iar turismul în acest 

areal, asociat cu resursele rurale şi produsele tradiţionale locale, constitue un 
important instrument pentru revitalizarea economiei rurale. 

În mediul rural montan ferma țărănească păstrează valori încă nealterate. 
Valorificarea spațiilor excedentare din cadrul gospodăriei prin agroturism sau pur şi 
simplu prin simpla lor închiriere către turişti, precum şi a produselor agroalimentare 
certificate din fermă, pot constitui factori determinanți pentru ca populația din zona 
montană să rămână în mediul rural. Înfiinţarea unor Puncte Gastronomice Locale la 
nivelul gospodăriei poate aduce, de asemenea, venituri complementare familiilor de 
agricultori. 

Cu siguranţă, produsele și serviciile turistice oferite la nivelul fermei vor trebui 
să răspundă atât nevoilor, cât și exigențelor turiștilor.  

Calitatea ecologică a produselor agroalimentare din fermă, de origine animală, 
vegetală, sau apicole, este net superioară celor similare din zonele de câmpie. În cadrul 
gospodăriei țărănești montane regăsim și o serie întreagă de produse sau băuturi 
tradiționale, specifice unei anumite zone sau localități. 

Aerul proaspăt, ozonat, reprezintă un alt atuu pentru turistul ce preferă 
muntele.  

Valorificarea produselor în cadrul fermei montane va avea caracter benefic atât 
pentru fermier, prin obținerea de venituri complementare, cât și pentru turist, 
beneficiar al unei cure de sănătate în cadrul vacanței rezonabile ca preț pertecute în 
gospodăria țărănească.  

O dată în plus, criza sanitară actuală, cauzată de efectele pandemiei COVID-19, 
vine să demonstreze faptul că zonele rurale montane reprezintă destinații de vacanță 
mai sigure, căutate de cât mai mulți turiști. 
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