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CAPITOLUL I 
STRATEGIES IN RURAL TOURISM 

STRATEGII ÎN TURISMUL RURAL 
 

1.1. ROMANIAN RURAL TOURISM IN THE EUROPEAN TOURISM SYSTEM. 
ROMANIA AS A TOURIST DESTINATION 

 
TURISMUL RURAL ROMÂNESC ÎN CONTEXTUL SISTEMULUI TURISTIC 

EUROPEAN. ROMÂNIA CA DESTINAŢIE TURISTICĂ 
 

Alina-Petronela HALLER 
cercet. şt. pr. III dr. 

ICES ,,Gh. Zane” Iaşi al Academiei Române 
 

Abstract 
As the title of the article sugest, we analyse the Romanian rural tourism in the context of European 

tourism. After an overview, we emphasize the strengths (the attractions) of Romanian tourism potential which 
allow the development of rural tourism. 

Keywords: tourism, rural tourism, Romanian attractions, development, European touristic system 
 
JEL Classification: O14, O 180, O 52, P 25, Z19 

 
Metodă şi metodologie 

Materialul bibliografic utilizat este un cumul de lucrări teoretice, descriptive sau empirice, analize ale 
subiectelor propuse. Vom recurge la inducţie şi deducţie, sinteze şi concluzii proprii, rezultate din realitatea 
proprie sau prezentată în sursele disponibile. 

 
Introducere 

Globalizarea şi regionalizarea sunt procese care ne influenţeză individual, economic şi 
social. Toate activităţile, societăţile şi sistemele sunt nevoite să se reconsidere, să îşi 
accelereze reacţiile de adaptare la schimbare. Globalizarea reprezintă intensificarea relaţiilor 
sociale peste tot în lume, care interconectează localităţi îndepărtate în asemenea manieră încât 
evenimente locale sunt influenţate de evenimente care se petrec la multe mile distanţă şi 
invers1. Tehnologiile comunicaţionale, de transport, sistemul financiar sunt factori care susţin 
fenomenul integrării regionale şi globale la toate nivelele şi dimensiunile economice, sociale, 
culturale şi politice. Globalizarea are propria cultură dominantă de unde derivă tendinţa de 
relativă omogenizare sub umbrela americanizării. Se generalizează tot ceea ce SUA are mai 
bun dar mai ales ceea ce are mai rău. Trăim şi ne desfăşurăm activitatea într-o lume hibridă. 
În prezent, nu sunt puţini cei care consideră turismul ca fiind cea mai mare industrie a lumii, 
supusă transformării şi nevoii de adaptare la schimbări majore. Turismul este un fenomen 
ideologic exercitând un efect cumulativ mai mare decât oricare alt factor al globalizării2. În 
plină regionalizare şi globalizare, tendinţa este de a ne concentra asupra turismului 
internaţional. Acesta nu este o extensie a turismului intern ci activitatea care leagă lumea 
dezvoltată de cea subdezvoltată combinând interese contradictorii: relaxare (turiştii din ţările 
cu venituri mari) şi aspiraţii de dezvoltare ale societăţilor slab dezvoltate economic. Turismul 
internaţional stimulează penetrarea capitalului străin şi a altor obiceiuri social-culturale din 
anumite zone spre altele. Deschiderea economică prin regionalizare şi globalizare este 
                                                            

1 Higgins – Desbiolles Freya, 2008, ,,Chapitalist Globalization, Corporatised Tourism and Their Alternative”, în 
Chang R. Peter (edt.), Tourism Management in the 21st Century, New York: Nova Science Publishers Inc., p. 7 
2 Higgins – Desbiolles Freya, 2008, ,,Chapitalist Globalization, Corporatised Tourism and Their Alternative”, în 
Chang R. Peter (edt.), Tourism Management in the 21st Century, New York: Nova Science Publishers Inc., p.24 
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rezultatul liberalizării. Prin eliminarea barierelor din calea liberei circulaţii fluxul de turişti a 
crescut, iar activitatea turistică a dobândit noi valenţe şi dimensiuni.  

 
Turismul în context european 

Europa rămâne principala destinaţie turistică a lumii. Turismul crează, în Europa, 
direct şi indirect, 7 milioane de locuri de muncă3. Prin turism sunt create aproximativ 100 000 
de locuri de muncă anual, iar 87% din vizitatori sunt de provenienţă europeană4. În anul 2004, 
în Europa, turismul a asigurat 5% din totalul locurilor de muncă şi 5% din PIB5. 

Turismul, ca strategie de dezvoltare, derivă din relaţia exporturilor cu creşterea 
economică. Industria turistică este o industrie exportatoare în măsura în care se obţin câştiguri 
din schimburile valutare şi din atragerea unui număr din ce în ce mai mare de turişti spre 
anumite regiuni, ţări sau zone. 

În anii ’50, ’60 şi ’70, strategia de industrializare prin substituţia importurilor a fost 
considerată un panaceu pentru creştere economică ... stategia presupunând niveluri ridicate de 
protecţie a industriei interne6. Încă de la sfârşitul anilor ’60, a început promovarea strategiei 
alternative, orientată spre export, ca urmare a eşecului celor de substituţie a importului dar şi a 
avantajului comparativ derivat din comerţ. Evoluţia industriei turistice este corelată cu 
strategia de dezvoltare orientată către export. A fost adoptată cu precădere de către statele în 
curs de dezvoltare, mai ales în sectorul privat, unde se investeşte cel mai mult în turism. 

Dezvoltarea sectorului turistic este influenţată de tendinţele sociale, în special 
preferinţele de petrecere a timpului liber, de individualismul pronunţat, de mutaţiile 
demografice şi progresul economic, tehnologic şi comunicaţional. Aceste tendinţe şi impactul 
lor asupra turismului se refelectă în produse şi servicii complexe, în schimbarea profilurilor 
ocupaţionale ale oamenilor angajaţi în acest sector7.  

Evoluţia turismului este din ce în ce mai accelerată peste tot în lume şi implicit 
Europa. Diferenţa constă în faptul că, spre deosebire de alte regiuni, Europa este destinaţie 
tradiţională. Noile tendinţe, noile tehnologii şi cerinţele foarte variate ale clienţilor au alterat 
oferta şi cererea turistică şi au mărit concurenţa. Dorinţele clienţilor dictează conceperea 
ofertei turistice, comportamentul şi atitudinea celor implicaţi în activitatea turistică.  

Astăzi, turismul se bazează pe informaţie şi tehnologie comunicaţională. Comerţul 
electronic şi promovarea (marketingul turistic) sunt dependente de tehnologia informaţională 
şi comunicaţională. Progresul actual permite comunicarea eficientă cu clienţii, îmbunătăţirea 
serviciilor furnizate, fluidizează activităţile comerciale, susţine inovaţia în domeniu şi invers, 
crează şi modifică mediul afacerilor prin dezvoltarea e-turismului8, inclusiv a activităţilor din 
aval şi amonte.  
                                                            

3 Strietska-Ilina Olga, Tessaring Manfred (eds.), 2005, Trends and Skill Needs in Tourism, Cedefop Panorama 
Series, no. 115, Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, pp.7-8 
4 Strietska-Ilina Olga, Tessaring Manfred (eds.), 2005, Trends and Skill Needs in Tourism, Cedefop Panorama 
Series, no. 115, Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, pp.7-8 
5 Strietska-Ilina Olga, Tessaring Manfred, Dworschak Bernd, Schmigt Susanne Liane, Freikamp Henriette, 
Mytyek Ralf, Tourism in Europe, , în Trends and Skill Needs in Tourism, Strietska-Ilina Olga, Tessaring 
Manfred eds., Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg, Cedefop Panorama 
Series, no. 115, 2005, p. 127 
6 Biman C. Prasad, Clem Tisdall, 2008, ,,Institutions and Tourism Development’’, în Chang R. Peter (edt.), 
Tourism Management in the 21st Century, New York: Nova Science Publishers Inc., pp. 125-155 
7 Abicht Lothar, Freikamp Henriette, Trend Qualification in German Tourism, în Trends and Skill Needs in 
Tourism, Strietska-Ilina Olga, Tessaring Manfred eds., Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxemburg, Cedefop Panorama Series, no. 115, 2005pp. 55-63 
8 Henriksson Riina, The Role of ICT in Tourism and Related Changes in Skills: Electronic Commerce and 
Revenue Management, , în Trends and Skill Needs in Tourism, Strietska-Ilina Olga, Tessaring Manfred eds., 
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Figura nr. 1: Lanţul serviciilor turistice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: Berthold Vere, 2005, Barrier-Free Tourism for All: The Need for Know-How, în Trends and Skill 

Needs in Tourism, Strietska-Ilina Olga, Tessaring Manfred eds., Office for Official Publications 
of the European Communities, Luxemburg, Cedefop Panorama Series, no. 115, pp. 74-78 
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În figura nr. 1 am prezentat principalele activităţi ale lanţului turistic.  
În primul rând, turistul potenţial îşi exercită intenţia. În mod firesc, urmează 

pregătirea, obţinerea de informaţii, luarea deciziei şi, în final, rezervarea. Posibilităţile de 
informare sunt multiple şi uşor accesibile. Numărul mare de agenţii şi tour operatori fac 
posibilă existenţa unor oferte diversificate, pentru toate gusturile şi categoriile de venituri, 
marea lor majoritate posibil de consultat prin intermediul internetului. Transparenţa este mare, 
iar volumul informaţiilor disponibile, de asemenea. Problema nu mai ţine de obţinerea 
informaţiilor în cantitatea şi de calitatea dorită ci de luarea deciziei. Odată alegerea făcută şi 
operată rezervarea, turistul potenţial devine consumator efectiv de turism. Din momentul 
plecării, turistul se manifestă activ încercând să îşi atingă obiectivele individuale. Sigur, de la 
bun început, încă din faza de intenţie, turistul îşi cunoaşte obiectivul: cultural, religios, 
relaxare, sport, cumpărături etc. Cu toate că există cu certitudine un obiectiv principal, 
individul ajunge să îmbine, de-a lungul experienţei lui de turist, un cumul de subobiective: 
vizite, cumpărături, relaxare, cultură, distracţie, sport, gastronomie etc. Ulterior sosirii la 
destinaţie, cazării şi familiarizării cu locul, turistul începe să îşi satisfacă obiectivele 
individuale astfel încât, finalitatea să echivaleze cu satisfacţia. Se doreşte o confirmare a unei 
bune alegeri şi decizii de a călătorii, de a lipsi de acasa şi de la locul de muncă9 şi din mediul 
familial, cotidian, mult mai sigur pentru orice individ care caută reducerea riscurilor la care se 
expune. 

Practic, activitatea turistică implică mişcarea oamenilor în timp şi spaţiu, între propiul 
habitat şi regiunile de destinaţie10. 

Revenind la Europa, turismul rural are o tradiţie îndelungată mai ales în Franţa, 
Germania, Italia şi Olanda11. Cererea pentru turismul rural depinde, se pare, exclusiv de 
calitatea ofertei de cazare, cheltuielile destinate cazării reprezentând aproxinativ o treime din 
totalul cheltuielilor pe care le face un turist12. Alegerea unei destinaţii de vacanţă depinde 
direct de nevoile şi aşteptările turiştilor.  

Destinaţiile rurale sunt dominate, peste tot în Europa şi în lume, de locaţii mici, 
independente una de cealaltă, de regulă afaceri de familie. În general, afacerile turistice din 
rural au un management şi un marketing sărace, de cele mai multe ori din lipsa informaţiilor 
şi a nivelului educaţional relativ redus, alteori din cea a fondurilor financiare necesare 
promovării şi dezvoltării. În consecinţă, direcţia acestor afaceri de familie nu este tocmai cea 
corectă. Deseori depinde de imaginaţia, prea bogată sau prea săracă, a proprietarului şi 
familiei sale, a conduitei şi comportamentului faţă de turişti, a abilităţilor şi gusturilor 
acestora. 

În mediul rural, este important ca proprietarii să cunoască sau să intuiască elemente de 
management al calităţii13: 

- accentul pe consumator – presupune acumularea de informaţii cu privire la 
aşteptările turiştilor şi un eventual contact direct cu consumatorii; 

                                                            

9 Hall C. Michael, Williams M. Allan, Lew Alan, Tourism: Conceptualization, Institutions and Issues, în Lew 
Alan, Hall Michael, Williams Allan eds., 2004, A Companion to Tourism, Blackwell Publishing, p. 6 
10 Mckercher Bob, Lew Alan, Tourist Flows and the Spatial Distribution of Tourists, în Lew Alan, Hall Michael, 
Williams Allan eds., 2004, A Companion to Tourism, Blackwell Publishing, p. 36 
11 Albaladejo I., Diaz M.T., 2008, ,,Stated Preferences of Tourists for Rural Accomodation Choices’’, în Chang 
R. Peter (edt.), Tourism Management in the 21st Century, New York: Nova Science Publishers Inc., pp. 179 - 203 
12 Albaladejo I., Diaz M.T., 2008, ,,Stated Preferences of Tourists for Rural Accomodation Choices’’, în Chang 
R. Peter (edt.), Tourism Management in the 21st Century, New York: Nova Science Publishers Inc., pp. 179 - 203 
13 Bedia Serrano Ana, Fernandez Lopez Concepcion, 2008, ,,Quality Management in the Tourism Industry: A 
Literature Review and Agenda for Future Research’’, în Chang R. Peter (edt.), Tourism Management in the 21st 

Century, New York: Nova Science Publishers Inc., pp. 227-256 
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- îmbunătăţirea continuă a serviciilor; 
- munca în echipă. 

Turismul rural european se caracterizează şi prin diversitate. Aceasta include 
perspective, abordări diverse şi diferenţe de cultură, gen, rasă, religie, etnice şi naţionale, 
atitudinale, socio-economice şi personale, de limbă, fizice şi mentale, valori, cunoaştere şi 
statut14.  

Dimensiunile diversităţii sunt primare sau observabile şi secundare sau 
nonobservabile. Primele includ caracteristici imuabile cum ar fi: gen, rasă, etnie, abilităţi 
fizice şi mentale. A doua categorie se referă la caracteristici ce se pot modifica: educaţia, 
statutul civil, venitul, credinţele religioase, diferenţele culturale, de personalitate şi 
profesionale etc.  

În activitatea turistică din mediul rural, diversitatea asigură reacţia rapidă la 
schimbare, cu efecte ambivalente: 

- îmbunătăţirea serviciilor oferite clienţilor; 
- îmbunătăţirea managementului; 
- crearea de oportunităţi pentru o interacţiune pozitivă; 
- atragerea şi fidelizarea unor angajaţi talentaţi; 
- reducerea costurilor. 
Diversitatea se răsfrânge asupra subformelor de turism practicate în mediul rural: 

agroturism, ecoturism, turism cultural, turism religios, turism etnic15.  
Turismul rural românesc se subscrie celui european. Contextul actual, cel descris la 

începutul demersului nostru, specific regionalizării şi globalizării, a impus modificari majore 
în mediul rural românesc, nu neaparat pozitive din punct de vedere social, al mentalităţilor, al 
modului de trai, însă pozitive sub aspect economic.  

Potenţial de dezvoltare al turismului rural în România există. Segmentul majoritar de 
turişti provine din interior. Justificarea constă în bagajul ofertei cultural-religioase şi istorice 
specic româneşti, mult prea puţin atractivă pentru străinii necunoscători ai realităţii istorice 
trecute şi actuale. Cu toate acestea, mediul rural atrage din ce în ce mai mulţi vizitatori. 
Raportului calitate/preţ i se adaugă peisajul şi mediul. Împreună constituie un tot unitar pentru 
o ofertă atractivă, inclusiv pentru persoane străine aflate în cautate de inedit.  

 
,,România. Cele mai frumoase locuri’’ 

Acest subparagraf a lucrării este inspirat dintr-o carte coordonată de Ovidiu Morar, 
intitulată România. Cele mai frumoase locuri. Trecând prin acest volum descoperim România 
şi, din nefericire, realizăm cât de mare este potenţialul turistic neexploatat, şi cât de reduse 
sunt cunoştinţele şi respectul nostru faţă de moştenirea pe care o posedăm. În continuare, vom 
prezenta, foarte pe scurt, o parte din obiectivele descrise de către Ovidiu Morar în România. 
Cele mai frumoase locuri. Acest paragraf se adresează persoanelor care nu cunosc România. 
Nutrim dorinţa de a prezenta o altă imagine, mult mai pozitivă, a României turistice, pentru a 
deschide apetitul, curiozitatea de a vizita şi alte locuri, altele decât cele tradiţionale, aparent 
fără mare importanţă, în realitate valori de necontestat pe lângă care putem trece oricând cu 
foarte mare nonşalanţă fără să le cunoaştem importanţa, locul şi rolul. 

                                                            

14 Özgener Şevki, 2008, ,,Diversity Management as a Source of Sustainable Competitive Advantage in Tourism 
Industry’’, în Chang R. Peter (edt.), Tourism Management in the 21st Century, New York: Nova Science 
Publishers Inc., p. 354 
15 Turismul etnic se bazează pe valorile etnografice ale unui popor: vestimentaţie, muzică şi dans tradiţional.  
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Vestigii vechi, cetăţi şi biserici-cetăţi, martore ale istoriei de secole, ar putea fi 
promovate în ofertele turistice, fiecare având o poveste în spate pe care puţini pasionaţi o mai 
cunosc:  

- Cetatea Histria (657 î. Hr.) – transformată în ruine în anul 242 şi părăsită 
definitiv în sec. al VII-lea; 

- Sarmizegetusa Regia – fost centru religios şi politic al vechii Dacii. Astăzi se 
păstrează ruinele amfiteatrului, forului, termelor, edificiile publice şi particulare; 

- Biserica Evanghelică de la Cârţa – a aparţinut unei foste abaţii cisterciene – 
ordin călugăresc catolic originar din Franţa – a fost fondată în anul 1202 şi 
refăcută între anii 1242 – 1250, după distrugerile cauzate de invazia tătară. În 
anul 1474, regele Ungariei, Matei Corvin, o desfiinţează ca mănăstire. Edificiul 
a trecut în administrarea bisericii catolice din Sibiu. Ulterior, devine parohie 
evanghelică şi este un monument reprezentativ al goticului timpuriu din 
Transilvania; 

- Cetatea ţărănească de la Râşnov – a fost construită în sec. al XIV – lea şi 
consolidată şi refăcută până în sec. al XVIII-lea. Situată pe o stâncă înaltă de 
150 metrii, a fost loc de refugiu şi apărare pentru locuitorii din zonă. În incinta 
cetăţii au fost construite case mici, o şcoală, o capelă şi un loc pentru turmele de 
oi. Este una din cele mai bine conservate cetăţi din Transilvania, astăzi 
restraurată de către un investitor privat şi inclusă în circuitul turistic; 

- Cetatea de la Slimnic (între Sibiu şi Mediaş) – începutul construcţiei este plasat 
în sec. XVI-lea. În anul 1706, în timpul războiului curuţilor, cetatea a fost 
incendiată şi lăsată în părăsire; 

- Biserica evanghelică fortificată de la Prejmer – construită în sec. XIII-lea, în stil 
gotic cu influenţe cisterciene. Altarul gotic datează din anul 1450. Zidul 
fortificat este înalt de 12 metri şi are o grosime de 3-4 metri. În interiorul cetăţii 
există un muzeu etnografic săsesc cu obiecte de cult, veşminte, mobilier pictat, 
ceramică; 

- Cetatea de la Hunedoara sau Castelul Hunianzilor sau Castelul Corvineştilor – 
a fost construită în sec. XIV-lea, în stil renascentist, cu caracteristici gotice şi 
baroce; 

- Cetatea Neamţ – construită de către Petru I Muşat; 
- Cetatea Sucevei – construită în sec. al XIV-lea în timpul domniei lui Petru 

Muşat, atinge apogeul în perioada domniei lui Ştefan cel Mare; 
- Castelul Bran – ridicat în anul 1212 din lemn, refăcut din piatră, de saşi, în anul 

1377; 
- Curtea Domnească de la Târgovişte – cel mai bine conservat ansamblu 

medieval din România, realizat în etape în perioada 1396 – 1698, fiind reşedinţa 
Ţării Româneşti pentru 33 ani; 

- Cula de la Măldăreşti – datează din sec. XVIII-lea. Denumirea vine de la 
cuvântul turcesc kule care înseamnă turn de apărare; 

- Cetatea Făgăraş – a fost construită în anul 1310, pe teren mlăştinos, iniţial din 
lemn, iar în anul 1538 din piatră; 

- Palatul Mogoşoaia – construit de către Constantin Brâncoveanu în anul 1702 
pentru fiul său Ştefan. Palatul este o îmbinare de caracteristici decorative 
munteneşti, bizantine şi renascentiste italiene; 

- Complexul Peleş – datând din anul 1873, a fost reşedinţa de vară a principelui 
Carol I al României. Complexul este format din Castelul Peleş, Pelişor, Foişor, 
corpul de gardă, economatul, grajdurile regale şi centrala electrică; 
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- Catedrala Unirii sau a Reîntregirii de la Alba Iulia – locul în care, în anul 1922, 
au fost încoronaţi Regele Ferdinand I şi Regina Maria. Catedrala, cu hramul Sf. 
Treimi, are un turn-clopotniţă de 58 metrii şi datează din 1921. 

Peste tot în România sunt semne ale credinţei. Credinţa majoritară în România este 
ortodoxia. Deschiderea europeană nu reprezintă neaparat un avantaj pentru dezvoltarea 
turismului religios. Foarte puţini turişti străini vin în România cu scopul declarat de a vizita 
biserici şi mănăstiri. Acest lucru nu echivalează cu lăsarea lor în uitare. Turismul religios s-a 
dezvoltat foarte mult pe plan intern. Multe dintre bisericile şi mănăstirile româneşti au 
însemnătate istorico-religioasă şi sunt factor de atractivitate turistică dacă sunt riguros 
promovat: 

- Biserica de la Densuş, cu hramul Sf. Nicolae – a fost construită în sec. XIII-lea, 
din piatră, marmură şi coloane aparţinănd Ulpiei Traiana Sarmizegetusa, 
apreciată ca fiind cea mai veche din ţară; 

- Mănăstirea Cozia – ctitorită de către Mircea cel Bătrân în perioada 1387 – 1388, 
pe numele ei iniţial Nucet; 

- Mănăstirea Putna – ctitorită de către Ştefan cel Mare între 1466 – 1469. 
Adăposteşte osemintele domnitorului Ştefan cel Mare şi a altor domnitori şi 
doamne din dinastia Muşatinilor; 

- Biserica din Pătrăuţi – cea mai mică şi veche ctitorie a lui Ştefan cel Mare – 
1487 – păstrată în forma iniţială; 

- Mănăstirea Voroneţ – ctitorie a domnitorului Ştefan cel Mare – 1488 – vestită 
datorită albastrului de Voroneţ şi monument inclus în patrimoniul UNESCO; 

- Mănăstirea Moldoviţa – ctitorie a lui Petru Rareş din anul 1532, ridicată lângă 
ruinele mănăstirii construite de Alexandru cel Bun între anii 1402 – 1410. De 
asemenea, face parte din patrimoniul UNESCO; 

- Mănăstirea Suceviţa – este ctitoria lui Ieremia şi Simion Movilă. Construită în 
perioada 1581 – 1601 este inclusă în patrimoniul UNESCO; 

- Mănăstirea Curtea de Argeş – ctitorită în perioada 1514 – 1517 de către Neagoe 
Basarab. Adăposteşte mormintele regilor Carol I şi Ferdinand I şi pe cele ale 
reginelor Elisabeta şi Maria şi ale lui Carol al II-lea; 

- Mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi – a fost ctitorită de către Vasile Lupu între anii 
1635 şi 1639. Adăposteşte pietrele funerare şi osemintele domnitorilor Dimitrie 
Cantemir (1710 – 1711), ale lui Al. I. Cuza, primul domn al Principatelor Unite 
(1859 – 1866) şi ale ctitorilor; 

- Mănăstirea Agapia – ctitorită în perioada 1642 – 1644 de către hatmanul Gavril, 
fratele domnitorului Vasile Lupu. Este celebră datorită picturilor lui Nicolae 
Grigorescu (pe bolta naosului Iisus Hristos Pantocrator, pe naos Sf. Ecaterina); 

- Bisericile din lemn de la Budeşti – datând din 1643, cu arhitectură specific 
maramureşeană; 

- Mănăstirea de la Hurezi – ctitorită la sfârşitul sec. XVII-lea de către Constantin 
Brâncoveanu; 

- Catedrala romano-catolică din Alba Iulia – datează din sec. XIII-lea şi 
adăposteşte osemintele lui Iancu de Hunedoara; 

- Biserica fortificată de la Biertan (Sibiu) – datând din perioada 1492 – 1515, este 
una din cele şase biserici monument UNESCO; 

- Biserica fortificată de la Viscri – datând de la începutul sec. XIII-lea, este una 
din cele şase biserici monument UNESCO, iar prima ei atestare documentară 
datează din anul 1400. 
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Am mai putea aminti şi alte obiective ce merită interesul turiştilor: Biserica Neagră 
din Braşov, Palatul Culturii din Iaşi, Mănăstirea Golia din Iaşi, Casa Pogor din Iaşi, Bojdeuca 
lui Creangă din Iaşi, Muzeul Unirii din Iaşi, Ansamblul scluptural Brâncuşi din Târgu Jiu etc. 

Am enumerat doar o parte din obiectivele turistice ce pot fi vizitate în România. Nu 
avem cum să menţionăm toată frumuseţea naturală sau creată în timp pe teritoriul ţării 
noastre. Fiecare regiune în parte, în special Bucovina, Culuarul Rucăr-Bran, Muntii Piatra 
Craiului, Transfăgărăşanul, Defileul Dunării, Munţii Apuseni, Maramureşul, Delta Dunării, 
Litoralul Mării Negre, de fapt tot ce înseamnă România, oferă o gamă largă de posibilităţi de 
petrecere a concediilor şi vacanţelor pe gustul şi în funcţie de dorinţele oricărui turist. 
 

Concluzii 
Turismul este o adevărată industrie. A dobândit proporţiile actuale treptat, o dată cu 

regionalizarea şi globalizarea, cu intensificarea activităţilor cotidiene, cu creşterea veniturilor, 
graţie tehnologiilor moderne şi dezvoltării infrastructurii de transport dar poate, ce este foarte 
important, odată cu modificarea proporţiilor timpului liber. Cu cât oamenii au timp liber mai 
puţin, cu atât îşi doresc să îl valorifice mai constructiv. Toate aceste schimbări oferă 
oamenilor posibilitatea de a-şi părăşi mediul familiar, în perioadele în care simt nevoia de 
relaxare, şi de a evada în spaţii noi, pe care nu le cunosc dar care îi atrag atunci când obţin 
informaţii adecvate, şi unde îşi ating obiectivele legate, de regulă, de dezvoltarea lor 
individuală. 

Turismul internaţional este forma cea mai cunoscută şi practicată. Aceasta nu exclude 
mediul rural, indiferent de ţară. România este un spaţiu oportun pentru dezvoltarea turismului 
rural. Este agreat inclusiv de persoane cu obiective multiple şi diverse. Indiferent de scop, 
orice turist, autohton şi străin, îşi doreşte să cunoască locul în care merge, vestigiile şi istoria 
lor. Am considerat firesc să enumerăm doar câteva obiective posibil de vizitat în România, 
inspiraţi de o lucrare ce ar putea fi un bun suport de promovare a turismului istoric, cultural şi 
religios din ţara noastră. 
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1.2. HEALTH AND MORAL RESPONSIBILITY IN SUSTAINABLE 
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Abstract 
Our article brings to attention several important issues on health and moral responsibility in rural and 

agro-tourism activities. In our opinion these are the elements that support or otherwise, unless given attention, 
hinder the sustainable development of rural tourism and agrotourism.This paper brings to attention a wide 
range of ethical dilemmas, the conflicts between locals and tourists, lack of tolerance of tourists coming to the 
community, failure to tourists to local cultural values, to the impact of public policy on health and safety 
business entrepreneurs in these areas.Also focuses on identifying actors moral and legal responsibilities in 
resolving these issues for developing a sustainable rural tourism and agro-tourism, as well as methods and 
strategies that can be implemented to achieve this goal. 
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Introducere. Sănătate şi responsabilitate morală în turism 
Turismul înseamnă comportament uman, atât al turiştilor cât şi al gazdelor, iar toate 

cercetările au ca obiectiv studierea acestuia, pentru o mai bună înţelegere şi previzionare 
(Dwyer, Gill, şi Seetaram, 2005, p. 385). Din această perspectivă, o analiză a sănătăţii şi 
responsabilităţii morale a actorilor implicaţi în prestarea serviciului turistic este perfect 
justificabilă, cu atât mai mult cu cât puţine politici de dezvoltare a unui turism rural durabil 
pornesc de la acest fundament. 

În sens larg (Raatma, 2000) a fi responsabil înseamnă să fii onest, să îţi respecţi 
cuvântul dat, adică să faci ceea ce ai promis, să urmezi reguli, să îţi asumi consecinţele 
acţiunilor tale.  Responsabilitatea este temelia pe care se construieşte încrederea între oameni. 

Prin prisma înţelesului şi rolului său, responsabilitatea înseamnă (Wirtz, 2007, pp. 25-
26): cauză (de ex., cineva este responsabil de provocarea unui rău); a da cont (din punct de 
vedere moral, legal, economic, social, politic) pentru acţiunile şi consecinţele produse; 
abilitate (de a face în mod autonom, deliberat o alegere); datorie sau obligaţie (un rol, o 
funcţie în societate).  

De asemenea, responsabilitatea este o virtute, altfel spus exprimă o judecată de valoare 
pozitivă, se referă la cineva care şi-a asumat în mod serios datoriile sau obligaţiile [morale], 
comportamentul care trebuie promovat; care este conştient de consecinţele acţiunilor sale faţă 
de celelalte persoane, chiar şi în situaţii în care aceste datorii/obligaţii nu sunt clar definite. În 
sens larg, responsabilitatea morală ne coordonează acţiunile, ne dă posibilitatea să discutăm 
cu ceilalţi acţiunile noastre şi să le supervizăm.  

În accepţiunea lui Raoul Wirtz (2007, p. 25) responsabilitatea morală este un fapt deja 
împlinit, realizat: ne luăm responsabilitatea, o acceptăm, o asumăm, o declarăm, o 
împărtăşim, împărţim, evităm, restricţionăm, o diminuăm, o ignorăm. 

“Responsabilitatea morală obligă” (idem, 2007, p. 27) deoarece implică respectarea 
unor valori şi norme morale definite (şi impuse tacit sau codificate în normativa legală) la 
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nivelul unei comunităţi, pentru binele membrilor săi. Este garanţia că individul îşi acceptă pe 
deplin statutul de membru responsabil al comunităţii sale şi este input-ul oferit celorlalţi 
pentru obţinerea unui output mai bun, în condiţii de reciprocitate.  

 
Sănătate şi responsabilitate morală 

Termenul de responsabilitate morală este intrinsic legat de cel de sănătate morală. 
Sănătatea morală este terenul pe care se poate manifesta responsabilitatea morală. Din 
perspectiva criteriilor medicale sănătatea omului este biopsihosocială, desăşurată pe trei 
coordonate: fizic, psihologic (mental) şi social (Martin, 2006, p. 8). Astfel, valorile morale 
sunt legate de sănătatea mintală, şi în acest context, individul sănătos şi responsabil moral este 
cel care are conştiinţă morală, are capacitatea să gândească şi să facă un raţionament pornind 
de la modul de respectare a normelor morale (analizează şi face judecăţi de valoare), are 
preocupări morale, caută înţelesul moral al faptelor şi consecinţelor lor. El are cunoştinţele şi 
capacitatea să aleagă acţiunile sale în mod liber. Astfel, se poate spune că un individ este 
responsabil moral pentru că a făcut rău celorlalţi doar dacă îndeplineşte două condiţii (Weiss, 
2009, p. 103): a acţionat în cunoştinţă de cauză şi în mod liber, voluntar (sau a generat 
acţiunea) şi au conştientizat că acţiunea lor face rău celorlalţi, îi răneşte; şi au conştientizat şi 
au ales liber să nu renunţe la acţiunea sa sau să prevină răul, şi au ştiut că acest lucru [faptul 
că nu a renunţat] este rău din punct de vedere moral. Ignoranţa individului sau incapacitatea 
sa de a se controla sunt două aspecte care “protejează” individul să nu fie judecat ca fiind 
“responsabil moral” pentru ceea ce a făcut rău. 

Legătura dintre etică şi responsabilitate morală rezidă în faptul că individul face 
reflecţia asupra acţiunilor şi consecinţelor lor din punct de vedere moral, şi tot el face 
alegerea. În consecinţă, responsabilitatea morală reflectă într-un fel sau altul deţinerea unei 
competenţe etice (senzitivitate morală, raţionament pe baza valorilor morale, motiv/justificare 
morală pentru alegere, acţionare/punerea în aplicare/leadership moral). 

Turiştii şi furnizorii de turism au o responsabilitate morală pentru atitudinile şi 
acţiunile lor. Astfel, ei au o sarcină comună fiindcă de fapt au şi şanse egale în procesul de 
luare a deciziilor, nimeni nefiind exclus.  

Articolul nostru doreşte să aducă în atenţie importanţa responsabilităţii morale în 
turismul rural şi agroturism, a direcţiilor în care aceasta trebuie revendicată, a actorilor 
implicaţi în promovarea acesteia precum şi a unor potenţiale măsuri în consolidarea 
comportamentului responsabil moral. 

 
Responsabilitate morală – fundamentul sustenabilităţii în turismul rural şi agroturism 

Joëlle Rouanet-Laplace (2008, p. 71) identifică printre cuvintele cheie ale turismului, 
termenul de responsabil, asociindu-l cu comportamentul turistului în relaţia sa cu mediul 
respectiv: “turiştii trebuie să limiteze impactul negativ al turismului asupra mediului natural şi 
cultural prin utilizarea responsabilă a utilizării resurselor, aplicarea unui management efectiv 
al deşeurilor şi minimizarea poluării”. În acelaşi timp, a fi responsabil se regăseşte sub 
amprenta “respectului”, un turism responsabil fiind considerat cel care “angajează relaţii 
bazate pe respect între turişti şi gazde, care construiesc mândria şi încrederea locală”. 
Turismul responsabil înseamnă respect pentru diversitate, credinţele filosofice şi morale 
(idem, 208, p. 71). 

În sinteza realizată de Frey şi George (2012), turismul responsabil face parte din 
panoplia termenilor care definesc turismul sustenabil. Înseamnă “oferirea unei experienţe de 
vacanţă pentru oaspeţi, precum şi oportunităţi de afaceri bune care să contribuie la sporirea 
calităţii vieţii printr-o creştere a beneficiilor socio-economice şi prin îmbunătăţirea 
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managementului resurselor”. Un turism considerat a fi etic se bazează pe un turism 
responsabil. 

 
Scurte repere teoretice privind turismul rural şi agro-turismul 

Orice demers care are ca intenţie dezbaterea necesităţii reflecţiei asupa eticii sau 
asupra responsabilităţii morale în turismul rural şi agroturism trebuie să înceapă cu definiţiile 
acestor două forme de turism şi prezentarea elementelor lor cheie. Acest aspect ne va oferi 
posibilitatea să înţelegem mai bine ariile/activităţile în care este reclamată responsabilitatea 
morală.  

Wieczorek şi Rouba (2013), definesc turismul rural ca pe o “experienţă recreaţională 
obţinută prin vizite în stabilimentele rurale/din mediul rural, realizate cu scopul de a participa 
la/sau experimenta activităţi, evenimente, atracţii turistice care nu sunt [accesibile] în zona 
urbană”. Autorii menţionaţi fac referire şi la celelalte concept relaţionate: agroturismul 
implică vizite la ferme agricole sau operaţii agricole şi implicarea activă în activităţile 
acesteia, în calitate de turist, în scop recreaţional, de petrecere plăcută a timpului liber, de 
delectare. O formă a agroturismului poate fi turismul agri(o)cultural care se axează în 
principal pe scopuri educaţionale sau de înţelegere a culturii locale din zona rurală respectivă, 
prin intermediul acestei implicări (idem, 2013). Turismul rural nu implică automat aspecte şi 
activităţi de natură agricolă, aceasta fiind un criteriu important de diferenţiere. Mai mult, 
turismul rural are un caracter mai pasiv, de relaxare, în comparaţie cu agroturismul. În primul 
caz, plimbările (pe jos, călare, cu bicicleta, cu căruţa, cu sania sau de tip off-road) în aer liber, 
fotogafierea împrejurimilor, mersul la picnic sau poate pescuitul sunt cele mai frecvente. 
Totuşi, aceste două forme de turism sunt abordate deseori împreună prin numitorul lor comun, 
zona de desfăşurare, cea rurală. Cele două forme au o notă de “turism pentru orăşeni”. 
Turistul poate fi cazat la o fermă sau în casa/pensiunea unui localnic, poate beneficia de 
produse alimentare autohtone proaspete, poate participa la activităţi de recreere/productive 
desfăşurate în natură, se poate implica în activităţi manufacturiere alături de localnici 
(vopsitul ouălelor de Paşte, olărit, oierit, ţesut, etc.), poate lua parte la organizarea şi 
desfăşurarea de evenimente din viaţa comunităţii locale.  

 
Unele interogări etice 

Preocuparea pentru etică în turismul rural este abordată în primul rând din perspectiva 
asigurării unui echilibru între satisfacerea unei cereri în creştere pentru diferite forme de acces 
şi activităţi recreaţionale, pe de o parte, şi  necesitatea de a proteja mediul natural şi cultural 
rural,  pe de altă parte. Din acest punct de vedere, există dezbateri morale privind “taxarea” 
consumului mediului rural, altfel spus utilizarea de mecanisme financiare care să contribuie la 
reducerea impactului negativ al suprasolicitării anumitor zone prin creşterea numărului de 
turişti, ceea ce în mod evident, afectează dezvoltarea durabilă.  Practica plătirii unui “bilet de 
intrare” pentru vizitarea unui parc naţional, a unei rezervaţii naturale sau a altor site-uri pentru 
activităţi recreaţionale este destul de veche în SUA (în 1908, s-a aplicat pentru Mount Rainier 
National Park şi câţiva ani mai târziu pentru Yosemite and Yellowstone Nation Park) 
(Simpson, 2001, p. 88). Dincolo de argumentele manageriale (faptul că banii pot fi folosiţi 
pentru conservarea adecvată a zonelor şi pentru crearea de facilităţi oferite vizitatorilor, 
precum şi creşterea probabilităţi de implementare efectivă a programelor  de protejare a 
zonelor urale), în cealaltă tabară se adună argumentele eticii care se focalizează pe dreptul 
moral al individului de a avea acces la natură, iar orice plată impusă acestuia ar contravine 
normelor morale privind libertatea personală (idem, 2001, pp. 88-89). Mai mult, poate apărea 
ca o practică disciminatorie pentru acele categorii care ar trebui atrase spre această zonă 
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(idem, 2001, p. 89) (chiar din motive educaţionale) dar care din punct de vedere financiar sunt 
vulnerabile, şi nu ar dispune de resurse care să le permită să plătească accesul.  

În plus, există şi posibilitatea apariţiei conflictelor de interese, deoarece poate apărea 
tendinţa de a scoate profit din aceste taxe, dar care să nu fie reinvestit în dezvoltarea zonelor 
şi beneficiul vizitatorului. 

Totuşi, această problematică merită abordată mult mai în profunzime. 
 

Căştigători şi perzanţi. Cine este mai vulnerabil? 
Optarea pentru “stilul de viaţă rural” a devenit vârful de lance în promovarea 

turismului rural şi a agro-turismului (Badescu&Cristea, 2003, p. 226). Acesta include 
elementele care conferă identitate zonei respective şi oamenilor de acolo, practicile lor 
culturale, “modul şi mediul de viaţă specific”, elemente intangibile (spaţiul deschis, aer 
proaspăt, linişte, cf. Hall, 2005, p. 81), armonia cu natura, grija pentru aceasta şi poluarea 
redusă, producerea alimentelor în gospodăria proprie şi alimentaţia sănătoasă.  

În alţi termeni, turismul rural şi agro-turismul se bazează pe o ofertă bazată pe mediul 
înconjurător natural, “curată” din partea localnicilor, servită cu bună-credinţă şi generoasă în 
intenţiile sale, şi având în centrul său valori care au un filon moral şi care în esenţă sunt 
pilonii unui serviciu turistic de calitate.  Turiştii care preferă această formă de turism sunt 
martorii unui stil de abordare a vieţii şi relaţiilor diferit de cel urban. Este un stil liniştit şi 
echilibrat, fundamentat pe valori tradiţionale puternice, vii, “trăite mai intens”, vizibile în 
viaţa şi munca de zi cu zi a locuitorilor. Acestea sunt valori bazate pe familie şi solidaritatea 
faţă de comunitate, pe reliogiozitate şi pe relaţiile strânse, de încredere între oameni (idem).  

Această ofertă turistică este totuşi exploatată şi vulnerabilizată de ambele părţi 
participante, atât de turişti, cât şi de prestatorii de servicii turistice. Unele zone şi-au piedut 
caracterul rustic şi atunci operatorii turistici au căutat alte zone de desfăşurare, localnicii pot 
resimţi nevoia creării unei imagini false, fabricate, nereale, străine de ei, necesară pentru a-şi 
promova zona ca fiind “atracţie turistică” sub impactul insistenţei marketerilor. Apar conflicte 
între localnicii obişnuiţi cu un anumit stil de viaţă, perturbaţi de iureşul turiştilor care practică 
activităţi zgomotoase (utilizatorii de mijloace recreaţionale motorizate). În acelaşi timp ei sunt 
în mod involuntar martori la conflictele între turiştii care preferă mijloacele recreaţionale 
nemotorizate şi cei care optează pentru cele motorizate sau între turiştii care preferă 
mijloacele recreaţionale nemotorizate dar care folosesc aceleaşi facilităţi cu cei din urmă 
(Hall, 2005, p. 82). Deseori, localnicii sunt revoltaţi de acţiunile care le distrug mediul, fie 
prin faptul că unii întreprinzători realizează construcţii care nu se integrează în stilul 
tradiţional al zonei, fie fiindcă aceştia le “fură” din pământuri şi peisajele cu care au fost 
obişnuiţi, fie de deşeurile lăsate în urma lor de turişti.  

Pe de altă parte, există o altă faţă a monedei: localnicii care sunt integraţi oficial în 
reţeaua de prestare a serviciilor turistice, sau care acţionează individual şi informal pentru a 
caza turişti şi a le servi masa, de multe ori fac asta “la negru”, evitând înregistrarea contabilă 
şi plata taxelor şi impozitelor sau nu acordă întotdeauna o atenţie suficientă standardelor de 
securitate şi sănătate pentru turişti. Mai mult, angajarea personalului nu se face întotdeauna cu 
acte legale, sau nu vizează persoane care au pregătirea necesară (participă persoane din zonă, 
cunoştinţe sau rude ale întreprinzătorului). Lipsa continuităţii în cerere determină adesea un 
profit scăzut, iar acest aspect poate fi o “ispită” pentru întreprinzători să facă tot ceea ce se 
poate pentru a avea un câştig măcar la un nivel minim care să îi ajute să îşi recupereze în timp 
investiţia sau chiar să supavieţuiască într-un mediu în care nu există altă opţiune (dispariţia 
agriculturii din zonă). 

În acest context, se ridică necesitatea dezbaterii pe promovarea eticii în turismul rural, 
la fel ca în toate strategiile şi activităţile celorlalte forme de turism.   



Daniela Tatiana AGHEORGHIESEI (CORODEANU) 
 

 22 

Întebările fireşti sunt: În ce măsură sunt făcute eforturi pentru perpetuarea acestor 
valori şi conservarea acestui stil de viaţă care protejează omul, şi care ar trebui să fie repere şi 
exemple pentru generaţiile care acum cresc şi trebuie să fie formate după exemple morale? În 
acelaşi timp, în ce măsură toţi actorii implicaţi înţeleg şi îşi asumă responsabilităţile morale şi 
legale pe care le au? 

Sunt din ce în ce mai multe interogări etice privind modul în care stakeholderii 
implicaţi conştientizează şi îşi asumă responsabilităţile morale tocmai datorită faptului că 
beneficiile menţionate de analiştii în domeniu sunt depăşite de costurile multiple suportate de 
comunitatea locală. Între aceste costuri se regăsesc (Fennell, 2006, p. 6): creşterea consumului 
de resurse sau epuizarea acestora, distrugerea spaţiului rural prin crearea de noi infrastructuri, 
clădiri destinate turismului, creşterea cantităţii de deşeuri, afectarea ecosistemelor naturale 
prin introducerea în mod artificial de noi specii de animale şi plante, deplasarea populaţiei 
spre zonele unde se concentrează activităţile turistice (în căutarea de locuri de muncă sau 
pentru creşterea nivelului de trai), transformarea elementelor naturale rare în produse 
destinate achiziţionării de suveniruri, omogenizarea culturii locale sub impactul globalizării şi 
pierderea valorilor locale prin asimilare, creşterea preţurilor, cu efecte negative asupra 
pierderii formei de proprietate în rândul populaţiei locale (care îşi pierde casele, pământurile, 
sau afacerile locale pe care le deţin uneori chiar prin vânzarea voită în urma tentaţiilor 
ofertelor diverşilor întreprinzători). 

În această idee, Boyd (1999, citat de Fennell, 2006, p. 7) demitizează rolul turismului 
de a fi salvator al multor regiuni datorită impactului negativ asupra situaţiei şi dezvoltării 
acestora: deplasarea populaţiei locale şi indigene, promovarea de diverse practici de muncă 
neoneste, abuzuri în ceea ce priveşte drepturile omului, lipsa de respect faţă de cultura locului 
şi coruperea acesteia, contaminarea mediului.  

Încă de la începutul secolului trecut, Aldo Leopold mizează pe o nouă abordare 
ecologică, numită “land ethic” , conform căreia fiinţele umane trebuie să se considere 
“cetăţeni într-o largă comunitate biotică”, alături de pământ, apă, plante şi animale, o 
comunitate natural care este un fel de organism viu (Panza, 2010, p. 256). Acest “land ethic”  
are o valoare intrinsecă, nu instrumentală, oamenii înţelegând că trebuie să se ghideze şi să îşi 
tempereze comportamentul după responsabilităţile omunale, cele ale unor “cetăţeni biotici”, 
astfel încât să contribuie la sporirea bogăţiei pământului (am adăuga termenul de ţinut sau 
meleag), la stabilitatea şi frumuseţea acestuia (idem).   

În mod similar, profesorul american Charles Wilkison (citat de Long şi Lane, 2000, p. 
308) militează pentru dezvoltarea unei “etici a locului” care “respectă în mod egal atât 
oamenii unei regiuni, cât şi pământul, animalele, vegetaţia, apa şi aerul” şi “care trebuie să fie 
o valoare partajată a comunităţii, şi care trebuie să se manifeste într-o determinare 
perseverentă de a trata mediul şi oamenii săi ca egali, să le recunoască pe ambele ca fiind 
sacre, şi să asigure că toţi membrii comunităţii nu doar caută, dar şi insistă [să găsească] 
soluţii care să asigure etica”. 

Pentru o perioadă scurtă turistul devine parte integrantă în comunitatea rurală 
respectivă, de aceea se pune întrebarea legată de “intruziune în ruralitate”, nu neapărat 
datorită acţiunilor la nivel individual, ci mai ales din perspectiva transformărilor care au avut 
loc în ultima perioadă din partea operatorilor turistici care au înţeles pragmatic beneficiile 
economice potenţiale substanţiale care pot fi obţinute prin oferte de turism rural şi agroturism. 

Politicile de suport adoptate în stilul top-down (care nu sunt suficient de realiste 
fiindcă evită dialogul cu furnizorii de servicii turistice şi cu turiştii, deci nu sunt definite 
întotdeauna ţinând cont de nevoile reale ale destinatarilor, şi care nu urmăresc suficient 
respectarea lor şi efectele generate), transformarea radicală prin trecerea abordării de la 
termen lung (dezvoltarea agriculturii) la cea pe termen scurt (afaceri sezoniere) dar şi lipsa de 
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educaţie şi de perspectivă pot fi “dăunătorii” care erodează tăcut, subtil, pe nevăzute 
responsabilitatea morală a participanţilor la turismul rural şi agroturism. 

 
Respectarea standardelor de sănătate în turismul rural sustenabil – o problemă de 

responsabilitate morală 
Turismul rural este o platformă pentru turismul de sănătate, plimbarea recreaţională 

fiind considerată benefică în reducerea riscurilor multor boli (Sharpley, 2001, p. 64). Totuşi, 
puţini specialişti în turismul rural menţionează şi cealaltă faţă a monedei: responsabilităţile 
morale ale operatorilor/prestatorilor de servicii turistici din mediul rural faţă de sănătatea 
turiştilor.  

Deseori, produsele autohtone sau cu eticheta de naturale oferite nu sunt cu adevărat 
rezultat al producţiei proprii sau cu adevărat ecologice (bio).  

O altă problemă ţine de respectarea standardelor de sănătate şi securitate în serviciile 
turistice furnizate. În ce măsură este asigurată igiena optimă în pregătirea alimentelor sau la 
cazare? Pentu afacerile mici, cu personal şi resurse limitate, unde patronul este şi angajatul 
care pregăteşte masa sau face curăţenie, chiar şi respectarea unor reglementări legale devine o 
provocare, apărând de multe ori interpretări conflictuale ale standardelor de sănătate şi 
securitate (Long şi Edgell, 1997, p. 73). Este foarte important ca întreprinzătorul care oferă 
masă turiştilor să nu uite că sănătatea acestora este în responsabilitatea sa, în mâinile sale, şi 
în consecinţă “să se asigure că sunt respectate condiţiile impuse de lege privind sanitatea 
alimentelor şi băuturilor servite clienţilor” (Comen, 2013, p. 17). 

Din acest punct de vedere, calitatea produselor oferite (care include şi respectarea 
standardelor de sănătate şi securitate) trebuie să vină în întâmpinarea cerinţelor şi exigenţelor 
turistului (Napierała, Maik,  Żukow, 2011, p. 17), cel mai adesea acesta provenind din mediul 
urban, sau din altă ţară cu standard de trai ridicat. Este o promisiune făcută clientului, atât din 
punctul de vedere al cazării, cât şi al alimentaţiei (Niţă, 2006), care trebuie respectată fără 
drept de apel. Mai mult decât atât, asigurarea sănătăţii turistului în prestarea serviciului 
turistic este o responsabilitate morală şi legală. De exemplu, Strategia şi Programul de 
dezvoltare a Turismului Rural până în 2007 din Finlanda subliniază că “fundamentul 
turismului rural are la bază responsabilitatea faţă de mediu, sănătate (de exemplu, în procesul 
de producere a hranei) şi conservarea patrimoniului cultural rural”, ceea ce este în perfectă 
concordanţă cu lupta pentru un turism sustenabil.Prezenţa animalelor în gospodăriile 
localnicilor integrate în circuitul touristic, care constituie chiar un mijloc de atragere a 
turiştilor, de divertisment, trebuie să fie în atenţia prestatorului, în termenii asigurării unor 
standarde de sănătate. 

De multe ori, nu există compatibilitate între activitatea agricolă (valorile agriculturale) 
şi cea turistică (valorile ospitalităţii) (Fleicher&Pizam, 1997, citaţi de Napierała, Maik,  
Żukow, 2011, p. 17). Nu întotdeauna comunităţile locale şi afacerile din turismul rural sunt 
capabile să îşi asume pe deplin rolul de prestator de serviciu turistic. Hajalager (1996, citat de 
Napierała, Maik,  Żukow, 2011, p. 17) a constatat că fermierii europeni consideră că este 
dificil să combine “comodificarea tradiţiilor agricole” prin împletirea turismului cu industria 
agriculturii. 

 
Probleme, scenarii, actori şi soluţii. Cât de mare este provocarea? 

Deşi analiza noastră a vizat doar câteva categorii de actori care au responsabilităţi 
morale, o listă exhaustivă a acestora este necesară: 

- Turiştii – respectarea comunităţii (proprietate, intimitate, valori, tradiţii); luarea 
de atitudine (neacceptarea unei oferte de calitate slabă sau care nu se respectă standardele 
morale şi legale, neacceptarea plăţilor la negru, neacceptarea abuzurilor faţă de angajaţi); 
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respectarea mediului, angajarea în activităţi educaţionale pentru promovarea iniţiativelor de 
dezvoltare; 

- Furnizorii (prestatorii) direcţi şi indirecţi de servicii turistice – ofertă corectă, 
care respectă standadele de calitate, sănătate, securitate; încasări declarate legal; evitarea 
tranzacţiilor la negru; angajarea cu forme legale a unui personal pregătit, cu competenţe în 
domeniu; plata taxelor şi impozitelor; 

- Operatorii turistici intermediari – informarea corectă a turiştilor; promovarea 
unei imagini reale a zonelor rurale; împărţirea beneficiilor cu comunitatea locală; 

- Comunitatea locală – atitudine deschisă faţă de turişti dar atitudine fermă în 
faţa comportamentelor neetice ale turiştilor, ale întreprinzătorilor; susţinerea iniţiativelor 
locale pentru dezvoltarea zonei; protejarea mediului; 

- Instuţii educaţionale - sensibilizare, cunoaştere, educaţie, activităţi de tip 
advocacy pentru susţinerea unor cauze, coordonare network, leadership moral; 

- Autorităţi locale - acţiuni responsabile – politici managerale care să asigure un 
acces echilibrat al turiştilor în concordanţă cu capacitatea zonei; monitorizarea mediului; 
acordarea de avize, şi autorizaţii doar pentru întreprinzătorii care contibuie la dezvoltarea 
zonei şi protejarea mediului; amenajarea de facilităţi corespunzătoare; realizarea de controale 
fiscale, de inspecţie a muncii şi medico-veterinare; atragerea de fonduri europene pentru 
conservarea/dezvoltarea zonei; promovarea valorilor culturale şi de mediu locale. 

- Autorităţi centrale - politici de dezvoltare, de responsabilizare, realiste, 
“afirmative”, de favorizare a comunităţilor care au ceva de oferit şi care conservă tradiţiile 
pentru generaţiile viitoare, aplicarea de mecanisme de monitorizare; alocarea de fonduri 
pentru conservarea/dezvoltarea zonei turistice respective; 

- Organisme internaţionale – adoptarea de politici, standarde şi promovarea de 
bune practici la nivel internaţional; crearea de networkuri la nivel internaţional pentru analize 
şi acţiuni comune. 

 
Pornind de la enumerarea activităţilor specifice turismului rural în SUA, realizată de Dallen J. 
Timothy (2004, p. 43), pot fi identificate mai multe probleme de responsabilitate morală, cu o 
magnitudine mai mare sau mai mică în funcţie de contextul, specificitatea şi realităţile fiecărei 
ţări şi/sau zone turistice rurale.  
 
Servirea mesei: Informarea corectă a turistului (preţ, ingrediente, publicitate onestă); 
Garantarea calităţii/ingredientelor produselor (sunt cu adevărat natural sau ecologice?); 
Standarde de sănătate şi securitate în pregătirea meniurilor; Asigurarea drepturilor angajaţilor 
(angajaţii au carte de muncă?, sunt persoane acreditate, pregătite corespunzător să fie 
implicate în activităţile turistice?); Respectarea standardelor legale (ex. se oferă bonul fiscal 
consumatorului, se înregistrează încasările şi se plătesc taxele?); Evitarea risipei de resurse. 
Oferta/Activitatea de Shopping: Crearea unei infrastructuri care să nu fie intruzivă faţă de 
mediu şi care să nu afecteaze caracterul rustic (mediul simplu, fără magazine mari); 
Neimportarea suvenirurilor din alte părţi, ci valorificarea artei tradiţionale locale; Înregistrarea 
încasărilor, plata taxelor; Asigurarea drepturilor angajaţilor (angajarea cu forme legale, plata 
corectă, lipsa abuzurilor); Evitarea poluării. 
Vizite pe plajă, plimbările pe malul lacurilor şi râurilor locale: Evitarea acţiunilor invazive, 
mai ales în cazul în care turiştii utilizează mijloace motorizate; a deşeurile lăsate, neafectarea 
florei (de pe marginea râurilor). 
Vizitarea site-urilor istorice: Evitarea acţiunilor invazive, de distrugere. De multe ori, se 
manifestă tendinţa turistului de a-şi lua un “souvenir” de la faţa locului, de a lăsa deşeuri, sau 
de a utiliza mijloace motorizate care pot produce zgomot pentru ceilalţi turişti şi comunitate, 
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sau chiar pot distruge mediul fizic şi polua toxic. O responsabilitate morală este şi promovarea 
acestor site-uri către generaţiile tinere sau alte categorii de persoane. 
Activităţi de pescărie, vânătoare, plimbări cu barca:  Protejarea faunei; Evitarea 
concurenţei/conflictelor între utilizatorii de mijloace motorizate şi cele nemotorizate; Plata 
taxelor (beneficii pentru locuitorii zonei). 
Mersul pe bicicletă sau plimbări în aer liber: Respectarea proprietăţii, accesul doar în zonele 
permise; Evitarea concurenţei/conflictelor cu utilizatorii de mijloace motorizate.  
Camparea:  Respectarea locurilor special amenajate, protejarea mediului prin măsuri de 
precauţie pentru evitarea incediilor, evitarea deşeurilor; Respectarea intimităţii localnicilor 
(evitarea zgomotelor, lipsa furturilor). 
Participarea la festivaluri şi târguri: Informare corectă din partea operatorilor turistici; 
Promovarea unor valori tradiţionale locale; Valorificarea produselor locale; Respectarea 
valorilor comunităţii din partea turiştilor, evitarea scandalurilor; Evitarea deşeurilor (atât din 
partea prestatorilor de servicii paticipanţi la eveniment, cât şi din partea turiştilor); Raportarea 
corectă a încasărilor, plăţi legale; Respectarea standardelor de sănătate şi securitate; 
Respectarea drepturilor angajaţilor. 
Participarea (asistarea) la serviciile religioase: Respectarea valorilor şi a ritualilor, a 
intimităţii localnicilor. 
Asistarea sau participarea la activităţi sportive: Stabilirea de măsuri de securitate; Evitarea 
pe cât posibil a mijloacelor motorizate; Respectarea intimităţii localnicilor. 
Vizite la crame, la ferme, participare la culesul fructelor: Informare corectă din partea 
operatorilor turistici; Promovarea unor valori tradiţionale locale; Valorificarea produselor 
locale; Respectarea standardelor de sănătate şi securitate; Înregistrarea încasărilor, plata 
taxelor.  
Vizite la o comunitate nativă: Respectarea valorilor comunităţii, respectarea intimităţii; 
Informare corectă din partea operatorilor turistici (evitarea creării unei imagini construite, 
“false”); Promovarea unor valori şi produse tradiţionale, locale; Aplicarea principiului 
compensării – beneficii reale pentru localnici, şi nu doar pentru operatorii turistici. 
Practicarea de activităţi riscante (inclusiv jocuri de noroc): Evitarea “paradisurilor” fiscale; 
Respectarea intimităţii localnicilor (evitarea zgomotelor, lipsa furturilor); Protejarea imaginii 
zonei rurale respective. 
 

Ce (mai) putem face 
De-a lungul timpului se regăsesc o serie de măsuri “şablon” care au fost întreprinse, 

dar efectele nu sunt întotdeauna vizibile. În acest caz, totul porneşte de la modul în care au 
fost gândite politicile necesare (“ce să se facă”) şi punerea lor în practică (procedurile 
afcerente, “cum să se facă”). Stabilirea cu responsabilitate şi competenţă a tipului de politici şi 
a aspectelor pe care trebuie să le remedieze este esenţială.  
Suntem pregătiţi cu adevărat pentru a iniţia procesul de “explorare a imaginii turismului din 
România” (Sasu&Sasu, 2011)?.  Se poate spune că responsabilitatea morală face parte din 
puzzle-ul imaginii turismului rural românesc? 

Unele direcţii ar putea fi: 
Politici educaţionale. Aceste politici educaţionale ar trebui să vizeze dezvoltarea de 

programe derulate chiar începând cu activităţile din primii ani de pregătire şcolară. Copiii sunt 
cei mai buni receptori şi pot influenţa decizia părinţilor în petrecerea timpului liber. Aceste 
politici şi programe ar trebui să cultive dragostea pentru mediul verde, dorinţa de a beneficia 
de avantajele turismului rural şi agroturism dar şi formarea valorilor morale (privind 
protejarea mediului înconjurător, ce înseamnă responsabilităţile unui întreprinzător, dar şi 
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virtuţile unui bun cetăţean). Ei sunt turiştii de mâine. Introducerea acestor aspecte în 
programele şcolare este un prim pas, dar fundamental, în această direcţie. 

Politici de informare şi campanii sociale de conştientizare.  Aceste campanii pot fi 
derulate de instituţii cu rol în dezvoltarea turismului rural, de asociaţii, organizaţii non-
guvernamentale, mass-media, întreprinzători, instituţii educaţionale care să ajute la 
conştientizarea turiştilor că este nevoie de susţinere: consumarea produselor locale, protejarea 
comunităţii locale, acceptarea plătirii unui preţ onest, solicitarea bonului fiscal.  De asemenea, 
este nevoie de campanii de conştientizare şi “educare” a comunităţilor locale, şi în principal a 
întrepinzătorilor locali, care să contribuie la asumarea propriei responsabilităţi morale, dar şi a 
turiştilor, fiindcă un turist poate să nu fie atent/preocupat cum se respectă proprietatea şi 
mediul. 

Politici publice în domeniul sănătăţii specifice pentru turismul rural şi agroturism, 
punerea lor în aplicare cu rigurozitate (monitorizarea activităţii turistice, aplicarea de măsuri 
corective). 

Politici de promovare a turismului rural – adoptate la nivelul autorităţilor centrale, dar 
susţinute de operatorii turistici, de ONG-uri, asociaţii profesionale, instituţii educaţionale. 
Urmărirea riguroasă a respectării politicilor şi reglementărilor fiscale în domeniu 
(înregistrarea tranzacţiilor, plata taxelor şi a impozitelor). 

Aceste măsuri sunt prezente într-o anumită măsură dar sunt ineficiente. Uneori sunt 
doar bifate pe o agendă de guvernare dar nu sunt însoţite de metode şi instrumente de evaluare 
eficiente. De multe ori, conştientizarea sau educarea “destinatarilor” înseamnă distribuirea de 
fluturaşi cu informaţii vagi, realizarea de emisiuni TV care nu ajung la publicul ţintă, iar 
efectele nu se monitorizează şi nici nu se evaluează eficacitatea şi eficienţa acestor iniţiative.  
În acest demers, întrebarea firească este cine să îşi asume responsabilitatea morală pentru a 
duce la capăt acest lucru.  
Răspunsul este orientat către noi toţi. Toţi trebuie să contribuim, este “responsabilitatea 
morală a tuturor”, în funcţie de rolul pe care îl avem în societate. Uneori soluţia cea mai 
simplă este să atenţionăm pe cei care deţin puterea legitimă şi resursele necesare că trebuie să 
dea startul. Este o responsabilitate morală de tip virtute şi abilitate.  
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1.3. RURAL TOURISM AND AGROTOURISM, ETHICS AND HEALTH 
STANDARDS IN THE PROVISION OF TOURISM SERVICES  

 
POLITICI DE ETICĂ ÎN SĂNĂTATE ÎN TURISMUL RURAL ŞI 

AGROTURISM. UNDE NE AFLĂM, UNDE TREBUIE SĂ AJUNGEM 
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Abstract 
The development of rural tourism and agro-tourism raise many ethical issues and dilemmas. Though 

these aspects are widely debated, there are few authors and studies that focus on the attention to be given to 
tourist’s moral rights and health standards for its protection in the tourism services received. 
Our article presents an extensive discussion of these issues. 

Keywords: rural tourism and agro-tourism, ethics, health standards 
 
JEL Classification: I15, L83, M19, N30 
 
Introducere. Conceptul de  sănătate, turismul de sănătate şi turismul rural 
Definiţia întâlnită pe site-ul WHO (http://www.who.int/about/definition/en/print.html), 

arată că sănătatea este “o stare de bunăstare fizică, mentală şi socială completă, şi nu doar 
absenţa bolii sau a infirmităţii”.  

În acest articol ne dorim însă o abordare holistică a conceptului de sănătate, atât din 
perspectiva existenţei condiţiilor necesare pentru protejarea sănătăţii turiştilor şi localnicilor 
dar şi a „sănătăţii” celorlalte componente ale mediului care contribuie la sejurul turistic din 
zonele turistice rurale şi agroturistice.  

Turistul de azi este educat şi pretenţios, preocupat din ce în ce mai mult de sănătatea şi 
securitatea sa. Se optează tot mai frecvent pentru un turism care oferă avantajul unei 
alimentaţii bazată pe produse locale naturale sau ecologice, cu activităţi bazate pe mişcare sau 
recreere în zone cu aer curat, liniştite, departe de stresul cotidian, sau destinaţii unde contactul 
cu valorile, tradiţiile şi obiceiurile unor comunităţi creează o stare de bine fizică şi psihologică 
deosebită, mai ales pentru cei care au nostalgia locurilor natale. Alegerea unei destinaţii 
turistice are la bază şi criterii care ţin şi de faptul că turistul doreşte să se bucure de o perfectă 
stare de sănătate atât pe parcursul călătoriei dar şi pe parcursul şederii sale la destinaţia 
respectivă. Astfel, operatorii turistici au înţeles rapid tendinţele sociale şi ţin cont de 
generaţiile actuale care doresc să arate şi să se simtă bine, de aceea pachetele lor turistice 
includ servicii care să se axeze pe starea de sănătate fizică şi spirituală a cumpărătorului 
(Bhatia, 2006, p. 134). 

Din ce în ce mai mult se vorbeşte de turismul de sănătate, o formă de turism 
emergentă, cu un potenţial uriaş în termenii numărului de turişti şi ai profitului. Formele sale 
sunt variate:  turismul de sănătate generat de nevoia de schimbarea de climă (sanatorii); 
servicii specifice relaţionate (idem, 2006, pp. 134-135) pentru tratarea bolilor, facilităţile de 
well-being - spa şi  ape termale curative, masaje ayurvedice, centre yoga şi centre de 
vindecare spirituală, centre de sănătate, centre de reîntinerire); tratamente specifice relaţionate 
cum ar fi cele chirurgicale de înfrumuseţare; turismul de sănătate generat prin deplasările 
pentru operaţii chirurgicale specifice care, din diferite motive, pot fi făcute doar în alte 
ţări/zone.  

Turismul de sănătate poate fi desfăşurat şi în zona rurală datorită faptului că unele 
facilităţi pot fi amplasate acolo, cum este de exemplu turismul pentru schimbarea climei şi 
prezenţa sanatoriilor pentru recuperarea într-un mediu rural liniştit, nezgomotos; fiindcă unele 
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activităţi sunt legate de medicina populară (cum este cazul fitoterapiei sau apiterapiei); 
deoarece zona rurală este preferată pentru recreerea/recuperarea de orăşeni din zonele urbane 
învecinate pentru plimbările în aer liber,  dorind să se bucure de avantajele unui mediu verde 
curat asupra sănătăţii. Mai mult, participarea la unele activităţi din gospodăriile ţărăneşti şi de 
la fermele agricole pot avea efect benefic asupra sănătăţii turistului. Din acest punct de vedere 
apare o strânsă împletire între turismul de sănătate cu turismul rural şi cu agroturism.  

 
Conceptul de  de sănătate în turism – preocupări specifice 

În centrul ofertei de servicii turistice, şi punctăm în special pentru zona rurală, trebuie 
să fie sănătatea turistului care poate fi, paradoxal, afectată datorită supraaglomerărilor datorate 
unei mase mari de turişti ce se concentrează pe o perioadă limitată într-o anumită zonă de 
destinaţie turistică, problemelor de trafic, ale utilizării în comun a diferitelor echipamente şi 
facilităţi  suprasolicitate doar în anumite perioade ale anului (de obicei vara) atunci când 
probabilitatea creşterii contaminării este mult mai crescută datorită temperaturilor ridicate. 
Călătoriile având ca motiv îmbunătăţirea sănătăţii fizice sau spirituale pot fi sursa apariţiei 
unor probleme de sănătate, turistul fiind confruntat cu schimbarea de climă, atmosferă, tipuri 
de alimente diferite, condiţii precare de igienă, securitate, pregătirea hranei şi servirea mesei 
(Bhatia, 2006, pp. 135-136). 

Sănătatea turistului poate fi asigurată doar prin “sănătatea” serviciului turistic şi a 
activităţilor pe care acesta le implică. Dotarea corespunzătoare a bucătăriei cu echipamente 
care facilitează pregătirea hranei în condiţii de igienă şi siguranţă perfectă, controlul calităţii 
alimentelor şi băuturilor, condiţiile pe care trebuie să le respecte personalul care manipulează 
şi păstrează alimentele, precum şi iluminatul, aerisirea şi igiena din spaţiile de cazare1, etc., 
sunt elemente obligatorii care trebuie să fie în atenţia patronilor unităţilor de cazare şi 
alimentaţie şi a personalului. Unii specialişti în managementul serviciilor de cazare şi catering 
fac referire indirect în acest sens, la capitolul privind gestiunea suportului material 
(amenajarea spaţiilor destinate clientelei legate de cazare şi cele destinate igienei), 
menţionând premisele necesare pentru “a oferi clientului un spaţiu care prezintă condiţii de 
confort, agreement şi igienă cel puţin la un nivel minim faţă de cel de care el beneficiază în 
mod obişnuit” (Niţă, 2004, pp. 41-43). 
 Sunt condiţii impuse atât de lege, cât şi de morală şi bunul simţ. Totuşi, atât turistul, 
cât şi alţi participanţi la activităţile turistice au responsabilităţi în acest sens: furnizorii de 
alimente, transportatorii (dacă sunt verigi separate în lanţul de distribuţie), autorităţile cu rol 
de monitorizare şi control, comunitatea (care poate da un semnal de alarmă atunci când 
activităţile nu se desfăşoară conform normelor morale şi legale). 

În unele grile de analiză utilizate pentru evaluarea activităţilor turistice din zona rurală 
în cadrul proiectelor pentru identificarea de modele alternative de dezvoltare care să devină 
motoare de creştere în turismul rural (exemplu, pentru zonele defavorizate din India, cf. 
Equitable Tourism Options (EQUATIONS), 2008, pp. 122-123), se poate observa că 
protejarea sănătăţii este abordată pe mai multe paliere, iar în esenţă focalizarea este pe 
calitatea vieţii, atât a turiştilor, cât şi a comunităţii care este gazdă pentru aceştia:  

                                                            
1 adică urmărirea etapelor ciclului de producţie alimentară - sursa produselor, modul de aprovizionare şi 
depozitare, cum se pregătesc alimentele pentru clienţi, cum se desfăşoară procesul de gătire, spălatul vaselor, 
cum se realizează curăţenia şi închiderea, care este conduita personalului,  conform  Todd Comen, Turism rural. 
Ghid de bună practică pentru proprietarii de pensiuni (Cap. 2 Conceperea şi managementul facilităţilor, Cap. 3. 
3. Elaborarea unui meniu, măsuri de siguranţă şi sanitate alimentară), Institute For Integrated Rural Tourism, 
Vermont, SUA, Traducerea şi adaptarea: Andrei Kelemen, Gabriel Părăuan  
Clubul Ecologic „Transilvania”, Cluj-Napoca, România, 
http://www.rndr.ro/intranet/BibliotecaPromovare/Manual_Turism_Rural_10.pdf 
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Calitatea vieţii – acces la facilităţi care asigură protejarea sănătăţii, calitatea acestora, starea 
de funcţionare; prevenirea epidemiilor şi a bolilor; măsuri de conştientizare a igienei în 
activităţile de zi cu zi (pregătirea hranei, igiena îmbrăcăminţii, igiena structurilor fizice şi a 
facilităţilor de cazare); 
Sănătatea şi salubritatea publică (infrastructura de bază, potenţialul de dezvoltare a acesteia, 
accesul la sursa de apă pentru consum, calitatea/cantitatea apei de băut în diferite sezoane, 
depozitarea şi gestionarea gunoiului menajer, toaletele sanitare (publice şi private). 
Sănătatea de gen – starea sănătăţii femeii care participă la activităţile turistice, oportunităţile 
de inserţie pe piaţa muncii; 
Mediul şi sustenabilitatea ecologică – resursele consumate, cantităţi şi mod de consum, 
perspective în creşterea utilizării; Deşeuri – tip de deşeuri, sistemul de gestionare; intervenţii 
tehnologice. 

O altă abordare se regăseşte înt-un alt domeniu cu legătură directă solidă cu turismul 
rural - ecoturismul2. Documentul de lucru “Criterii pentru desemnarea Destinaţiilor 
Ecoturistice în România” elaborate pe baza Standardul European de Certificare în Ecoturism3 
este un bun exemplu pentru a arăta cât de importantă este preocuparea pentru sănătate în 
cadrul acestuia, ţinând cont că unele dintre activităţile ecoturismului au ca loc de desfăşurare 
zona rurală: 
Termenul de sănătate (inclusiv siguranţă, salubritate) apare la mai multe capitole de analiză 
din cadrul documentului: Dezvoltarea comunităţii  (iniţiative de dezvoltare socială şi 
comunitară), Managementul destinaţiei (aspectele de mediu şi aspectele socio-culturale 
(sănătate, siguranţă etc.), Conformităţi juridice (Legislaţia naţională şi cea internaţională), 
Servicii de bază - nu pune în pericol furnizarea de servicii de bază comunităţilor locale 
precum alimentarea cu apă, energie sau salubritate; securitatea şi  siguranţa personală a 
rezidenţilor. 

Termenul deşeuri (în termenii gestiunii şi controlului acestora) se regăseşte menţionat 
de 11 ori. Termenul protejarea (şi protecţia) (comunităţii, naturii)  se specifică de 8 ori. 

Haina care îmbracă aceste condiţii este comportamentul responsabil. Trebuie remarcat 
că termenul de responsabil este utilizat de 9 ori în cadrul documentului (în special la capitolul 
Marketing responsabil, - oferă clienţilor informaţii complete şi responsabile care conduc la 
creşterea respectului pentru mediul natural şi cultural al zonelor vizitate şi a gradului de 
satisfacţie, Formarea personalului, Maximizarea beneficiilor pentru mediu şi minimizarea 
efectelor negative. Termenul Conservare de 11 ori iar cel de Respectare de 6 ori. 

Asigurarea sănătăţii turistului are trei piloni importanţi: calitate, igienă şi securitate 
(Bathia, 2006, p. 136), mai ales în ceea ce priveşte aspectele de asigurare, pregătire şi servire 
a mesei. În acelaşi timp, între cele trei elemente există un raport de incluziune, deoarece 
calitatea implică automat respectarea unor standarde de igienă şi securitate. 
 

                                                            
2 Ecoturismul are un impact major asupra dezvoltării economiei zonelor rurale prin: stimularea cererii de produse 
agricole, dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor turistice în zonele de destinaţie (de ex., produse 
meşteşugăreşti), dezvoltarea regiunilor periferice datorită orientării activităţii turistice şi infuziei de capital către 
acestea, îmbunătăţirea relaţiilor interculturale şi renaşterea tradiţiilor, orientarea interesului şi preocupărilor 
pentru protecţia şi conservarea naturii, a mediului natural, valorificarea stilului de viaţă tradiţional al populaţiei 
locale (cf. “Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în România. Faza I,  Experienţa ecoturistică la nivel 
naţional şi internaţional, INCDT, Bucureşti, 2009,  
http://www.mdrl.ro/_documente/turism/studii_strategii/ecoturism_faza1.pdf. Conform Asociaţiei de Ecoturism 
din România, „în cazul membrilor AER, 80-90% din cheltuielile efectuate de turişti rămân în zona de  
desfăşurare a programului turistic, preponderent în zona rurală”. 
3“Criterii pentru desemnarea Destinaţiilor Ecoturistice în România  elaborate pe baza  Standardul European de 
Certificare în Ecoturism (The European  Ecotourism Labelling Standard – EETLS şi Criteriilor Globale de 
Turism Durabil”,  http://www.mdrt.ro/userfiles/Criterii_destinatie_ecoturism.pdf 
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Preocuparea pentru etică în oferirea serviciului turistic. Ce ar trebui să vizeze cu 
adevărat politicile de etică în sănătate pentru turismul rural şi agroturism 
Conceptul de sănătate în turism trebuie abordat profund, pe toate faţetele sale, dar nu 

doar prin prisma respectării standardelor de igienă în pregătirea meniurilor şi a curăţeniei din 
facilităţile de cazare, şi nu numai dintr-o perspectivă a obligaţiei legale, ci şi din cea a 
obligaţiei morale.  

Este nevoie de o abodare holistică. Sănătatea în turism înseamnă sănătatea fizică, 
psihică şi morală a persoanelor/părţilor implicate. Sănătatea în turism înseamnă sănătatea 
turistului, a patronilor şi a gazdelor, a angajaţilor, a mediului şi ecosistemului, a comunităţii 
dar şi sănătatea afacerilor (morală şi financiară) în turism. Înseamnă abordare şi investiţii pe 
termen lung. 

Această preocupare trebuie să fie cu atât mai adâncă în turismul rural şi agroturism 
deoarece mulţi întreprinzători nu au studii adecvate şi o pregătire specifică domeniului. Lipsa 
educaţiei înclină balanţa spre prejudecata că mediul rural/agroturistic este natural şi este 
perfect pentru sănătate, deşi acesta nu este în totalitate un adevăr, fiindcă adesea igiena are 
mult de suferit datorită condiţiilor de lucru şi chiar şi de viaţă dificile. În mediul rural şi 
agroturistic afacerile nu sunt întotdeauna vizibile, legale (turiştii se cazează la “negru” pe baza 
unei înţelegeri cu proprietarii iar aceştia din urmă nu declară activităţile şi în consecinţă sunt 
greu de monitorizat/penalizat de către autorităţi), şi nu întotdeauna se conştientizează toate 
riscurile pe care le poate presupune activitatea turistică în mediul rural şi/sau agricol. Mai 
mult, în goana după profit cu orice preţ, unii întreprinzători sunt predispuşi să uite eforturile 
necesare pentru respectarea standardelor de sănătate. La aceasta se adaugă adesea “raritatea” 
controalelor făcute de autorităţile medico-veterinare în zonele de turism rurale sau 
agroturistice, ceea ce îngreunează şi mai mult acest parcurs al sănătăţii în turism. 

Toate acestea implică o abordare din perspectiva eticii, deoarece presupun o analiză 
sistematică, o reflecţie profundă a motivelor şi consecinţelor deciziilor şi acţiunilor din punct 
de vedere moral. Materializarea reflecţiei etice are loc o dată cu formularea politicilor de etică 
privind sănătatea în turismul rural şi agroturism şi adoptarea şi urmărirea efectelor acestora,  
atât de la nivelul guvernamental şi al autorităţilor locale, dar de şi la nivelul operatorului 
turistic, indiferent care este locul în lanţul asigurării serviciului turistic. Aceste politici fac 
trimitere la standardele de comportament etic (McConnell, 2011) dezirabil şi arată filosofia 
care ghidează strategiile şi acţiunile necesare pentru promovarea acestora, “ce şi de ce trebuie 
să se facă”. Aplicarea lor în practică se realizează cu ajutorul procedurilor (“cum să se facă”), 
au un caracter educaţional fiindcă identifică şi definesc (pentru ghidarea adresanţilor) 
potenţialele dileme şi conflicte de etică în viaţa unei organizaţii sau la nivelul unui domeniu, 
precum şi modul în care pot fi tratate şi rezolvate pentru a nu degenera într-un comportament 
neetic. 

Înainte de orice discuţie trebuie delimitat clar că responsabilităţile morale pentru 
respectarea (şi chiar implicarea în propunere şi formulare) acestor politici sunt ale tuturor, iar 
un serviciu turistic de calitate este posibil de asigurat doar dacă toţi participanţii îşi asumă 
aceste responsabilităţi: furnizorii de servicii turistice, turiştii, autorităţile, comunitatea gazdă, 
instituţiile educaţionale, societatea în general etc. 

Un serviciu de calitate are la bază un fundament etic iar teoriile eticii vin cu argumente 
solide în acest sens (Morrison, 2011, p. 230):  

Aristotel ne prezintă etica virtuţilor, acele trăsături de caracter ale unei persoane cu o 
morală bună, care se pot învăţa. Aceste ne responsabilizează pe toţi în calitate de cetăţeni, să 
fim preocupaţi de bunăstarea societăţii (deci şi de conservarea/protejarea patrimoniului 
turistic) în care trăim. Din perspectiva lui Kant, a oferi calitate este o datorie morală, toţi 
oamenii au valoare şi au dreptul la calitate. Din perspectiva teoriei utilitarismului (a face cea 
mai mare cantitate de bine pentru un număr cât mai mare de oameni sau de a evita dauna cea 
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mai mare pentru un număr cât mai mare de oameni), a nu oferi calitate poate avea consecinţe 
negative asupra indivizilor şi organizaţiei (turistul este nemulţumit, scade profitul, angajaţii 
rămân fără salarii sau locuri de muncă, comunitatea rămâne fără taxe, etc.). 

Conform teoriei lui Rawls, asigurarea unui serviciu de calitate este în interesul propriu 
al organizaţiei, dar şi al comunităţii. Teoria sa se apropie de regula de aur a eticii, “Ceea ce ţie 
nu îţi place, altuia nu îi face”. O persoană o protejează pe alta, aflată într-un raport de 
inferioritate (ar putea suferi), deoarece şi aceasta ar putea fi în locul său. 

Turistul primeşte o promisiune şi plăteşte pentru ea, deci are dreptul moral la un 
serviciu de calitate (imperativul ipotetic). Respectarea promisiunii făcute arată că există 
respect. 

Principiul Beneficienţei (a face bine) sau al Non-malefienţei (a nu provoca rău), 
împrumutate din etica medicală, se pot aplica de asemenea în evaluarea eticii asigurării 
calităţii serviciului turistic. 

Respectarea mediului şi a resurselor sale înseamnă o datorie morală din perspectiva 
principiului justiţiei şi echităţii fiindcă toţi (inclusiv generaţiile viitoare) avem dreptul să ne 
bucurăm în mod egal de acest mediu (Fennell, 2006, p. 11).  

 
Faţetele sănătăţii în turismul rural şi agroturism 

Faţetele sănătăţii, într-o abordare holistică sunt numeroase.  
Direcţiile analizei vizează (Figura nr. 1): 
 
 

Figura nr. 1 Faţetele sănătăţii în turismul rural şi agro-turism. O abordare holistică 
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‐ Infrastructura şi facilităţile necesare îngrijirii sănătăţii turiştilor, a 
întreprinzătorilor din turism, a locuitorilor din comunitate - Există unităţi sanitare 
dotate corespunzător pentru a asigura prevenirea bolilor şi îngrijirea sănătăţii 
locuitorilor din zona turistică rurală şi agroturistică şi a turiştilor care o vizitează? 
Se dispune de personal competent şi suficient în acest sens? Există instituţii cu rol 
de monitorizare şi control medico-veterinar? Îşi exercită aceştia corespunzător 
sarcinile?; 

‐ Sănătatea prestatorului de servicii turistice – proprietarii pensiunilor şi ceilalţi 
operatori se află într-o stare de sănătate fizică, mentală şi morală corespunzătoare 
pentru a proteja sănătatea turiştilor, angajaţilor şi a celorlalte părţi care participă la 
prestarea serviciului turistic?; 

‐ Sănătatea şi siguranţa în serviciul turistic de alimentaţie şi de cazare – Sunt 
evitate situaţiile în care pot fi generate boli cauzate de alimente turiştilor? Se 
cunosc şi se aplică toate măsurile de precauţie şi standardele de igienă pentru 
aceasta? Se cunosc şi se aplică standardele de igienă la serviciile de cazare 
(curăţenie, aerisire, iluminat şi temperatură necorespunzătoare?) Sunt asigurate 
toate condiţiile pentru ca turistul se simte confortabil din punct de vedere fizic şi 
psihologic?; 

‐ Sănătatea turistului – Turistul dispune de o stare de sănătate bună şi nu are 
boli/probleme de sănătate care ar putea să afecteze starea de sănătate fizică, psihică 
şi morală a celorlalţi turişti şi a locuitorilor din zonă? Există preocupări de 
conştientizare a turiştilor faţă de responsabilităţile pe care le au la rândul lor faţă de 
sănătatea celorlalţi din jurul său, şi faţă de sănătatea mediului?  

‐ Sănătatea mediului natural/ecosistemului local – Este un mediu verde curat, care 
contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii turistului, a locuitorilor din zonă? Care sunt 
politicile, programele şi măsurile care sunt luate pentru protejarea mediului 
natural, a ecosistemului (evitarea distrugerii, problema gestionării responsabile a 
deşeurilor)? Sunt fonduri alocate? Sunt suficiente iniţiative locale care să suţină 
investiţiile în tehnologiile care să consolideze eforturile comunităţii de a păstra 
acest mediu sănătos şi sigur pentru turiştii generaţiei următoare?  Sunt programe 
educaţionale, cu rol în conştientizarea şi educarea tuturor părţilor implicate axate 
pe mesajul că sănătatea mediului înseamnă sănătatea oamenilor, benefic atât 
pentru turist cât şi pentru locuitorii zonei, atât pentru generaţiile actuale, cât şi 
pentru cele care vor veni?; 

‐ Sănătatea animalelor domestice din gospodăriile ţărăneşti şi din fermele agricole 
cu destinaţie turistică, sau a animalelor sălbatice care reprezintă element de atracţie 
(fazani, iepuri, măgari, struţi, etc.) în zonele turistice (adăpostite la pensiuni sau 
centre turistice cu activităţi în aer liber) – Sunt realizate controalele veterinare 
corespunzătoare? Animalele respective beneficiază de condiţii corespunzătoare 
care să le asigure sănătatea şi securitatea? Personalul care intră în contact cu aceste 
animale pentru a le îngriji beneficiază de măsuri corespunzătoare de protecţie a 
sănătăţii? Sunt luate măsui de securitate pentru turişti?; 

‐ Sănătatea angajaţilor – Angajaţii care pregătesc mâncarea sunt riguros selectaţi şi 
pregătiţi profesional? Cunosc riscurile care sunt legate de contaminarea 
alimentelor şi de faptul că bolile personale ar putea afecta turiştii, sănătatea 
locuitorilor din zonă. 
Se realizează conform legii inspecţia din partea specialiştilor de la medicina 
muncii?; 

‐ Sănătatea locului, a comunităţii, a angajamentului pentru promovarea unui turism 
rural/agroturism autentic (sănătatea socială, un mediu sănătos care nu pune în 
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pericol siguranţa fizică şi psihică a turiştilor) – Există respect pentu noii veniţi, nu 
există persoane periculoase, care să aibă un comportament anti-social, nu sunt hoţi, 
persoane violente; 

‐ Protejarea sănătăţii fizice şi psihice a persoanelor cu dizabilităţi care participă la 
activităţile turistice – În ce măsură sunt create facilităţi pentru integrarea 
persoanelor cu dizabilităţi în rândul turiştilor? Se pot bucura acestea de confort 
fizic şi psihic în zonele de turism rural/agroturism? Au şanse (li se acordă), sunt 
susţinute persoanele cu dizabilităţi să aibă propria afacere în turism, sau să fie 
angajate în unităţile prestatoare de servicii turistice?; 

‐ Sănătatea educaţiei în turism - Programe educaţionale formale şi informale 
(conştientizare, sensibilizare şi formare) vizând asigurarea sănătăţii în turismul 
rural şi agroturism - Sunt aceste programe fundamentate pornind de la problemele 
reale care există la nivelul operatorilor turistici şi al comunităţii-gazdă? Sunt 
eficiente? Se analizează rezultatele şi impactul? 

‐ Sănătatea de gen – care este statul femeii implicate în afacerile şi activităţile din 
turism? Care sunt oportunităţile femeii pentru a avea afaceri în turism? Care sunt 
măsurile de protecţie legale pentru ca femeia să nu fie exploatată în activităţile 
turistice? Sunt programe de educare/formare a femeii pentru a avea şanse sporite 
pentru carieră şi afaceri în turism? ; 

‐ Sănătatea relaţiilor interculturale şi a networkurilor – promovarea unor valori 
locale “sănătoase” – Sunt iniţiate relaţii de colaborare reală între participanţii la 
actul turistic, bazate pe respect, pe scopul comun al promovării sănătăţii pentru 
turişti, pentru mediu şi comunitate? Sunt contactaţi specialişti pentru analiza şi 
fundamentarea problematicii? Sunt evitate conflictele de interese atunci când apar 
probleme negative şi care necesită să fie rezolvate în interesul general? 

 
Concluzii. Cine sunt „doctorii” responsabili de sănătatea în turism şi ce tratamente sunt 

necesare 
În abordarea acestui articol am plecat de la un concept holistic al sănătăţii  în turism 

pornind de la sănătatea fizică, mentală şi morală a tuturor persoanelor implicate în furnizarea 
şi primirea serviciului turistic, sănătatea mediului, a comunităţii, până la sănătatea relaţiilor 
interculturale şi  a networkurile care funcţionează în acest domeniu. 

Există normative legale privind respectarea standadelor de igienă şi securitate, dar 
acestea nu sunt suficiente dat fiind că legea nu poate include la un moment dat toate situaţiile 
care pot apărea, nu poate evolua atât de repede, şi, ceea ce este mai rău este că poate fi 
interpretată, ocolită, exploatată în interes propriu. Totuşi, aşa cum s-a subliniat anterior, 
sănătatea în turism nu se limitează la măsurile de protejare a sănătăţii şi securităţii fizice a 
turistului. Sensibilizarea pe această temă trebuie să pornească de la un înţeles larg. Absenţa 
sănătăţii morale din partea unui operator turistic care înşeală un turist atunci când îi prezintă 
oferta turtistică sau lipsa respectării măsurilor de igienă în pregătirea unui meniu la o pensiune 
din mediul rural pot afecta fizic şi psihic sănătatea turistului. Deci, sănătatea morală este 
“piatra unghiulară”, sau o parte intrinsecă a ceea ce înseamnă sănătatea în turism. 

Sănătatea în turismul rural şi agroturism trebuie să primească atenţie “de la bază” , 
pornind cu fundamentarea unor politici de etică realiste, care să îi implice pe toţi “doctorii” 
care pot da “tratamente”  eficace şi eficiente, fără excepţie: 

Turistul este chemat să fie atent, să se informeze, să înveţe  şi să ia atitudine. Oricare 
dintre noi este în această ipostază la un moment dat. În calitate de turişti avem responsabilităţi 
faţă de sănătatea proprie, a celorlalţi turişti, a comunităţii gazdă, a mediului verde. Turistul nu 
este întotdeauna perfect, poate fi indiferent, indolent, interesat de binele propriu fără să se 
gândească la ceilalţi şi poate suferi el însuşi de „boli ale infracţionalităţii”, deci poate afecta 
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sănătatea locului gazdă, de aceea se ridică întrebarea dacă turistul conştientizează şi este 
conştientizat ce înseamnă a fi turist şi care sunt responsabilităţile sale privind sănătatea 
turismului practicat. 

Operatorii turistici – agenţiile care prezintă oferta, întreprinzătorii care prestează 
direct serviciul turistic au responsabilitatea unui serviciu turistic de calitate care să protejeze 
sănătatea turiştilor, dar şi a mediului şi a comunităţii gazdă, dar pe lânga asta, au şi 
responsabilitatea informării turiştilor la faţa locului, cu ajutorul materialelor promoţionale, a 
promovării prin exemplul viu a unui cod de conduită propriu care se cere a fi respectat de toţi, 
indiferent dacă plătesc sau nu accesul la serviciul turistic, realizarea de anchete de 
satisfacţie/monitorizare  care să fie punctul de plecare pentru măsurile de îmbunătăţire. 
Datoria morală trebuie să fie mai presus de interesele pecuniare, în caz contrar, chiar acestea 
din urmă vor fi afectate în timp. 

Autorităţile la nivel guvernamental şi local trebuie să emită politici pornind de la 
argumentele eticii, care să urmărească sănătatea turismului, pe toate palierele, dar şi 
monitorizarea aplicării acestor politici, a efectelor scontate şi a impactului prevăzut. 
Instituţiile cu rol în controlul medico-veterinar şi financiar au o misiune permanentă în acest 
sens. 

Organismele internaţionale din domeniu pot asigura (în condiţiile unui turism fără 
bariere internaţionale) „uniformizarea” adoptării acestor politici (dar cu adaptare la condiţiile 
specifice fiecărui domeniu, zone, egiuni, ţări), studii în domeniu şi difuzarea rezultatelor, 
emiterea de semnale de alarmă pentru situaţii emergente, organizarea de workshopuri pentru 
diseminare, elaborarea de instrumente care să le pună în practică (de exemplu, o posibilă 
Cartă a sănătăţii în turism, coduri de conduită, standarde internaţionale ale sănătăţii în turism). 

Locuitorii  zonei turistice trebuie să îşi asume angajamentul pentru iniţiativele luate de 
autorităţi, implicarea în procesul de educare a turiştilor (prin informare, discuţii, luare de 
atitudine). De asemenea, se pot organiza forumuri de discuţii între autorităţi, locuitori, 
întreprinzători, turişti, operatori turistici, pentru dezbateri, soluţii în comun, inovări şi 
îmbunătăţiri.  

Instituţiile educaţionale, prin misiunea lor, sunt chemate să sprijine aceste demers prin 
programe de conştientizare, de formare dar şi prin oferirea de expertiză necesare la 
fundamentarea şi punerea în practică a politicilor.  

Mai mult, transformarea şi durabilitatea/sustenabilitatea vor fi asigurate doar prin 
conştientizare, sensibilizare, formarea raţionamentului etic, şi leadership moral. Avem deci 
nevoie de formarea unor competenţe etice. În alţi termini, am putea spune că este vorba de 
formarea unor competenţe sănătoase necesare pentru un turism sănătos. 
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1.4. SOLUTIONS AND EXAMPLES OF GOOD PRACTICE IN MOUNTAIN 
AGROTOURISM  
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Abstract 

The paper presents results of studies conducted during mutual visits between the two delegations from 
Neamt County in Roumania and Wipptal District in Italy.  

We consider elements related to the tourism and hospitality industry in terms of returning to nature. The 
capitalization of tangible and intangible local resources and fostering a culture of consumption are favoring 
factors and must be transformed into emotions and satisfaction of successful holiday or weekend projects.  

Agrotourism is one of the few cases in which one can study "closed value chain" and "value chain 
restricted" and can provide solutions for mountainous rural development, opportune for potential entrepreneurs.  

Case studies from Neamt County and South Tyrol highlight specific, but common elements and enable the 
transfer of knowledge and best practices for the benefit of both parties.  

The paper is also a challenge to farmers in mountain areas to join forces and resources in a 
comprehensive local development project.  

Cuvinte cheie: turism rural, agroturism, lanţ valoric închis, studii de caz, fermă agroturistică; 
 
Clasificarea Jel: M110 

 
Formularea problemei 

Raţiunea înfiinţării filialei Neamţ a Forumului Montan din România a fost de 
amplificare a consistenţei eforturilor de a scoate în evidenţă zona de munte ca un izvor 
deosebit de resurse care se cer puse în valoare în contextul dezvoltării turismului.  

Misiunea asociaţiei este de a promova elementele dezvoltării durabile, ecologice, 
economice, ştiinţifice, tehnologice şi sociale a comunităţilor montane.  

Dintre obiectivele relevante ale Asociaţiei menţionăm:  
- Sprijinirea dezvoltării durabile economice şi sociale a comunităţilor montane, cu acordarea 

unei atenţii speciale conservării tradiţiilor din localităţile de munte şi întărirea identităţii 
culturale, permiţând membrilor săi să-şi menţină autonomia, să se bucure de drepturi egale 
şi să îşi “proiecteze” viitorul propriu; 

- Sprijinirea procesului de consolidare a gospodăriei rurale montane de tip integrat, ca 
nucleu economic de bază a satului montan şi a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 
creatoare de noi locuri de muncă pentru tineret, în localităţile montane;  

- Promovarea produsului montan, pe baza calităţii şi a valorii adăugate;  
- Urmărirea recunoaşterii dreptului la diferenţă, a facilităţilor cuvenite pe această bază, 

pentru populaţia şi zona montană, în virtutea recunoaşterii handicapurilor naturale, sociale 
şi economice, existente în zona de munte;  

- Sprijinirea dezvoltării turismului rural montan şi a meşteşugurilor, ca activităţi economice 
complementare activităţilor de bază, producătoare de profit, care, reinvestit în gospodăriile 
montane, asigură consolidarea bazei materiale a acestora, prosperitatea comunităţilor 
montane şi stabilitatea locuitorilor;  

- Promovarea unor acţiuni comune iniţiate de femei şi de tineret în domeniul dezvoltării 
durabile şi asigurarea egalităţii de şanse;  

- Promovarea spiritului antreprenorial ca resursă şi mod de motivare a persoanelor de vârstă 
activă; 

- Susţinerea intereselor comunităţilor şi populaţiei montane în relaţii economice şi sociale în 
cadrul lanţului de furnizori resurse – produse şi a aplicării acordului Nagoya 2010.   
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În acest context turismul montan îşi găseşte un loc de top. El se caracterizează printr-o 
bogăţie importantă şi accesibilă care se cere pusă în valoare. Acest lucru a ieşit în evidenţă în 
cadrul unor activităţi desfăşurate recent de Asociaţia noastră care au adus în prim plan 
problematica dezvoltării unor componente ale vieţii economice şi sociale montane cu un 
corespondent important în domeniul turismului 
 

Elemente relevante ale conceptului de turism montan 
Producţia de turism din zona de munte este legată de câteva elemente relevante: 

- prezenţa consistentă a celei de a treia dimensiuni (altitudinea) care dă o altă expunere 
peisajului şi amenajărilor; în acelaşi timp, accesibilitatea limitativă permite naturii să se 
manifeste mai puternic cu efecte benefice asupra calităţii factorilor de mediu;  

- fenomenul gravitaţional este favorabil menţinerii elementelor naturale neafectate de 
intervenţia antropică; factorii de mediu sunt mai apropiaţi de nivelul de referinţă; aceasta 
determină ca şi resursele montane să fie atractive pe anumite registre de promovare: 
produse alimentare bio, sporturile de iarnă;  
Consumul de turism este amplificat de ritmul vieţii din ce în ce mai accelerat şi mai 

stresant care cere organismului evadări din viaţa cotidiană şi trăiri relaxante care să refacă 
nivelul energetic pentru noi acţiuni în viaţa activă în condiţiile menţinerii echilibrelor 
fiziologice.  

Soluţiile pe care le oferă furnizorii de turism urmează aceste particularităţi şi determină 
realizarea unor produse tot mai sofisticate şi mai atractive pentru consum. 

Pe de altă parte, mondializarea pieţelor afectează şi industria turistică şi menţinerea 
trendului de competitivitate include şi instrumente moderne de abordare cum sunt: 
benchmarkingul şi exemplele de bune practici. Acestea au ca scop, printre altele, definirea 
unui set de obiective şi a planurilor de îndeplinire astfel încât diferenţele de atractivitate să 
devină tot mai mici.  

Schimbul de experienţă între judeţul Neamţ (zona montană) şi districtul Wipptal din 
Tirolul de Sud (Italia) a relevat preponderenţa turismului în preocupările comunităţilor locale 
ca element final în cadrul lanţului de furnizare.  
 

Factorii critici de succes ai turismului montan 
Alte elemente relevante care definesc dezvoltarea turismului sunt legate de aspectul 

integrativ sub aspect durabil. Este acceptată ideea că performanţa în turism se construieşte 
numai dacă se asigură factorii critici de succes. Depăşirea masei critice pentru ca domeniul să 
se autosusţină este determinat de bilanţul pozitiv în termeni de venituri şi cheltuieli pentru 
organizaţiile private şi în termeni de beneficiu şi cost pentru organizaţiile publice. Aceste 
două tipuri de balanţe conţin atât elemente economice (pe suport bănesc cuantificabil şi 
necuantificabil: preţuri, investiţii), elemente sociale (nevoi, confort, gusturi, mobilitate), 
elemente de mediu (peisaj, poluare zero), elemente tehnologice (dotări, mijloace de acces, 
instrumente şi echipamente suport , comunicare etc.). 

În evaluarea succesului fenomenului turistic se evidenţiază şi faptul că nu există o limită 
netă între furnizorii de turism şi consumatorii de turism. În acest context devin relevante 
motivarea şi determinarea de ambele părţi. Un management şi un marketing performant 
conduc la soluţii de diferenţiere şi de diversificare a produselor şi serviciilor. Un instrument 
important de stimulare a fenomenului turistic îl constituie construirea unui „calendar fest” cu 
evenimente cu participarea şi în beneficiul tuturor factorilor interesaţi. 
 

Indicatori economici de performanţă 
Adaptarea indicatorilor economici şi performanţă la domeniul turismului determină o 

serie de particularităţi. Una dintre ele o constituie, din nou, lipsa unei demarcaţii nete între 
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ospitalitatea casnică şi cea instituţională. De aici rezultă suspiciuni de evaziune, încredere 
redusă în datele statistice etc. 
Ocuparea 

În agroturism, activitatea casnică are motive de intensificare dacă produsele şi serviciile 
au căutare pe piaţă şi aduc venituri furnizorului. 

Pentru structuri de capacitate mai mare, instituţionalizarea este obligatorie, rezultatele 
sunt cuantificabile, în schimb, fluctuaţiile de activitate determinate de sezonalitate nu asigură 
o ocupare constantă şi de aici nevoia completării cu alte tipuri de activităţi şi alte calificări 
pentru asigurarea constanţei veniturilor în familie. 
Inovarea 

Domeniul turismului este supus unei concurenţe tot mai puternice. De aceea, o 
modalitate de menţinere în trendul competitivităţii o constituie înnoirea şi perfecţionarea 
permanentă a pachetului turistic. Deviza „surprinde-ţi clienţii” este un element important 
pentru un turism de performanţă şi factorii interesaţi caută permanent soluţii înnoire şi 
diversificare a veniturilor. 
Productivitatea 

În turism acest parametru se traduce prin gradul de ocupare (număr de camere, număr 
de paturi, număr de mese etc.) şi generează soluţii de extindere cu terase, chioşcuri, copertine 
etc. Productivitatea conduce la profitabilitate şi este oglinda atractivităţii domeniului. 
 

Analiza comparativă Neamţ - Wipptal 
Toate aceste elemente au constituit baza de evaluare a nivelului de dezvoltare efectuat 

în cadrul schimbului de experienţă între zona montană a judeţului Neamţ (România) şi a 
districtului Wipptal din Tirolul de sud (Italia).  

Au fost vizitate mai multe obiective de dezvoltare montană din cele două ţări cu 
componentă turistică: 
- pentru România s-au selectat:  

a. Pensiunea Vânătorul din Durău care este racordată pe lanţul de furnizare în amonte cu o 
fermă de vaci, o păstrăvărie şi o stână turistică de oi; patron Dragomir Petrescu; Stâna este 
amplasată la altitudine, iar drumul de acces este pietruit. Ferma şi păstrăvăria sunt 
amplasate în locuri accesibile, special amenajate. Activitatea de aici implică multă muncă 
fizică. Există dotările necesare pentru biosecuritate: aparate de muls, echipamente de 
fabricare artizanală a brânzeturilor, circuit de apă cu aerare pentru bazinele de păstrăvi. 
Pensiunea se află în zonă turistică dedicată (Durău), cu un prag de accesibilitate (drum de 
acces în pantă pronunţată) şi are dotări la exigenţele impuse de normativele actuale. 
Dispune de camere duble, apartamente şi bungalow-uri. Bucătăria este aprovizionată din 
producţie proprie şi cu mici cantităţi de produse alimentare din comerţ.  
Elementele de standardizare şi de asigurare a reproductibilităţii caracteristicilor produselor 
sunt în curs de implementare; 
Instituţiile de control (sănătate publică, siguranţa alimentelor) au impus bariere în 
construirea lanţului scurt de furnizare: nu se acceptă ca un produs realizat în fermă să fie 
consumat în pensiune, deşi i se asigură trasabilitatea (aceeaşi persoană juridică). 

b. Stâna agro-turistică a Asociaţiei „Fermierul” Dămuc - Neamţ, racordată pe lanţul de 
furnizare în aval cu pensiunea „Teo” de la Lacu Roşu; preşedinte Eugen Micloş. Este 
amplasată la poalele munţilor Hăşmaş. Păşunatul, mulsul oilor şi prelucrarea laptelui 
păstrează aproape integral elementele tradiţionale. Nu are locuri de cazare, dar dispune de 
echipamente moderne care asigură respectarea normelor de securitate alimentară.  
Activitatea este standardizată, dar produsele nu. Relaţia cu pensiunea îndeplineşte 
condiţiile instituţiilor de control (persoane juridice diferite);  

c. Pensiunea Orizont din comuna Farcaşa, patron Melu Carează; Aceasta reprezintă 
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principalul furnizor de cazare şi alimentaţie publică din comuna Farcaşa şi asigură 
necesarul de turism de tranzit şi, în mai mică măsură, de turism de destinaţie. Este un bun 
suport pentru vilegiaturism. Completează gama serviciilor de cazare şi masă cu o expoziţie 
în aer liber de obiecte tradiţionale şi arhaice din partea locului (un muzeu al satului 
neomologat). 
Se aprovizionează din surse locale (produse tradiţionale) şi din reţelele industriale;  

- pentru Italia s-au selectat:  
a. Pensiunea Ungerer Hofschenke. Un exemplu ferma de agroturism şi gastronomie, o 

combinare de fermă de producţie de lapte şi carne cuplată cu restaurant şi cazare. 
Produsele de aici se fabrică după tehnologii tradiţionale, cu respectarea normelor igienico 
sanitare. De fapt, este un sistem de producţie cu ciclu de aprovizionare închis. Produsul 
oferit pentru consum parcurge toate etapele de prelucrare apoi se valorifică în aceeaşi 
gospodărie.  

b. Pensiunea Karl May din Pretzhof. Fermă de creştere a animalelor, dar pune accent mai 
mare pe gastronomie. Istoria consemnează preocupările fermierului de a ameliora calitatea 
păşunii pentru a o face capabilă să genereze performanţă în calitate şi în productivitate.  
Conceptul comercial al fermei este dat de „istoria” care însoţeşte fiecare fel de mâncare. 
Mâncarea nu este comandată de client, ci este oferită de gazdă pe un meniu fix. Preţul este 
stabilit în prealabil şi apoi se convinge clientul că este cel corect. Varietatea gastronomică 
formează renumele fermei şi atrage zilnic aproximativ 100 de clienţi. Clientela este selectă 
şi numeroasă, ceea ce a confirmat ipoteza de abordare a conceptului.  

c. Hotelul Panorama condus de Harald Siller. Hotelul aparţine unei cooperative cu 30 de 
membri. Este o construcţie cu specific tirolez deosebit de frumoasă cu 50 de locuri de 
cazare la un confort de la 1 stea până la 4 stele şi cu un restaurant adaptat celor mai ridicate 
exigenţe. Are 1500 – 2000 oaspeţi pe an (aproximativ 6000 cazări).  

d. Ferma Lyfi Alm. Fermă de vaci de lapte (sezonieră) asociată cu o pensiune turistică 
(permanentă). Vacile aparţin mai multor fermieri care au în medie câte 2 vaci fiecare. În 
zonă sunt circa 30 de astfel stâne în medie cu câte 50 vaci fiecare.  
Ferma se află la 2165 m altitudine, are 82 de vaci şi produce 6.000 kg brânză şi 500 kg unt 
în perioada de păşunat natural, de la 15 mai până la 15 septembrie. Membrii cooperatori 
pot lucra aici şi primesc salariu.  
Tehnologia de prelucrare a laptelui este specifică: degresare, coagulare, separare, presare, 
păstrare cel puţin 2 luni pe rafturi pentru maturare, curăţare periodică a suprafeţei. Rezultă 4 
sortimente de brânzeturi.  

e. Ferma Almdorf Vallming. Ferma agroturistică cu vaci pentru lapte şi/sau pentru carne şi 
cu produse alimentare autohtone: brânzeturi, unt, derivate de lapte, preparate din carne, 
şuncă ţărănească. Aici am întâlnit brânză gri.  
Păşunea are 150 – 180 ha. Pentru o vacă se aloca în medie 2,5 ha păşune. Există mai multe 
stâne administrate în regim privat. Stânele se află sub supraveghere silvică şi de mediu 
pentru a nu se deteriora echilibrul ecologic sensibil.  

Compararea dintre cele două regiuni a scos în evidenţă o serie de asemănări dar şi de 
diferenţieri de mod de viaţă, de cultură în general şi cultură antreprenorială în special.  

Ca element general de comparare, în aria românească se distinge o formă de 
antreprenoriat forte, eroică, în care elementele pieţei (concurenţa) sunt depăşite de un control 
exagerat şi sufocant pe palierele securitate alimentară, sănătate publică, mediul înconjurător, 
prevenirea incendiilor. 

În aria italiană, deşi controlul este cel puţin la fel de strict, acest lucru nu este atât de 
vizibil. În schimb, se evidenţiază elementele de piaţă, definirea nişelor, calitatea produselor şi 
serviciilor, preocuparea pentru fidelizarea clienţilor. Antreprenoriatul este de tip cooperatist, 
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cu o componentă socială pronunţată pe suportul unui naţionalism amplificat (populaţia 
predominantă este austriacă). 
 

Tabel 1. Analiza comparativă a fenomenului agroturistic în Neamţ şi Wipptal 
Subiectul Wipptal  Neamţ 

Factorii sociali 
Nivelul de trai Ridicat. Italia este a 3-a putere 

economică a UE 
Redus. România are PIB sub media UE, iar 
zona montană este clasificată ca zonă 
defavorizată 

Consumul local Sunt satisfăcute nevoile fizice, 
fiziologice şi intelectuale în 
grad ridicat;  
Munca este foarte bine asociată 
cu divertismentul; 

Nivelul de satisfacere a nevoilor se află la 
limita subzistenţei; achiziţia unui pachet 
turistic minimal este un eveniment; 
consumul local este redus; în schimb, se 
accesează în masă segmente din ceea ce ar 
trebui să constituie pachetul turistic. 

Ocuparea Locurile de muncă sunt 
sezoniere şi sunt compensate cu 
alte activităţi în extrasezon;  
Există o piaţă a locurilor de 
muncă în agricultura montană; 

Locurile de muncă sunt sezoniere şi sunt 
compensate, în mod sporadic, cu alte 
activităţi în extrasezon, în special 
necalificate; 
Agricultura montană începe să sufere din 
cauza reducerii cererii de forţă de muncă;  

Calificarea 
personalului 

Învăţământul mediu şi cel de 
formare continuă a adulţilor 
pregăteşte personal de 
deservire a serviciilor legate de 
turism 

Învăţământul liceal nu prevede calificări 
specifice activităţilor turistice (foarte puţine 
excepţii în învăţământul economic); 
Ponderea calificărilor se fac prin Formarea 
adulţilor, fără o planificare sau corelare;  

Educaţia Furnizarea şi consumul de 
servicii turistice este armonizat 
spre beneficiul comunităţilor şi 
locuitorilor cu prioritate în plan 
local;  

Furnizarea şi consumul de servicii turistice 
nu se suprapun. Se acordă puţină atenţie 
marketingului, consumul local este 
simplificat; clienţii sunt aşteptaţi fie din 
oraşe fie din alte zone geografice;  

Cultura Istoria, cultura, valorile istorice 
sunt integrate în mentalul local 
şi puse în valoare în cadrul 
fenomenului turistic;  
De-a lungul anului se 
organizează mai multe 
sărbători locale care antrenează 
aproape toată populaţia locală; 
acest „intraturism” este decisiv 
pentru promovarea turistică a 
zonei; 

Există iniţiative de „muzeificare” şi de 
informare accesibilă (fizică şi virtuală), dar 
atitudinea este mai pasivă. Nu iese în 
evidenţă „patriotismul local” ca emoţie şi 
atitudine; Se organizează evenimente locale 
(zilele comunei, ziua muntelui) cu impact 
redus asupra fenomenului turistic: rămân 
sărbătorile de iarnă şi cele pascale care 
înviorează temporar intensitatea turistică; 
perioada concediilor estivale nu intensifică 
suficient turismul zonal;  

Viaţa 
comunităţii 

Mobilitatea forţei de muncă 
active se manifestă în limitele 
unui echilibru rezonabil;  

Satele de munte sunt depopulate; oamenii 
sunt plecaţi la lucru în străinătate; în 
concedii se amplifică consumul de servicii 
turistice; 

Factorii economici 
Nivelul 
veniturilor 

Este depăşită masa critică care 
asigură funcţionarea autonomă 
a întregului mecanism; totuşi, 
mulţi operatori funcţionează ca 

Sistemul funcţionează sporadic în alternanţă 
cu căutarea febrilă de soluţii alternative 
pentru venituri suficiente; Unele organizaţii 
doresc să promoveze produsele „bio”, dar 
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hobby-uri, completând 
veniturile din alte surse. 

costurile lor nu pot fi acoperite deoarece 
cererea este relativ redusă. 

Profitabilitate PIB-ul local este asigurat într-o 
pondere importantă din sectorul 
turistic;   

Datele statistice nu sunt concludente pentru 
a se aprecia profitabilitatea; grad de ocupare 
redus (sub 12% cazări), pierderi mai mari 
decât profit 

Antreprenoriatul Organizarea în cooperative 
generalizează fenomenul 
antreprenorial şi creşte 
încrederea în performanţă;  

Nu este agreată organizarea în cooperative; 
iniţiativele antreprenoriale sunt din catego-
ria „eroice”, cu risc ridicat, cu un sistem 
sufocant de control, dar şi cu suspiciuni 
ridicate de evaziune şi contrafacere;  

Inovarea  Inovarea este permanentă; 
sortimente noi, produse noi, 
etichete noi, forme noi de 
ambalare, pachete tot mai 
complexe... toate pentru 
satisfacerea clienţilor; 
gastronomia este un teren de 
inovare permanentă 

Siguranţa predomină în faţa validării; acest 
fenomen se manifestă atât la furnizare cât şi 
la consum; Serviciile unei pensiuni nu sunt 
diferite de ale alteia; atunci când se încearcă 
crearea unor astfel de nişe, ele nu sunt 
apreciate; Din cauza necorelării între 
servicii inovative şi consum apare un 
fenomen de depreciere a acestora şi 
susceptibilitatea retragerii autorizaţiilor, dar 
şi evitarea de către clienţii „cu bani”; 

Spaţiul posibil 
acţional 

Se manifestă mai multe forme 
de turism: de destinaţie, de 
weekend; predomină 
consumatorii locali de servicii 
turistice şi de alimentaţie 
publică; 

Se manifestă mai multe forme de turism: de 
destinaţie, de weekend, de tranzit, dar la 
intensitate mai redusă; ponderea consuma-
torilor locali este redusă, iar pentru turiştii 
de la distanţe mari nu sunt asigurate servicii 
corelate cu exigenţele şi aşteptările lor;  

Factorii naturali (ecologici) 
Peisajul Munţi înalţi, văi largi, 

armonizare natural / antropic; 
au elemente de unicitate 
(Dolomiţi, Alpi);  

Cu unele excepţii, înălţimi domoale. Toate 
zonele alpine sunt incluse în parcuri 
naţionale, accesibile turistic; rare elemente 
de unicitate (Ceahlăul) 

Accesul Amenajări de accesibilitate; 
utilizarea mijloacelor de 
transport adaptate nevoilor;  

Acces limitat la consum, predomină 
utilizarea forţei fizice. În unele locuri se 
folosesc maşini de forţă; prin aceasta apare 
o dependenţă de accesibilitatea. Acces 
limitat la furnizare. Diversitatea serviciilor 
auxiliare restrânsă; 

Poluare / 
depoluare  

Poluare foarte redusă; sistem 
strict de control şi monitorizare

Poluarea foarte intensă. Lipsă de 
monitorizare şi control. Spirit civic redus; 

Raportul  
silvic / agricol 

Predomină pădurile, dar 
acoperă în special zonele cu 
accesibilitate redusă; Regim 
cooperatist de gestiune; 

Predomină pădurile atât pe zone accesibile 
cât şi inaccesibile; Regim de gestiune mixt: 
de stat şi privat; expus la abuzul de 
defrişare; reîmpăduririle sunt practicate 
preponderent pe domeniile statului;  

Raportul  
agricol / pajişti 

Raportul este echilibrat; văile 
sunt folosite intens pentru 
agricultură (chiar şi în sistem 
intensiv);  

Predomină pajiştile care sunt în competiţie 
cu lăstăritul natural; se manifestă fenomene 
la limita suportabilităţii; Agricultura 
montană este redusă şi se practică la nivel 
de subzistenţă (mecanizare aproape zero);  



Solutions and examples of good practice in mountain agrotourism 
 

  43

Gradientica 
altitudinală 

Înălţimi până la 3700 m; 
aşezări până 1800 m; costuri în 
curs de optimizare; 

Înălţimi până la 1900 m; aşezări până la 
1000 m; costuri neoptimizate şi 
necompensate;  

Politicile 
Atragerea de 
fonduri 

Ajutorul financiar 
nerambursabil în principal nu 
se acordă prin licitaţii de 
proiecte, ci prin integrare în 
politici de dezvoltare;  

Ajutorul financiar nerambursabil se acordă 
în principal prin licitaţii de proiecte în regim 
concurenţial global (la un loc cu zonele 
colinare şi de câmpie), cu un regim foarte 
strâns de urmărire a indicatorilor 

Fiscalitate Nu este excesivă. Este 
constantă şi predictibilă 
(planificabilă). Circa 90% din 
fondurile publice colectate se 
întorc în politici de dezvoltare;

Este percepută ca excesivă şi necompensată; 
este suplimentată cu amenzi şi controale 
sufocante;  

Organizare 
multinivel 

Este principalul mod de organi-
zare a activităţilor agroturistice; 
Ele au pornit cu 4 – 6 membri în 
anii ’70 – ’80, iar în prezent 
numără 120 – 150 membri. 

Sistemul cooperatist nu prinde. Patronatul 
este vizibil prea puţin. Abordarea 
patronatului are amprentă sindicalistă; 

Transferul de 
tehnologie 

Pondere ridicată: mijloace de 
transport, drumuri, sisteme 
energetice regenerabile, 
automatizarea operaţiilor 
repetitive (încălzirea clădirilor, 
telegondole), material biologic 
performant (vite şi oi de carne 
si de lapte, pomi şi arbuşti 
fructiferi) 

Pondere redusă; import de tehnologie; numai 
normele sanitare şi de siguranţa alimentelor 
a impus o serie de mijloace moderne; 
predomină mijloacele tradiţionale, 
improvizate sau artizanale, predomină 
operarea manuală; rezultatele sunt 
nereproductibile cu interval ridicat de 
variaţie a caracteristicilor (nu există un 
sistem analitic care să certifice 
conformitatea; gradul de acceptare este 
susţinut în principal organoleptic;  

Factorii motrici 
Ştiinţifici  În proiectarea afacerilor se 

pleacă de la client şi aşteptările 
lui şi se construiesc pachete de 
servicii pentru care se aduc 
argumente practice că merită 
preţul; 

Inovarea în turism este redusă; se manifestă 
preponderent prin investiţii şi mai puţin prin 
crearea de produse noi. Proiectarea 
afacerilor pleacă de la priceperea 
întreprinzătorilor (factor limitativ) şi pe un 
scenariu ipotetic (foarte optimist) de 
aplicare, care, de obicei nu confirmă; 

Suport  Există politici de susţinere cu 
subvenţii, credite, fiscalitate a 
iniţiativelor din turism şi 
alimentaţie publică;  
Politicile locale sunt 
consecvente, iar factorii 
interesaţi îşi corelează acţiunile; 

Domeniul este perceput cu risc ridicat de 
evaziune. Există politici de susţinere cu 
subvenţii şi credite. Se intenţionează 
introducerea impozitului forfetar pe profit; 
Politicile locale sunt disproporţionate între 
sistemul public (susţinut, dar inconsecvent) 
şi cel privat (fără susţinere) 

Financiari  Susţinere financiară atât din 
partea statului cât şi a băncilor 
(predictibilitate în accesarea 
fondurilor şi în rambursare);  

Susţinere financiară limitată din partea 
statului (AFN) şi slabă din partea băncilor 
(politici de garanţii descurajante);  



Vasile AVĂDĂNEI, Lazăr LATU, Lidia AVĂDĂNEI 
 

 44 

Culturali şi 
naturali 

Există o cultură şi o 
spiritualitate milenară care sunt 
puse în valoare. La ele se 
adaugă respectul pentru mediu; 

Există o cultură şi o spiritualitate milenară 
care sunt puse în valoare, dar puţin şi în mod 
necorelat. Mediul este foarte afectat (poluare 
cu ambalaje de produse alimentare şi 
băuturi); 

Industriali  Sunt asigurate condiţii pentru 
toate categoriile de turişti (de la 
1 la 5 stele);  

Nivelul maxim de confort este de 4 stele; el 
NU poate fi depăşit; 
Nu există un operator industrial cu un sistem 
complet de pachete turistice care să menţină 
ritmul industriei ospitalităţii; 

 
Interpretare 

Cele prezentate mai sus au caracter de generalizare a fenomenului turistic şi de 
alimentaţie publică, aşa cum a fost expus pe parcursul celor 5 zile de vizite şi discuţii la 
Wipptal şi 3 zile la Neamţ. Pentru cazurile concrete vizitate s-au evidenţiat câteva 
particularităţi care au stat la baza întocmirii agendelor.  
 

În Neamţ 
Au fost selectate cele mai reprezentative organizaţii la care întreprinzătorii fac eforturi 

importante pentru a găsi soluţii la provocările zilnice cu care se confruntă, iar afacerile par să 
aibă un trend uşor ascendent. 

 
Întreprinzătorii 
În condiţiile tranziţiei, întreprinzătorii selectaţi au beneficiat printre primii de proiecte de 

finanţare în România din diferite surse europene şi mondiale. Cu această ocazie au derulat 
activităţi practice, instruiri, schimburi de experienţă care le-au permis să ia cunoştinţă cu cele 
mai bune practici de pe plan european şi mondial. Impactul acestor experienţe s-a tradus prin 
creşterea entuziasmului de a le pune în valoare şi la noi. La prima vedere ele au părut accesibile. 
Dar s-au confruntat cu o serie de bariere care au mărit efortul necesar de a se ajunge la 
performanţă: cunoştinţe manageriale, cunoştinţe despre turism, relaţia cu oamenii (pentru 
angajare), relaţia cu clienţii, relaţia cu statul, relaţia cu băncile, relaţia cu cultura antreprenorială 
locală etc. etc. O parte din aceste lucruri s-au recuperat din mers (cursuri, traininguri, calificări, 
studii superioare) ceea ce a redus presiunea şi stresul la noutatea demersurilor. Dar, elementul 
de profunzime nu a fost atins. Nu este suficient să vrei să faci şi să demonstrezi că poţi să faci. 
Instrumentele de predictibilitate în ceea ce priveşte constanţa afacerii scapă procesului 
decizional şi soluţiile de compensare a pierderilor nu sunt dintre cele mai ortodoxe.  

Elementul cel mai deficitar rămâne marketingul. În general mesajul este: „eu, 
întreprinzătorul fac produse bune, sănătoase, tradiţionale” şi ... le pun pe masă. Un mesaj mai 
potrivit ar fi: „eu întreprinzătorul, am grijă de sănătatea ta, clientule. Rasele de animale pe 
care le cresc sunt mai sărace în colesterol şi grăsimi şi mai bogate în proteine. Am un 
portofoliu de produse dietetice ... Aditivii mei sunt naturali şi de încredere”. Cu atât mai puţin 
agreat este mesajul „serveşte acest fel de mâncare pentru că am muncit mult la el”.   

Ceea ce e pozitiv, s-a identificat determinarea care susţine tenacitatea în continuare a 
demersurilor. În absenţa unor acţiuni coerente şi a unei atitudini „prietenoase” şi de susţinere 
a generatorilor de politici deocamdată eforturile dau rezultate demonstrative nu şi 
performanţă. Dar, trebuie căutate noi soluţii şi noi mecanisme care să facă acest sector 
profitabil şi atractiv din partea tuturor factorilor interesaţi şi utili.  
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Afacerile 
Din datele oficiale domeniul turismului se încadrează în trendul general, de unde rezultă 

că politicile locale care anunţau acordarea unei atenţii deosebite domeniului, nu şi-au făcut 
efectul. Se ia în discuţie Capitolul I din Codul CAEN (clasificarea activităţilor economice 
anuale) care include Domeniile 56XX – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare” şi 57XX – 
„Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie). 
 
Tabelul 2. Evoluţii comparative pe principalii indicatori de performanţă în afacerile din 
turism 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: V. Avădănei, ed., Starea Economică a judeţului Neamţ – raport anual, nr. 3 (2010) – 5 (2012), 
Ed. Răzeşu, Piatra Neamţ 

 
Această configuraţie a evoluţiilor din ultimii 3 ani arată că sectorul este în continuare 

fragil şi expus riscurilor ciclurilor economice. Mai mult, turismul este perceput ca o activitate 
de lux şi nu face parte din priorităţile agendelor personale ale consumatorilor atunci când 
veniturile salariale scad din diverse motive. 

 
Cultura turismului 

Există o „mişcare turistică” simplificată, cu improvizaţii şi fără un sistem strict de 
monitorizare şi control. De aici rezultă o poluare intensă, mai ales pe căile de acces în amonte 
şi pe cursurile de apă în aval. 

Există o reţea de pensiuni, cele mai multe înscrise în ANTREC (Asociaţia Naţională de 
Turism Recreativ, Ecumenic şi Cultural), care au un flux foarte fluctuant de turişti de-a lungul 
anului. Nu există o corelaţie între oferta devenită clasică, de cazare şi masă, şi alte servicii de 
completare (acestea încep să apară dar în forme nearticulabile) care să alcătuiască un pachet 
coerent şi complex de consum.  

Pensiunile selectate pentru studiu au formulat o ofertă consistentă, demonstrativă, dar 
costurile sunt ridicate şi nu se depăşeşte masa critică pentru autosusţinere. 

2009 2010 2011 
an 

Număr firme 

50 

100 

150 141 
152 

130 

Interes antreprenorial 
cumulat 

2009 2010 2011 
an 

Cifră de afaceri, mil. lei

10 

20 

300
21,1

25,6

7,5 

Cifră de afaceri 

2009 2010 2011 
an 

Profit / pierderi, mil. lei 

0,5 

1,0 

1,5 

Profit / pierderi 

0,53 0,54

1,53 1,47 

0,47 

1,26 

2009 2010 2011 
an 

Număr salariaţi 

300

350

400
347

391
360 

Număr salariaţi 
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Consumul turistic este, de asemenea, simplificat la ieşiri la iarbă verde în locuri 
neorganizate cu risc ecologic. 

Obiectivele turistice nominalizate ca atracţii, au o prezenţă informativă consistentă pe 
internet, dar mai slabă în spaţiul fizic şi apar tendinţe de monopol instituţional care nu fac 
bine consumului. 

Nu există un standard unanim acceptat privind relaţia furnizor - client de turism şi nici 
un proces de asociere pentru pachete complete. Brandul turistic local este focalizat foarte mult 
pe partea spirituală, ceea ce conferă o intensificare a fenomenului turistic în anumite perioade 
ale anului (sărbători religioase) cu revenire apoi la perioade lungi de manifestare modestă. 
Acest argument spiritual este invocat aproape permanent, dar nu este susţinut în profunzime 
în viaţa reală şi ca suport pentru componenta economică. 

 
În Tirolul de Sud 
Programul şi itinerarul au fost selectate de gazde pe obiective semnificative şi pregătite. 

S-au parcurs exemple care au etalat o diversitate de soluţii prin care întreprinzătorii atrag 
clienţii. La rândul lor, clienţii dau dovadă atât de exigenţă, dar şi de satisfacţie şi răsplătesc 
gazdele cu aprecieri şi cu reveniri fidele. 
 

Întreprinzătorii 
Ei ies în evidenţă prin atenţia pe care o acordă fiecărui client şi pentru satisfacerea 

nevoilor, exigenţelor, rafinamentului şi aşteptărilor. 
Găzduirea se transformă într-o oază de flori şi verdeaţă de-a lungul întregului sejur. 

Masa este un permanent festival gastronomic în care se integrează o parte din decizia 
clientului, şi care îi dă acestuia sentimentul că participă la proces. Aceasta este partea de 
marketing cu ciclu scurt care se integrează în alte forme tot mai largi până la brandul regional. 

Acest fapt este argumentat cu experienţele istorice (administratori la a treia sau a patra 
generaţie), spirit civic, spirit de apartenenţă la comunitate, pricepere, multe cunoştinţe dobândite 
în şcoală. 

Există totuşi o distribuţie teritorială rarefiată a acestor activităţi turistice ceea ce denotă 
o preocupare pentru suportabilitatea de către natură şi asigurarea unor spaţii largi de consum 
al peisajului şi cadrului natural. 

 
Afacerile 
Organizarea în cooperative permite manifestarea spiritului antreprenorial în forme 

individuale mai puţin intense cu un sentiment puternic de participare la procesul decizional. 
Se contează atât pe clienţi locali cât şi pe clienţi de destinaţie şi de tranzit. 
Sărbătorile comunităţilor definesc clar limitele între afacere şi „sponsorizare” astfel 

încât fiecare afacere îşi asigură viabilitatea, dar şi cooperativa şi celelalte forme de 
manifestare a factorilor interesaţi înregistrează beneficii. 

Turismul are un loc bine definit în economia locală, dar nu decisiv. Există şi o industrie 
emergentă care completează PIB-ul local şi dă consistenţă nivelului de dezvoltare . 
 

Cultura turismului 
Există o articulare istorică a evoluţiei şi dezvoltării turismului. Tirol reprezintă un brand 

la care participă şi de care beneficiază toţi factorii interesaţi.  
Partea organizare de gospodărie şi de specializare turistică are delimitări nete în peisajul 

local, ceea ce inspiră încredere şi seriozitate şi nu lasă loc improvizaţiilor. 
Administraţia publică se implică în politicile dezvoltare. La programul de vizite din 

Tirol au participat prefectul, primarii oraşelor şi comunelor, directorii de instituţii. La 
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programul de vizite din România decidenţii politici au participat numai la deschiderea 
reuniunii inaugurale. 

Calendarul turistic anual cuprinde mai multe sărbători bine mediatizate şi la care 
participă întreaga comunitate.  

Deşi activitatea este considerată tradiţională, se manifestă permanent preocuparea 
pentru diversificarea produselor şi pentru noi reţete, soluţii şi elemente de atracţie. Şi politicile 
de investiţii sunt orientate spre creşterea accesibilităţii şi confortului la orice altitudine.  

Există o solidaritate a tuturor factorilor interesaţi. Delimitarea netă a fiecărei afaceri pe 
lanţul de furnizori precum şi acceptarea preţurilor şi plăţilor între ele fac predictibil procesul 
economic suport. 
 

Concluzii 
Schimbul de experienţă Neamţ – Wipptal a reliefat nevoia unei abordări manageriale 

orientate spre performanţă. 
Instrumentele benchmarking şi exemplele de succes trebuie să dea baremurile de 

referinţă pentru un efort investiţional sigur. Entuziasmul de a se aplica la noi ceea ce am 
întâlnit acolo trebuie temperat cu argumente practice. Soluţiile care trebuie aplicate aici se 
caută şi se găsesc aici, de acolo trebuie adus numai spiritul de orientare spre client şi de 
modernizare permanentă a produselor care alcătuiesc pachetul turistic şi pachetul în 
ansamblu. 

Este necesară o profundă schimbare a culturii antreprenoriale şi organizaţionale astfel 
încât eforturile pentru productivitate şi profitabilitate să poată fi cuantificate şi optimizate. 
Eforturile nu trebuie precupeţite (risipite în van) şi trebuie orientate către găsirea celor mai 
potrivite soluţii pe suportul predictibilităţii şi siguranţei de-a lungul ciclului de viaţă. 

De asemenea, este necesară şi o schimbare a paradigmei turismului montan, de orientare 
spre sănătate şi revigorarea fizică şi intelectuală, de cunoaştere şi încărcare spirituală în 
corelare cu activitatea zilnică curentă a consumatorului de turism.  

Numai astfel putem spera în competitivitatea şi sustenabilitatea turismului în zona de 
munte a judeţului Neamţ.  

Un alt element esenţial necesar îl constituie latura corporatistă a afacerilor în turism, 
dezvoltarea suportului colaborativ pentru a se alcătui pachete turistice complete şi complexe 
şi elemente ale acestora atractive şi generatoare de satisfacţie. Este necesară depăşirea 
mentalităţii eforturilor de tip „one man show” care conduc la autosuficienţă şi la menţinerea 
unor concepte mediocre, generatoare de pierderi. 

Pentru Filiala Neamţ a Forumului Montan din România acest subiect rămâne o 
provocare importantă şi ne asumăm această acomodare a generatorilor de politici cu furnizorii 
de servicii turistice pentru orientare către performanţă ca şansă şi oportunitate de dezvoltare 
locală şi de generator decisiv de venituri pentru comunităţile locale. 
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Abstract 

Comparative and competitive advantages arer elatively new concepts in international economic theory. 
Their occurrence is closely related to the notion of competitiveness of the firm, industry, national economy. And 
competitiveness came amid intensifying trade and thus competition. Identify correct and complete comparative 
advantages should be coupled withan ability to use them effectively for aslong as possible (competitive 
advantage). In terms oftourismthere are a numberofnational and international studiesthat analyzenational 
economyand especiallyRomaniantourism, highlighting bothnegative andpositiveaspects. Starting from this point, 
one may shape future directions for tourism development and forits alignment to nowadays international 
requirements which are more and more complex. Competitiveness of tourism seen as an effective combination of 
comparative and competitive advantages, and especially the sustainability of competitiveness must be the goal of 
all the stakeholders involved. 

Keywords: comparative advantage, competitive advantage, Romanian tourism, tourism analysis; 
 
JEL Clasification: R11, R13, D610, L880; 
 

Introducere 
Turismul internaţional faciliteaza întelegerea între natiuni, promovează pacea şi poate 

fi folosit pentru atingerea unor scopuri cu un orizont mai larg de timp ale unei ţări. Această 
multitudine de posibile obiective, pe lângă cele primare ale dezvoltării economice şi asigurării 
prosperităţii vieţii pentru cetăţenii proprii face dificilă conceptualizarea termenului de 
competitivitate a turismului sau a destinaţiei într-o abordare mai restrânsă. Avantajul 
comparativ se referă la dotarea unei destinaţii cu resurse atât naturale cât şi create. Din 
perspectiva turismului este necesară adăugarea unor categorii suplimentare precum resursele 
istorice şi culturale şi infrastructura specifică. Avantajul competitiv este dat de abilitatea de a 
folosi eficient aceste resurse pe un termen cât mai îndelungat. O destinaţie bogată în resurse 
naturale poate să nu fie la fel de eficientă ca o alta, săracă în asemenea resurse, dar care 
foloseşte puţinul pe care îl are într-un mod foarte eficient. 

 
Avantajele comparative şi competitive ale turismului Romaniei 

Pornind de la importanţa turismului în structura economică a unei ţări, este 
necesarăcunoaşterea atât a situaţiei generale a României cât şi a sectorului turisticnaţional. 
Există câteva studii pe temele avantajului comparativ şi competitiv care cuprind şi România 
în cadrul analizelor efectuate pe mai multe paliere: situaţia generală a economiei, pe domenii 
de activitate sau sector turisticnaţional. Individual, fiecare dintre aceste studii oferă piese ale 
unui puzzle complex – turismul naţional. Aducerea împreună a acestor analize va conduce la 
o conturare corectă a imaginii de ansamblu a turismului naţional in virtutea avantajelor 
comparative si competitive. 

În privinta situaţiei generale, un prim studiu fundamentat pe datele statistice oficiale 
naţionale şi ale Uniunii Europe, pentru perioada 2001-2006, (Institutul Naţional de Statistica, 
Banca Naţionala a Romaniei, Autoritatea Naţionala Vamala, Departamentul pentru 
ComerţExterior, UNCTAD, WTO, OECD şi EXTRASTAT) calculează indicatorul 
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avantajului comparativ al Romaniei [Giurgiu, 2008]. Metoda folosita pentru este cea a 
indicatorului avantajului comparativ propus de Balassa în 1965 care se refera la specializarea 
internaţionala a unei economii naţionale. Pe baza formulelor de calcul, se consideră că un 
anumit sector are un avantaj comparativ dacă valorile obţinute sunt pozitive şi/sau sunt mai 
mari decât media obţinută pe total economie. Conform rezultatelor, România are un avantaj 
comparativ la următoarele categorii: Lemn şi articole din lemn, Textile şi articole textile, 
Încălţăminte, Metale şi articole din metal, Produse manufaturate – Furnituri. Pe ansamblu, 
România este uşor competitivă în sectoarele tradiţionale şi neperformantă în industriile bazate 
pe tehnologii înalte.  

Alte studii [Grigorovici, 2009] calculeaza avantajul comparativ a trei sectoare 
importante din categoria exporturilor de servicii: transporturile, călătoriile şi alte servicii de 
afaceri care au cele mai ridicate ponderi în comerţul internaţional cu servicii, la nivel mondial 
(vezi tabelul nr. 1). 
 
Tabelul nr. 1: Indicele RCA al exporturilor de servicii şi al UE-25 pe pieţele modiale 

Romania - Mondial EU - 25 - Mondial 

  
Transporturi Călătorii 

Alte 
servicii de 

afaceri 
Transporturi Călătorii 

Alte 
servicii de 

afaceri 
2000 1.5747 0.6509 0.9502 0.9717 0.9475 1.0526 
2001 1.7874 0.5767 0.8920 0.9600 0.9129 1.0799 
2002 1.8458 0.4729 0.9375 0.9492 0.9126 1.0789 
2003 1.8073 0.5118 0.9243 0.9369 0.9267 1.0727 
2004 1.8829 0.4876 0.8837 0.9501 0.9047 1.0803 
2005 1.2436 0.7465 1.0279 0.9624 0.8984 1.0761 
2006 1.1868 0.6929 1.0808 0.9593 0.9029 1.0712 
Sursa: Grigorovici (2009) pe baza datelor WTO 2007 

 
Se observa nivelul scazut, sub media EU-25, pentru segmentul călătoriilor pentru toti 

anii supusi analizei. Acest fapt se datoreaza importurilor de servicii turistice, importuri care 
diminueaza valorile obtinute. 

Folosind datele UNCTAD, pentru 146 tari, alti autori [Du Toit, Fourie şi Trew, 2010], 
identifica tarile care au un avantaj comparativ în exportul de servicii turistice, actionand ca un 
catalizator al cheltuielilor turistice. Serviciile turistice sunt definite de utilizatorul acestora şi 
nu de tipul bunului sau serviciului comercializat. Acestea cuprind toate bunurile şi serviciile 
turistice achizitionate de către turişti, în cadrul unei economii, în timpul sejurului lor mai mic 
de un an (cu exceptia bolnavilor şi a studentilor care pot depasi aceasta limita) [UN, 2002]. 
Categoria serviciilor turistice exclude transporturile efectuate de operatori non-rezidenti în 
economiile vizitate de turişti, transporturile internaţionale de pasageri, dar şi achizitia de 
bunuri destinate revanzarii. La nivelul anului 2005, segmentul călătoriilor are o pondere de 
28% din totalul exporturilor de servicii, fiind urmat de segementul „alte servicii de afaceri” cu 
25% şi transport cu 23%. 

Un grup important de cercetatori a aratat ca serviciile turisticereprezintă un important 
catalizator al creşterii economice atât pentru tarile dezvoltate cât şi pentru cele în curs de 
dezvoltare şi joaca un rol din ce în ce mai ridicat în strategiile naţionale [Balaguer şi 
Contavella-Jordá 2002; Kima 2006; World Bank 2006; Nowak 2007; Lee şi Chang 2008; 
Sequeira şi Nunes 2008]. În aceste condiţii, întelegerea determinantilor principali ai 
exporturilor turistice, ai avantajului comparativ în turism, poate oferi un element suplimentar 
fundamentarii politicilor în domeniu. Pornind de la indicele Balassa, RCA (Revealed 
Comparative Advantage) (1) 



Romanian tourism’s comparative and competitive advantages 
 

 51

(1)  
unde Xijreprezintă exporturile sectorului idin taraj; 

Yu, Cai şi Leung (2009) dezvolta o metoda care oferă, comparatiei tarilor şi bunurilor / 
serviciilor, mai multa precizie şi consistenta de-a lungul timpului. (2) 

(2)  
unde Xijreprezintă exporturile sectorului idin taraj. 

 Pe baza acestei formule şi a datelor din UNCTAD Handbook of Statistics 2006-07 
autorii [Du Toit, Fourie şi Trew, 2010] calculeaza indicele NRCA (Normalized Revealed 
Comparative Advantage). Potrivit nivelului acestuia, SUA, Spania, Turcia şi Franţa sunt 
singurele tari care au un avantaj comparativ “foarte puternic”; sunt urmate cu un „puternic” 
avantaj comparativ de o serie de tari, de marimi şi structuri economice diferite, precum: Italia, 
Australia, Elvetia, Egipt, Africa de Sud, Thailanda, Macao, Cipru sau Bahamas. Romania se 
situeaza pe locul 117 în acest clasament, neputandu-se vorbi despre un avantaj comparativ al 
tarii noastre în sectorul serviciilor turistice. Comparativ, Bulgaria este pe locul 23 cu un 
„puternic” avantaj comparativ, iar Moldova pe locul 86 cu un „slab” avantaj comparativ.  
 Studiul concluzioneaza principalele surse ale avantajului comparativ în turism: 
patrimoniul cultural, resursele naturale, aglomerarile turistice (clusterele) la nivelul tarii, 
cererea pentru turismul intern, infrastructura turistică şi costul transportului. 

Indiferent de metoda de calcul utilizata sau de gradul de cuprindere al studiilor 
prezentate nu se poate vorbi de un avantaj comparativ al sectorului turisticnaţional. Din cele 
prezentate se poate conluziona ca avantajul comparativ al Romaniei, ca economie a Uniunii 
Europene este dat, în primul rând de industria producatoare şi în special de cateva categorii, 
serviciile şi implicit turismul ocupand un rol secundar. 

Avantajele competitive (AC) ale unei ţări sau regiuni reprezintă performanţele unei 
mulţimi de activităţi ale întreprinderilor private şi de stat, dîntr-o ţară sau regiune, care tind 
către nivelul de vârf al performanţelor internaţionale, iar competitivitatea internaţională a unei 
ţări reprezintă gradul în care ţara respectivă poate produce bunuri şi servicii, în condiţiile unei 
pieţe libere şi corecte, care poate satisface cererea pe pieţele internaţionale, menţinând sau 
crescând venitul real al cetăţenilor [Zaman şi Gherasim 2009]. Pe baza datelor din The 
Global Competitiveness Reports 2006-2007, 2007-2008, World Economic Forum, 2007 şi 
2008 şi a calculelor proprii, Zaman şi Gherasim elaboreaza cateva concluzii privind 
competitivitatea Romaniei faţă de cea a altor tari: 

• faţă de nivelurile mediei UE-25 şi UE-10, România se situa sub mărimea acestora 
la toţi indicatorii (pilonii) de competitivitate, înregistrând decalaje diferite;  

• Bulgaria a depăşit România ca nivel de competitivitate la pilonii: infrastructură; 
macroeconomie; sănătate şi educaţie primară; 

• cele mai slabe pozitii s-au înregistrat la indicatorii macroeconomie, instituţii, 
infrastructură, eficienţa pieţei, complexitatea afacerilor, 

Raportul anual asupra competitivităţii la nivel mondial al WEF plaseaza Romania pe 
locul 67, pentru perioada 2010-2011 [WEF, 2010], în scadere cu trei pozitii faţă de perioada 
2009-2010, avand o valoare a GCI (Global Competitivity Index) de 4,16 faţă de valoarea 
maxima de 5,63 înregistrata în Elvetia. Aceasta valoare este obtinuta din calcularea a trei 
subindici: Cerinte de baza, Amplificatori ai dezvoltării/eficienţei şi Factori inovationali. 
Romania se situeaza, pentru fiecare dintre indicatorii menţionati, pe pozitiile 77 (cu 4,36), 54 
(cu 4,18), respectiv 91 (cu 3,24). Competitivitatea naţionala prezintă o situaţie pozitiva la 
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subindicele Amplificatori ai dezvoltării/eficienţei şi negativa pentru Cerinte de baza şi Factori 
Inovationali (vezi tabelul nr. 2). 

 
Tabelul nr. 2: Competitivitatea Romaniei 2010-2011 

ROMANIA SUB INDICII GCI Pilonul analizat Pozitie Scor 
Institutii 81 3,74 
Infrastructura 92 3,44 
Mediul macroeconomic 78 4,50 

CERINTE DE BAZA 
Pozitia 77 

Sanatate şi educatie primara 63 5,77 
Educatie superioara şi training 54 4,47 
Eficienta produselor de piaţă 76 4,08 
Efcienta pieţei muncii 76 4,32 
Dezvoltarea pieţelor financiare 81 4,01 
Tehnologie 58 3,82 

AMPLIFICATORI AI 
DEZVOLTĂRII/EFICIENŢEI 
Pozitia 54 

Dimensiunea pieţei 43 4,41 
Experienţa şi complexitatea afacerilor 93 3,55 FACTORI INOVATIONALI 

Pozitia 91 Inovare 87 2,94 
Sursa: realizat de autor pe baza The Global Competitiveness Report 2010-2011 

 
Analizand separat subindicii GCI, se observa o pozitie superioara a pilonului sanatate 

şi educatie primara, dimensiunea pieţei şi inovare. Cele mai slabe pozitionari se inregistreaza 
pentru pilonii: infrastructura, dezvoltarea pieţelor financiare respectiv experienţa şi 
complexitatea afacerilor. în aceste condiţii, Romania trebuie să se concentreze pe dezvoltarea 
infrastructurii şi crearea unei pieţe financiare eficiente pentru a contribui la dezvoltarea 
economiei naţionale, infrastructura fiind, dupa cum a fost aratat, un factor determinant al 
avantajului comparativ în turism. 

Din perspectiva turismului o serie de autori romani au analizat competivitatea 
turismului naţional prin diferite metode [Minciu, 2007; Cristureanu şi Bobîrcă, 2007; Bobîrcă, 
2007]. Urmărind principalii indici de competitivitate [Minciu, 2007], prin comparatie cu tari 
apropiate din punctul de vedere al nivelului de dezvoltare economico-socialã, care s-au 
confruntat cu probleme asemanatoare legate de tranzitie şi care sunt considerate concurente: 
Bulgaria, Cehia, Croatia, Polonia, Slovacia, Ucraina, Ungaria este realizata o analiza şi o 
evaluare a competitivităţii în turism a Romaniei (vezi tabelul nr. 3).  

 
Tabelul nr. 3: Situatia comparativă a principalilor indice de competitivitate 

 

Indicele 
implicarii 
turistice 

Indicele 
competitivităţii 

pretului 

Indicele 
dezvoltării 

infrastructurii

Indicele 
de 

mediu 

Indicele 
avansului 
tehnologic

Indicele 
resurselor 

umane 

Indicele 
deschiderii 

turistice 

Indicele 
dezvoltării 

sociale 
Bulgaria 80.4 58.46 64.05 67.86 69.23 71.6 76.42 60.89 
Cehia 72.69 48.71 …. 75.24 94.15 74.68 79.25 76.59 
Croatia …. 68.99 …. 69.6 87.98 68.62 55.62 57.43 
Polonia 43.47 49.1 …. 72.03 77.4 88.3 70.82 61.1 
Romania 24.61 66.28 42.77 71.22 58.8 63.01 72.29 71.19 
Slovacia 38.09 47.05 73.28 70.77 78.72 71.6 65.73 57.47 
Ucraina 73.73 68.25 …. 23.12 41.35 81.23 58.02 52.88 
Ungaria 92.91 50.02 77.26 76.06 92.34 84.7 79.4 74.81 
Sursa: Minciu, R. (2007), calculat dupa WTTC, The Competitiveness Monitor, 2004 
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Așa cum se poate observa, România este mai competitiva faţă de unii dintre 
concurentii săi în domeniul prețului, mediului, deschiderii faţă de turism şi social şi mai puţin 
competitiva în planul tehnologic, al resurselor umane şi infrastructurii. 

Alti autori [Cristureanu şi Bobîrcă, 2007] realizeaza o analiza a turismului naţional pe 
baza categoriilor principale identificate de Porter în modelul diamantului. In categoria 
factorilor conditionali sunt menţionate ca pozitive următoarele aspecte: geografia şi produsele 
turistice variate, forta de munca ieftina, atitudinea favorabila faţă de turism şi cu minus: 
promovarea guvernamentala redusă şi calitatea infrastructurii. Condiţiile cererii cuprind 
numarul ridicat de rezidenti ai Romaniei (aspect pozitiv), iar ca aspecte negative: cererea 
interna scazuta şi puterea de cumparare limitata. Rafinarea cererii interne, ca urmare a 
călătoriilor externe, este menţionata atât pozitiv cât şi negativ. Industriile asociate şi de suport 
cuprind sectorul IT care este un plus al economiei, un numar limitat de furnizori capabili 
(aspect neutru) şi puţine clustere (aspect negativ) vazute fie ca o grupare a activităţilor 
turistice sau ca o coordonare la un nivel mai inalt a activităţilor de promovare. Rivalitea în 
sector cuprinde aspecte precum: interesul acordat de guvern dezvoltării turistice (aspect 
pozitiv), privaţizarea intarziata a unităţilor turistice, competitia scazuta în cadrul industriei, 
concentrarea pe produse/servicii turistice de baza, promovarea slaba, dar în creştere a 
Romaniei ca destinaţie turistică (aspecte neutre). Ca aspect negativ sunt vizate abilitatile slabe 
de management şi marketing ale operatorilor din turism. 
 

Concluzii 
În lumina rezultatelor acestor analize, sectorul turistic naţional trebuie să se orienteze 

în direcţia diversificarii prestatiilor prin introducerea în turism a unor noi zone, sau 
dezvoltarea celor deja existente, diversificarea ofertei de agrement, creşterea calitatii 
prestatiilor turistice şi nu numai. Pe baza potenţialului antropic şi natural, Romania poate 
merge în direcţia creşterii competitivităţii prin combinarea eficienta şi inovatoare a factorilor 
de influenta din perspectiva dezvoltării turistice integrate. Turismul ofera posibilitatea 
utilizarii complexe a tuturor categoriilor de resurse si aduce totodata o serie de avantaje 
sociale nu numai in zonele dependente direct de acest sector de activitate. Constientizarea 
avantajelor comparative si a importantei avantajului competitive reprezinta primul pas in 
dezvoltarea unui turism modern, racordat la cerintele din ce in ce mai complexe ale turistilor. 
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Abstract 
A pragmatic concern for the efficient use of energy in the tourism industry in recent decades has 

become a major concern, both for small owners of hostels, as well as for those that are part of large scale 
tourism chain. One of the issues that will be discussed in this article represents architectural lighting, as part of 
the public lighting system in infrastructure of rural tourism areas of Moldova. 

The article will refer to the statistics of energy consumption, cost structure of the lighting system and 
also will be underlined the use of renewable energy in the base of using good practices in public lighting. Upon 
completion, the study will highlight the major problems and will propose innovational management solutions in 
order to ensure efficient operation of the lighting system. 

Keywords: energy efficiency, public lighting, rural tourism, innovational management. 
 
JEL Classification: R110, Q40 

 
Introducere 

În prezent, utilizarea eficientă a energiei în diferite sectoare ale economiei, inclusiv în 
industria turismului, pentru proprietarii de pensiuni mici sau cei care fac parte din lanţul de 
mare anvergură din turism, prezintă o preocupare majoră. 

Una din formele de provocare „modernă” a valorificării şi promovării potenţialului 
turistic existent este iluminatul arhitectural. Din istoricul conceptului, “iluminatul 
arhitectural” nu a fost semnificativ în constituirea şi promovarea arhitecturii clădirilor până 
când a fost fondată Asociaţia Internaţională a Designerilor de Iluminat (1969). Un rol 
important la nivel mondial în reglementarea domeniului iluminatului are Comitetul European 
de Standartizare înfiinţat pe lîngă Comisia Internaţională de Iluminat. În Republica Moldova, 
actele normative concepute pentru iluminatul public sunt cele din perioada sovietică. Autorii 
Mogoreanu şi Aparatu explică că iluminatul este destinat punerii în evidenţă a unor 
monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru 
comunitate [1]. 

 
Eficienţa energetică în turismul rural 

Studiile efectuate şi practicile realizate pe plan mondial, au determinat o creştere şi o 
modernizare continuă a nivelului tehnic al instalaţiilor şi a sistemelor de iluminat public, 
inclusiv a celor utilizate în infrastructura turistică. În acest aspect, şi, reieşind din definirea 
formulată prin DIRECTIVA 2006/32/CE a eficienţei energetice, că un proces de evaluare a 
necesarului de energie pentru realizarea unui produs sau a unui serviciu şi a metodelor pentru 
reducerea acestuia, fără a afecta volumul produs şi calitatea produsului/ serviciului sau a 
diminua confortul [8], este necesar de menţionat, că sistemele de iluminat stradal din ţara 
noastră necesită în continuare eforturi importante pentru conformarea parametrilor 
fotometrici, energetici şi economici la nivelul normelor internaţionale [1]. 

Pentru a evalua existentul şi necesarul de energie electrică pentru realizarea unui 
produs/serviciu şi a metodelor de reducere a acestuia este o provocare majoră pe care autorii 
îşi asumă investigarea. În estimarea iluminatului arhitectural, se pune accentul pe trei aspecte 
fundamentale: esteticul, ergonomicul şi consumul eficienţei energetice. În figura 1 prezentăm 
un model al iluminatului eficient. 
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Figura 1: Modelul iluminării eficiente  
 

 
Sursa: ***, 2011, Creşterea eficienţei energetice în Municipiile Chişinău şi Sevastopol în baza experienţei pozitive existente, 
Chişinău, www.chisinau.md/public/.../eficienta.../PAED_scurta_prezentare.pdf 

 
 
Considerăm, că pentru a spori eficienţa energetică în sectorul infrastructurii turistice, 

este necesar de a diminua la nivel naţional ponderea tehnologiilor sau a serviciilor care au o 
eficienţă energetică redusă şi de a evalua costurile şi eficienţa energetică, înainte de a fi 
implementate şi recomandate în practică. Conform datelor BNS (tab.1) cantitatea energiei 
electrice pentru iluminare, inclusiv pentru consum social este în continuă creştere, astfel, în 
2011 constituind 1540,9 kWh faţă de 1293,0 kWh în 2007. Discrepanţe în consumul social al 
energiei electrice se înregistrează la nivelul distribuţiei rural-urban, mai ales după anul 2009, 
cînd balanţa energetică înregistrează o reducere esenţială în sectorul rural de la 601,8 kWh în 
anul 2009 pînă la 571,7 kWh în anul 2011, ce este inferior nivelului atins în anul 2008 (590,1 
kWh). 

 
Tabel 1. Balanţa energiei electrice în economia naţională în anii 2007-2011 (milioane kWh) 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Producerea energiei electrice 1100,0 1096,5 1030,7 1064,4 1015,6 
Energie electrică primită din exterior 2933,9 2968,6 2943,6 3037,9 3149,5 
Energie electrică distribuită – total, dintre 
care: 

4033,9 4065,1 3974,3 4102,3 4165,1 

iluminare şi consum social de către 
populaţie, dintre care: 

1293,0 1366,7 1446,7 1510,8 1540,9 

rural 557,5 590,1 601,8 581,0 571,7 
urban 735,5 776,6 844,9 929,8 969,2 

Sursa: date furnizate de Biroul Naţional de Statistică, www.statistica.md 
 
O realizare recentă importantă, pe care o putem menţiona în Strategia de eficientizare 

a sectorului energetic general, este Programul de cooperare transfrontalieră România-
Ucraina-Republica Moldova, ce vizează în special, iluminatul public şi iluminatul arhitectural 
al municipiului Chişinău, precum şi Proiectul „Creşterea eficienţei energetice în 
municipalităţile Chişinău şi Sevastopol, în baza experienţei pozitive existente”, cu sprijinul 
financiar al Comisiei Europene, prin intermediul programului CIUDAD. Pentru prima dată, în 
Chişinău instalarea iluminatului stradal cu 147 de felinare cu seu a fost în anul 1867, realizat 
de primarul Carol Schmidt. În prezent, peste 60% din corpurile de iluminat de pe străzile 
Chişinăului au o vechime de aproape 30 de ani, iar sistemul de dirijare a iluminatului public la 
distanţă din Chişinău datează din anul 1976. Conform datelor (tab.2) bugetul planificat pentru 
consumul energiei electrice pentru iluminare cu destinaţie decorativă în mun.Chişinău în anul 
2012 a constituit 4600,0 mii lei sau 2,9 % din total cheltuieli planificate. 

Pe parcursul studiului nostru, în Municipiul Chişinău, au fost identificate un număr de 
285 de produse şi servicii, 35 companii, 77 mărci şi 25 site-uri de design, selecţie, consulting 
şi montaj în domeniul iluminatului.  
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Tabel 2. Proiectul de buget privind reparaţia şi întreţinerea infrastructurii rutiere, 2012 
Naţionale Locale Total, Descriere capitale curente curente mii lei 

Iluminarea,inclusiv:  * * 60418,8 * 
întreţinerea * * 14638,8 * 
Iluminat  decorativ * * 4600,0 * 
Energia electrica * * 41180,0 * 
Semafoare, inclusiv: * * 5839,7 * 
întreţinerea * * 3358,7 * 
energia electrica * * 2481,0 * 
Alte  * * … * 
Total  31493,4 * 158024,1 189517,5 
Sursa: după Raportul privind activitatea Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie în anul 2011, 
Chişinău, www.chisinau.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy8zOTkzNjIzX21kX3JhcG9ydF8yMDExX2RpLmRvYw%3D%3D 
Notă: * datele lipsesc 

 
În prezent, sistemul de iluminat în municipiul Chişinău (tab.3) include 34 mii de 

corpuri de iluminat, care anual înregistrează un consum de energie estimat la peste 50 
milioane de lei.  

 
Tabel 3: Caracteristicile sistemului de iluminat în municipiul Chişinău 

 2010 2011 2012 
Numarul persoane angajate, pers. 120 121 121 
Numărul total al corpurilor de iluminat, un., inclusiv cu puterea: 33 951 33 973 34 115 

400 Wt 10320 10320  10 320 
  250 Wt 21225 21247  21 325  

200 Wt  - 1 544  
  150 Wt 1663 1663 1689  
  125 Wt 248 248  286  
  100 Wt 330 330  330  

70Wt - - 25  
 36 Wt 165 165 165  

Linia de transmitere a energiei electrice aeriene, km 1 875,22 1 875,22 1 875,22  
Linia de transmitere a energiei electrice în cablu, km  621,58 621,58 625,58  
Puncte de alimentare, un.,dintre care: 600 600  604 (600)* 
puncte de alimentare şi dirijare,un. 64 64 64 
Sursa: după Raportul privind activitatea economică a LUMTEH pentru perioada 2010-2012 
http://www.chisinau.md/lib.php?l=ro&idc=623&year=&month=6&day=&page=2 
Nota: * Date diferite 

 
Conform raportului Eficienţa iluminatului public al municipiului Chişinău, prezentat 

în cadrul Proiectului „Creşterea eficienţei energetice în municipalităţile Chişinău şi 
Sevastopol, în baza experienţei pozitive existente” la 26 iuanuarie, 2013, structura tipurilor de 
sursă de lumină a sistemului de iluminat al municipiului Chişinău este urmatoarea: 64,5% 
lămpi cu descărcare în vapori de sodiu de înaltă presiune, 31% lămpi cu descărcare în vapori 
de mercur de înaltă presiune, 4% lămpi cu incandescenţă şi 0,5% lămpi fluorescente (Fig.2). 
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Figura 2: Caracteristicile sistemului de iluminat în municipiul Chişinău 
 
 

 
Sursa: ***, Eficienţa iluminatului public al Municipiului Chişinău, 26 ianuarie, 2013 

www.chisinauprojects.eu/media/content/Eficienta%20iluminatului%20public_Conferinta%20Finala_29.01.2013_ROM.pdf 
 
 

Tabel 4: Indicatori economici ai sistemului de iluminat în municipiul Chişinău 
Cheltuieli/Ani 2010 2011 iunie 2011 -

iunie 2012 2012 

1. Exploatarea şi întreţinerea sistemului de 
iluminat din mun. Chişinău, mii lei,  
dintre care: 

10504,46 58457,4 52048,6 55 818,8 

- exploatarea şi întreţinerea 10141,313 13077,4 13227,9 13638,7 
- consumul energiei electrice 35 283,20 39374,3 38820,7 46078,5 
Întreţinerea sistemului de iluminat decorativ şi 
arhitectural din mun. Chişinău 

- - - 5600,0 

Reconstrucţia sistemului de iluminat a străzilor 
din comunele, satele şi orăşelele din componenţa 
mun. Chişinău 

363,156 275,0 - - 

2. Exploatarea şi întreţinerea obiectivelor de 
semafoare, mii lei, dintre care: 

3356,10 - 5680,5 5 866,7 

- exploatarea şi întreţinerea obiectivelor de 
semafoare 

3 356,10 3358,7 3358,4 3358,7 

- consumul energiei electrice 1 841,90 2372,0 2322,1 2582,4 
3. Coeficientul de iluminare publică, % - - 62% - 
lucrări de montare a elementelor decorative la 
Pomul de Crăciun din Piaţa Mării Adunări 
Naţionale, mii lei 

794,00* 166,0 - 4 600 

lucrări de montare a elementelor decorative 
inclusiv 9 strazi şi 18 localităţi din mun.Chişinău, 
mii lei 

- 3 545,0 - 4 673,6 

montarea iluminaţiei decorative în Scuarul 
Catedralei , mii lei 

- 273,0* 442 842,34 - 

Sursa: ***, Raport privind activitatea economică a LUMTEH, pentru perioada 2010-2012 
http://www.chisinau.md/lib.php?l=ro&idc=623&year=&month=6&day=&page=2 
Notă: * suma pentru montarea iluminaţiei decorative în Scuarul Catedralei pe a.2011 cuprinde şi montarea 
iluminaţiei decorative la Turnul de Apă; pe a.2010 suma include lucrările de montare a elementelor decorative la 
Pomul de Crăciun din Piaţa Mării Adunări Nationale si cele de pe bvd. Stefan cel Mare. 
 

Conform datelor tabelului 4, în perioada anilor 2010-2012 cheltuielile pentru exploatare 
şi întreţinere a sistemului de iluminat în Chişinău au crescut aproape de 5 ori, astfel 
constituind în 2012 peste 55 mil.lei; exploatarea şi întreţinerea obiectivelor de semafoare a 
crescut cu aproximativ 1,5 ori, iar coeficientul de iluminare publică în Chişinău constituie 
62%. 
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Municipiul Chişinău constituie 1,7% din întregul teritoriu al ţării (571,6 km2), iar în 
centrul istoric sunt aprox. 900 de edificii vechi, dintre care foarte puţine sunt iluminate 
architectural. Infrastructura rutieră a municipiul Chişinău este compusă din 900 străzi cu o 
lungime de 880 km şi cu o mărime a suprafeţei părţii carosabile de circa 10 mln m2.  
Lungimea trotuarelor într-o linie constitue 451,0 km (1,8 mln m2). În tabelul 5, vom face 
referire la studiul autorilor cu privire la iluminarea arhitecturală şi decorativă a edificiilor din 
or. Chişinău, efectuată de Î.M. Lumteh. Din monumentele istorice valoroase importante, ce 
formează potenţialul cultural turistic al or.Chişinău doar 6 sunt incluse în proiectele de 
iluminare arhitecturală în perioada 2010-2012, inclusiv, din 2010 a fost iluminat un singur 
monument, în 2011- 2; în a anul 2012- 3, cu valoarea medie a investiţiilor pentru un obiect 
aproape de 180 mii lei.  

 
Tabel 5: Iluminarea arhitecturală şi decorativă a edificiilor din oraşul Chişinău 

Anul Obiectul iluminarii 
(biserici) 

Suprafaţa 
ha Sistemul de iluminat 

Suma 
invesţiilor,mii 

lei 

Cheltuieli 
suportate 

Consum 
anual de 

energie, lei 

2010 „Măzărache” * Proiectoare de tip stradal şi de tip 
liniar (Electromax Romania) 

140* 
180,0 

bugetul 
municipal * 

01.08-01.09 
2011 

“Constantin si 
Elena” 3,7 * 170.0* 

171,0 
bugetul 

municipal * 

2011 
Muzeul oraşului 

„Turnul de 
Apă”*** 

* LED, productie germana; 
8 culori şi 8 mii de nuanţe 

 
90 

bugetul 
municipal * 

01.03.01.04
.2012 

“Sf. Ierarh 
Nicolae”*** * 100 becuri cu 111 proiectoare  

180 
bugetul 

municipal 2600 

01.03.01.04 
2012 „Sf. Treime” * *  

210 

 
Total 

537,8*
* 

bugetul 
municipal * 

2012 
Scuarul Catedralei 

mitropolitane 
“Naşterea Domnului” 

* * bugetul 
municipal * * 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor primariei Municipiului Chişinău şi surse mass-media  
Nota: *Date conform surselor mass-media; ** date conform primariei mun.Chişinău –total proiectele Biserica 
“Sf. Ierarh Nicolae” şi Biserica „Sf. Treime”; *** sunt indicate obiectivele ce fac parte din acelaşi proiect de 
finanţare a iluminatului arhitectural. 
 

Evaluarea criteriilor estetice a monumentelor iluminate, prezentate în tab.5, au vizat 5 
aspecte, în special: punerea în evidenţă a principalelor obiective din zonă; reliefarea 
tridimensională a monumentelor; calitatea culorilor pentru a pune în evidenţă aspecte 
specifice ale obiectivelor iluminate; aspectul instalaţiei de iluminat în cursul zilei nu trebuie 
să afecteze imaginea obiectivului; încadrarea în mediul ambiant a obiectivului iluminat pentru 
a nu deranja persoanele din interiorul obiectivului sau în alte clădiri învecinate. Toate 
obiectivele iluminate au întrunit toate cele cinci criterii estetice. Considerăm, ca proiectele de 
iluminare arhitecturală, realizate în 2011-2012, au un impact pozitiv mai mult asupra 
esteticului oraşului, decît a atractivităţii lui turistice, valorificarii turistice eficiente şi 
satisfacerii cererii consumatorilor de produse turistice din punct de vedere estetic, din cauza 
numărului redus de edificii cu statut istoric iluminate. 

Un exemplu de practici bune de eficienţă energetică poate servi experienţa iluminării 
arhitecturale a clădirii Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, unde consumul 
total de energie electrică, conform studiului efectuat de Gas Natural Fenosa, s-a redus 1,5 ori 
în decurs de 11 luni de la 3066 kWh în decembrie 2010 pînă la 1949 kWh în noiembrie 2011.  
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Figura 3: Consumul de energie electrica a CCI, kWh, 2010-2011 
 

 
Sursa: ***, Gas Natural Fenosa, www.gasnaturalfenosa.md/proiectul_eficienta_energetica/studii_de_fezabilitate 

 
Un indicator important al sistemului de iluminare îl constituie poluarea luminoasă. La 

momentul actual fenomenul poluării luminoase din mai multe motive este în focarul atenţiei 
mai multor ţări, comunităţilor de ţări şi a comunităţii europene. Datorită stadiilor incipiente a 
proiectelor de iluminare, în R.Moldova se atesta un nivel scăzut al poluării luminoase ca 
urmare a dezvoltării slabe a sistemului de iluminat.  

Până în anii ’80 al sec.XX, mărimea de bază pentru analiza sistemelor de iluminat era 
doar iluminarea. Sistemul de indicatori de eficienţă a iluminării include următoarele: 

1. Iluminarea, E - caracterizează densitatea de flux luminos primit de o suprafaţă, 
unitatea de măsură - lux (lx). Analiza sistemelor de iluminat a căilor de circulaţie rutieră 
conform CIE No. 115:1995 trebuie să fie bazată pe următoarele mărimi luminotehnice şi 
anume: luminanţa. 

2. Luminanţa, L - este o măsură a senzaţiei de strălucire a unei suprafeţe care emite sau 
reflectă lumină, asupra ochiului uman, determinând fenomenul de orbire, unitatea de măsură - 
nit (cd/m2). Luminanţa evaluează modul în care ochiul uman, din poziţia de conducător de 
autovehicul, vede o suprafaţă de referinţă plasată la o distanţă cuprinsă între 30 – 100 m. 

3. Gradul de orbire Tl. Orbirea are loc în urma difuziei luminii în ochi, în aşa fel 
diminuînd constrastul imaginii retinale. Acest efect poate fi explicat prin suprapunerea vălului 
uniform de luminanţă pe întreaga suprafaţă, cuantificat ca luminanţa echivalentă a vălului.  

4. Uniformitatea generală (pe planul drumului) U0 = Lmin /Lmed trebuie să fie de cel 
puţin 0,4. 

5. Uniformitatea longitudinală (măsurată în lungul axului de circulaţie a unui culoar) 
Ul = Lmin / Lmax să fie de cel puţin 0,5 [1]. 
 În mediul rural proiecte de iluminare arhitecturală în perioada menţionată nu au fost 
implementate. În această ordine de idei, prezentăm mai jos viziunea noastră asupra 
implementării şi eficienţei energetice a proiectului de iluminare arhitecturală a Casei-Muzeu 
Alexei Mateevici, satul Zaim, raionul Căuşeni, Proiect inclus în Documentul Unic de Program 
(DUP). 
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Tabel 6: Date generale despre Casa - Muzeu Alexei Mateevici 
Date generale Partenerii Beneficiari 

direcţi indirecţi finali Casa –muzeu  
Alexei 
Mateevici din 
s.Zaim,  
 inaugurată la 
26.03.1988  
este în 
subordinea 
Consiliului r. 
Căuşeni. 

Consiliul raional 
Căuşeni, primăria 
or.Căuşeni, primăria 
or. Căinari, primăria 
s.Sălcuţa, primăria 
s.Taraclia 

5 angajaţi 
ai Casei -
muzeu; 
4561 
locuitori ai 
s.Zaim 

13215 locuitori ai 
s.Sălcuţa, Taraclia, 
Căinari ;antreprenorii 
din regiune; 
personalităţi din 
domeniul culturii 
muzeistice din 
regiune; locuitorii şi 
autorităţile publice, 
agenţii economici 

5 angajaţi ai Casei- muzeu; 
17776 locuitori ai s.Zaim, 
Sălcuţa, Taraclia, Căinari- 500 
turişti internaţionali, care 
vizitează în fiecare an muzeul; 
1500 personalităţi de 
pretutindeni; delegaţiile 
oficiale şi turiştii care 
vizitează ţinutul din sudul 
Basarabiei 

Sursa: ***, Documentul Unic de Program (DUP) 
www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=144&id=2334&t=/Transparenta-decizionala/Proiecte-de-documente/Proiectul-Documentului-
unic-de-program-pentru-anii-2013-2015 

 
Analiza consumului de energie electrică pentru iluminat şi posibilităţile de reducere au 

fost calculate conform curbei variaţiei naturale în timpul anului, durata medie anuală a nopţii, 
curba variaţiei puterii electrice în timpul anului, consumate anual de instalaţiile de iluminat 
interior (tab.7, fig. 4). 

 
Tabel 7: Sistemul de iluminat existent Casa - Muzeu Alexei Mateevici 

Sistemul de iluminat existent 
Date generale 

Exterior (proiect) Interior 
Casa –muzeu  

Alexei Mateevici  

Proiector cu halogeni cu LED 
P-50W cu costul de 1200 lei;  
Total consum  Ф=7000 lm 

Lampi cu incand.  
 

Sursa: date proprii 
 
Figura 4. Curba variaţiei iluminării naturale în timpul anului şi curba de iarnă şi vară ale 
consumurilor energiei electrice 
 

 

Sursa: ***, Gas Natural Fenosa, www.gasnaturalfenosa.md/proiectul_eficienta_energetica/studii_de_fezabilitate 

 
Modelul sistemului de iluminat în viziunea autorilor poate fi aplicat pentru toate 

obiectivele cultural-istorice incluse în circuitul turistic din R.Moldova, pentru a creştere 
atractivitatea potenţialului turistic cultural existent (tab.8). 
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Tabel 8: Caracteristica potenţialului turistic al Republicii Moldova 

Au fost inspectate Demolat Degradare 
avansată Degradare Stare 

nesatisfăcătoare

Stare 
satisfă-
cătoare 

Buna 

Total 
existente 
obiective 

date AIRM 

% obiective 
valorificate 

% obiective 
nevalorificate

1800 monum. 1 7 3 19 33 - 
Monum.de for 
public - - - 1 54 - 

 
117 

 
74.4 

 
25.6 

372 biserici 16 4 - 31 152 2 189 81.5 18.5 
49 conace boiereşti 1 17 3 14 13 - 47 27.7 72.3 
11 case memoriale * * * * 9 * 9 100 0 
41 Case de locuit - - 1 6 34 - 41 82.9 17.1 
10 spitaluri cu parc * 2 1 5 * * 8 0 100 
18 mănăstiri - - - 8 10 - 18 55.6 44.4 
10 mori 1 1 1 3 5 - 10 50 50 
4 poduri * * * * 2 * 2 100 0 
6 staţii de cale 
ferată * * * 1 * * 1 0 100 

Total 19 31 9 88 312 2 442 71 29 
Sursa: ***, Raportul Agenţiei de inspectare şi restaurare a monumentelor în baza inspectărilor efectuate în cele 
32 raioane şi 3 municipii din Republica Moldova (2010-2011), Chisinau 2012 
www.ru.scribd.com/doc/80778569/Raportul-Agen%C5%A3iei-De-Inspectare-%C5%9Fi-Restaurare-a-Monumentelor-2011 
Nota: * date lipsă 
 

Analiza indicatorilor industriei turistice din ţară demonstrează un grad sporit de interes 
pentru odihnă şi recreere, astfel, în fiecare an este vizitată de turişti de peste 38 de ţări, 
numărul turiştilor în fiecare an înregistrează o creştere de 1.5 ori, în mediu pe republică 
numărul structurilor de cazare este de 250, iar în capitală- 114, însă ca pondere în PIB, 
turismul ocupa doar 1%, iar gradul de utilizare netă a capacităţii de cazare e de aproximativ 
21%. Turismul ca ramură continuă să fie clasat pe ultimele locuri de prioritate de dezvoltare.    

Studiile engleze au demonstrat că aplicarea unui management eficient de iluminare 
contribuie la creşterea numărului de vizitatori/locuitori, care îşi petrec timpul sau în 
vecinatatea obiectivelor iluminate cu 38% şi creşterea incasărilor din activitatea turistică cu 
aproximativ 21,6%.  

În acelaşi timp, conform datelor prezentate în raportul Agenţiei de Inspectare şi 
Restaurare a Monumentelor potenţialul turistic al R.Moldova include: 1800 monumente, 372 
biserici, 49 conace boiereşti, 11 case memoriale, 10 spitaluri cu parc, 18 mănăstiri, 10 mori, 4 
poduri şi 6 staţii de cale ferată. Astfel, luînd ca referinţă cele 442 obiective existente, 
ponderea obiectivelor, care pot creşte atractivitatea turistică prin implementarea unui 
management de iluminare arhitecturală, constituie aproximativ 29%. Autorii au reieşit din 
aceea, că obiectivele- monumentele de arhitectură în stare satisfacatoare şi bună, oficial pot fi 
considerate valorificate. Astfel, încă o treime din totalul obiectelor ar putea fi incluse în 
proiecte de iluminat indiferent de gradul lor de includere în programe de consum turistic 
actual. 

În viziunea noastră, beneficiile scontate din aplicarea unui management eficient de 
iluminare ar spori nivelul atractivităţii obiectivelor prin: creşterea incasărilor, a înnoptărilor, a 
activităţilor de divertisment cu includerea tururilor de noapte cu autocarul sau a promenadelor 
nocturne.  

 
Concluzii 

Utilizarea eficientă a energiei în diferite sectoare ale economiei, prezintă o preocupare 
majoră. Una din formele de provocare „modernă” a valorificării şi promovării potenţialului 
turistic existent este iluminatul arhitectural. 

Odată cu implementarea modelului, propus de autori, a managementului de iluminare 
arhitecturală în Moldova, după experienţa capitalelor europene, va creşte atractivitatea 
obiectivelor turistice la nivel naţional şi internaţional.  
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Abstract 

The Republic of Moldova has a rich potential for the rural tourism prosperity which, by virtue of the 
historical traditions of the geographical conditions, is the most dynamic form of the domestic tourism. The 
Republic of Moldova, as a tourist destination, has a rich potential for its visitors. The tourist product of the 
country is a complex ensemble of environment, both natural and man-made. After the study done, we noticed 
that there are some obstacles that obstruct the development, at an appropriate level of the tourism such as: the 
reduced number of the accommodation structures in rural areas as well as the lack of a legislative framework 
that would regularize their development, the lack of knowledge about the real value of the rural tourism 
patrimony and its insufficient valorisation, the lack of investments in the rural infrastructure. All these elements 
impede and stop the valorisation of the rural tourism in the Republic of Moldova.  

Keywords: rural tourism, traditional, boarding houses, investments in tourism, tourism potential 
 
JEL Classification: O18, O52 
 

Method and methodology 
In the investigation and elaboration of the scientific article as research methods served: the observation 

method, the abduction and the deduction, logical analysis and synthesis, the analogy and the comparison. The 
results of the study are presented as graphs and tables.  

 
Introduction 

Despite its small area, the Republic of Moldova has a considerable tourism potential 
represented first of all by the geomorphologic aspect of its territory – an unusual diversity of 
landscape reservations or natural landscapes and unique geological monuments of European 
and world value. The Republic of Moldova has valuable natural tourism potential, which 
imposes itself through the attractions of a special picturesque, being one of the richest tourism 
resources.  

The illustrative elements of the natural potential, which may give a necessary quality 
of tourism development, are: the country relief, the hydrographic tourism potential, the 
vegetation and the fauna, the topography and the geology, the natural protected areas, the 
monuments of nature – the hydrological, the natural reservations, the landscape reservations, 
the forestry, the cultural patrimonial ones etc. The valorization of these tourist resources is 
done within the types of tourism such as: the recreation tourism, the religious tourism, the 
grape growing and the wine-growing tourism, the health tourism, the shopping tourism, the 
agritourism and the rural tourism.  

Republic of Moldova was ranked 102 of 140 countries in international rankings of 
competitiveness in tourism, conducted by the International Economic Forum. Thus our 
country fell 3.60 points gained three positions from 2011. According to the ranking, Moldova 
has been between Kuwait (No. 101) and Guyana (No. 103), and ranks last among European 
countries (the 42 th). Republic of Moldova together with Serbia and Bosnia and Herzegovina, 
is an underdeveloped country in terms of touristic and requires significant investment in 
infrastructure and the development of tourism potential.[21] 
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 The rural localities in most European countries, lately, capitalize intensely the tourist 
dimension of the natural, social and human space in which they are situated. The potential of 
attraction that they have, transforms the rural areas which are equally requested as the urban 
destinations on the tourist market. Thus, the rural communities in general and the local 
entrepreneurs particularly, exploit all their available resources in order to transform the 
communities in tourist destinations.  
 Moldova is situated at a crossroads of European roads and is easily accessible from 
any cardinal point: by railways, by Trans European roads and by air. The relief of the country, 
comprising plains and hills, is ideal for tourism. Since ancient times, the travelers have seen 
Moldova as an impressive territory, due to its adornments.  
  

Rural Tourism: Growth Factor of Moldova’s Competitiveness 
Moldova has a rich potential for the rural tourism prosperity, which, by virtue of 

historical traditions of geographical conditions, is the most dynamic form of the domestic 
tourism. The Republic of Moldova, as a tourist destination, has a rich potential for its visitors. 
The tourist product of the country is a complex ensemble of environment, both natural and 
created by humans (patrimony, culture, activities and services for visitors).  
 Agricultural and picturesque communities, our villages may offer various services for 
tourists wishing to rest in the heart of nature: 

– the lodging in traditional houses of rural type; 
– the opportunity to involve themselves in country pursuits and activities; 
– the familiarization with the folklore, the entertainment and the local traditions; 
– the familiarization with the handicrafts practiced in a certain locality and the 

opportunity to participate, of those interested, in the process of handicrafts. 
The rural tourism is a recent phenomenon. In the European countries, the rural tourism 

is practiced for decades, spontaneously or organized. What is new, however, refers to the 
dimension of the phenomenon in rural areas. This expansion is determined by the existence of 
two motivations for the rural tourism; on the one hand, it is the revival and the development 
of rural area, but on the other hand, by an alternative form of tourism, mass tourism which is a 
traditional one.  

In the whole of the global economy of the tourism, the rural tourism is defined as 
being the tourist capitalization of rustic areas, of the natural resources, of cultural heritage, of 
cultural buildings, of village traditions, of agricultural products, through branded products 
(established) illustrative of the regional identity that covers the customers’ needs in terms of 
lodging, food, recreation activities, entertainment and various services, for a local and 
sustainable development and for an adequate response to the needs of recreation in the 
modern society, in a new social vision town-village.[16] 

The rural tourism has a permanent character and dispose of a heterogeneous structure 
of reception, represented not only by the peasant households, but also by camping and the 
peasant villages. In this case, the basic activity of the persons involved is the provision of 
tourist services and the realized incomes are permanent.   

The rural tourism has several features that differentiate it from the traditional tourism 
by: 

– the tourism consumption occurs in the rural areas where are essential: the quality of 
the boarding houses and of the reception services; 

– the tourist offer is authentic and it is led by the local people; 
– it is a complementary activity to agricultural activity and not its alternative; 
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– it offers to people with low incomes the possibility to rest, to recreate in holidays, in 
week-ends, in the rural landscape with cultural educative values and with a specific 
hospitality; 

– it does not require huge investments for arrangements of the infrastructure or 
superstructure of the tourism; 

– it avoids the large tourist agglomerations at the seaside, in the balneal or mountain 
resorts; 

– it is a diffuse system through the specifics of its diverse offer and the vast 
dissemination in space; 

– it does not harm too much to natural or built environment, but it should take into 
account a particular plan, ecological and physical; 

- it is not compatible with the mass tourism. [Reniţă, 2002, p.18-54] 
The rural tourism is beneficial remedy to escape the urban stress and to enjoy the 

offered facilities. The rural areas in the Republic of Moldova, with its agricultural 
communities and its picturesque villages, are an important source for: the provision of 
services of traditional lodging of rural type; opportunities for visitors to get involved in 
country pursuits and activities; the familiarization with the folklore, the entertainment and the 
local traditions; with the handicrafts practiced in a certain locality with the opportunity to 
participate, of those interested, in the process of handicrafts; opportunities to purchase 
handicrafts. In the rural areas of the Republic of Moldova there are many buildings built in 
traditional style, which, after an eventual reconstruction could be used for tourists’ lodging. 

The rural environment with its communities, with a rich culture and folk traditions 
carrying on specific agricultural activities, are the essential elements for the development of 
rural tourism. In the Republic of Moldova, the practice of this form of tourism can bring 
direct benefits to the rural communities, where the salaries of the population are below the 
medium level, creating new jobs and additional incomes for the farmers. The villagers can 
provide services of lodging in their households. It is worth mentioning, however, that they do 
not register these structures of lodging and there is no legal framework necessary to 
encourage the development of the rural tourism.[17] 

Among the types of tourism that can be practiced in the rural areas are: holiday 
tourism, health and beauty tourism, cultural tourism, adventure tourism, business tourism, and 
other forms depending on the wishes and demands of the tourists.  

Holiday tourism is a great opportunity to spend time for vacation in a quiet 
environment of recreation and urban stress reliever. This form of tourism is motivated by the 
desire to return to nature, to life and traditional customs and it supposes the stay in the 
peasant’s household. 

Health and beauty tourism in Moldova works by spas and rest resorts which offers 
services in the framework of health and beauty tourism. They are located in picturesque 
attractive places, offering various services of treatment. In these spas rests native population 
and a small number of permanent customers from abroad. The most important resorts are:  

a) Spas: "Nufarul Alb" (Cahul); "Codru" (Ungheni, Hirjauca);"Bucuria-Sind"; "Nistru" 
(Vadul lui Voda) etc. 

b) Rest and recreation: "Victoria" (Soroca); "Albinuţa" (Ungheni); "Codru"(Ungheni, 
Bahmut); "Dumbrava Alba" (Balti); "Albasadorf" (Taraclia, Albota) etc.[16] 
The Republic of Moldova has in its ownership a number of spas and recreation resorts 

located in Ukraine (Truskaveţ, Sergheevka, Odesa, Koblevo, Zatoka etc.). The favourable 
climatic peculiarities of Moldova allow the use of different methods of treatment in the spas: 
the heliotherapy, the aerotherapy, the thalassotherapy, the balneotherapy, etc. The springs 
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with mineral waters from Moldova (over 47), has strong healing qualities, and it is a 
determining factor for the development of health tourism.  

The cultural tourism is growing in Moldova because the country has a various cultural 
potential which, by its value, is of interest for the tourist activity and can attract tourist flows. 
The cultural-tourist potential of Moldova, besides its vestiges and historical monuments, more 
than 15 000, is supplemented with the institutions of culture and arts, with ethnographic 
creation and folklore collectives, with folk architecture and handicrafts centres. Currently, 
there are over 10 thousands of potential craftsmen, among which 250 are members of the 
Craftsmen Union. The musical folklore has a special value, being presented by 270 ethno 
ensembles of adults and 320 ethno ensembles of children, by over 880 orchestras of folk 
music. The creative collectives meet at various festivals. All these, on the whole, can be 
successfully valorised in tourism.[16]  

The adventure tourism is a kind of tourism in the rural areas whose characteristic is the 
spontaneity of the stay, without a specific plan of stay, place of lodging, etc. More often it 
occurs among people who like entertainment and especially young people.  

The professional (business) tourism is practiced in business purposes or personal 
interest by the businessmen who develop economic and social activities. In the rural areas it is 
practiced in order to organize and to plan a business or to inform themselves with some 
techniques of business development in the rural areas. 

All the actions achieved by the Tourism Agency and the efforts of the state undertaken 
in order to integrate the Republic of Moldova in the European Union, as well as the activity of 
the economic agents in the tourism industry had a positive effect on the tourism field. 
According to the data of National Bureau of Statistics, in 2011 the travel agencies and the 
tour-operators have provided tourist services to 184 600 tourists and excursionists, with 14, 
2% more than in 2010. The number of the tourists and excursionists participants in inbound, 
outbound and domestic tourism, in 2011 increased respectively with 20, 5% 16, 1% and 6, 1% 
than the previous year. The most significant weights in the total number of foreign tourists 
and excursionists arrived in Moldova, have returned to citizens of Romania (14, 8%), Russia 
(13, 0%), Ukraine (11, 0%), Germany (9, 3%), USA (5, 2%), Turkey (4, 4%), Italy (4, 1%), 
Poland (3, 4%), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (3, 3%), Sweden (3, 
1%), Bulgaria (2, 7%), Japan (2, 4%), France (2, 3%) and Netherlands (2, 0%).  Regarding the 
outbound tourism, we note that the Moldavian citizens preferred to travel mainly in Turkey 
(37, 3%), Bulgaria (31, 9%), Romania (9, 4%), Ukraine (8, 6%), Egypt (3, 4%) and Greece (3, 
0%).[17] 

Referring to the collective structures of tourist lodging, we mention that in 2011 they 
were visited by 248 300 tourists, including 173 300 Moldavian tourists (69, 8% of total 
number) and 75 000 foreign tourists (30, 2%). Compared to 2010, the number of tourists 
accommodated in collective tourist accommodation establishments increased by 8, 0% due to 
their growth in tourist villas, holiday villages and other structures of rest (40, 5%), hotels and 
motels (+10, 5%), recovery structures (+8, 4%), hostels for visitors (+6, 5%). 

The volume of the receipts from tourism activity in 2011 is 860 026 300 lei, 
registering a growth of 21, 4% than the previous year. [17] 

In the period 2000 – 2001, agreements were concluded on a clear platform of 
cooperation with several countries. It should note the first special agreements in tourism, 
representing the special interest which Moldova has in 3 countries, where the Moldavians 
actively go: Turkey, Bulgaria, and Hungary. However it should be noted that tourist balance 
is disproportionate in favor of these countries.  

Other agreements on cooperation in tourism were concluded between the Government 
of the Republic of Moldova and the governments of 14 countries  (the Republic of Latvia - 



Alina SUSLENCO 
 

 68 

06.11.2003, the Republic of Azerbaijan - 06.05.2004, the Republic of Albania - 11.06.2004, 
Belarus - 06.2004, Israel - 29.11.2004, the Slovak Republic - 21.12.2004, Romania - 
16.11.2005, Ukraine - 09.02.2006, the Hellenic Republic - 18.10.2006, the Republic of 
Croatia - 21.10.2006, the Republic of Italy - 07.12.2006, Russia - 19.03.2007, Cyprus - 
13.09.2007, the Portuguese Republic - 11.02.2009).[18] 

The turnover in the tourism sector exceeds 2367, 6 million lei (up to approx. 20% than 
the previous year). The sales registered by hotels records 61% of this number, and to travel 
agencies it returns 39%. The great majority of the investments costs are for construction and 
assembly. Thus, despite the economic crisis and stagnation in the sector, the entrepreneurs 
invest sustained in business development. [18] 
 
Table 1: The main indicators of investment in tourism 2011, thousands lei 

 Hotels Travel 
Agencies 

Total 2011/2010 

Turnover 1450150 917447 2367597 119,78 

Consumptions and operational costs 1337780 897097 2234877 121,44 

Investments in material assets long-term 86906 20277 107183 124,83 

Means of conveyance 4753 2926 7679 77,66 

Lands 3053 628 3681 488,20 

Source: www.turism.gov.md 
 
The Moldavian tourism industry stands are present continuously or sporadically at 

important regional exhibitions. Therefore, continuous participation is ensured in tourism fairs 
in Romania, Russia, Great Britain and Germany. However Moldova's participation in 
exhibitions in target markets (Ukraine, Belarus, Bulgaria, and Italy) is provided sporadically 
and without messages/promotional materials for these markets. The participations in 
exhibitions in the third countries (Poland, the Netherlands, Scandinavia, Japan), although they 
have a relatively high development potential, are expensive and an unprepared presence 
(conceptual and logistical) with national stand it is hardly justified. 

 
Fig. 1 National Exhibitions with national stand 
Source: adapted by the author following the research performed 

 
The average length of stay in Moldova is 2-4 days for foreign visitors, 6-8 days for 

domestic tourist and 13-17 days for sanatorium treatment. Practically it reduces the length of 
stay in Moldova regardless of motivation journey.[17] 

For outbound trips (mainly the EU countries) of Moldavian tourists are set a series of 
obstacles (discouraging visa system, the need for security, children’s journey with their own 
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passport), despite the fact that Moldavians are important segments of the tourist market of 
some countries in the region. However, returning home, they influence the quality of services 
in the local tourist destinations, boosting the local tourism market and reorganizing the routes 
in the area.  

The structure of the offer in the Republic of Moldova consists of: accommodation fund 
houses (8716 places, 30, 7% of the total), rooms with 1 place (3, 6%), 2 places (12, 9%) and 
more places (12, 6%), the fund accommodation in apartments (0, 5%). 

Only 25, 2% of accommodation units, of rest in Chisinau have restaurants and similar 
establishments. Of all accommodation structures, 98 accommodation units (39, 2%) are 
steady, have restaurants and similar establishments, only 18 structures of rest (7, 2%) have 
permanent restaurants and similar establishments. Only 25, 2% of accommodation units, of 
rest in Chisinau have restaurants and similar establishments: 68 pools/saunas, 94 sports fields 
and 82 fields for children in the accommodation units in the country.[18] 
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Fig.2: Boarding houses in Moldova 
Source: adapted by the author following the analysis carried out 
 

As far as we can see from the Fig. 4, the number of bordering houses in Moldova, it 
registers a downward trend in all the regions of the country and this fact is an alarming one 
because in the country they reduce the number of visitors and so the country is not known on 
the world stage. 

Thus, we should point out the deficiencies of the practice of the rural tourism: the 
reduced number of accommodation structures in the rural areas and the lack of a legal 
framework that would regulate their development; the low level of awareness of the rural 
population and of the authorities of the territory on the need of development of rural tourism 
and its advantages for our country; the lack of an adequate training of the rural population in 
order to receive visitors from our country and abroad; the lack of knowledge about the real 
value of rural tourism heritage and its insufficient valorization; the lack of investments in the 
rural infrastructure, the insufficiency of technical equipment of utilities (sewer, water, 
electricity, gas, etc.) in the rural areas necessary for the rural tourism and the problem of 
waste burial; the absence of traced rural routes (routes for motorists, cyclists, hikers etc.); the 
lack of information about different cultural events in the rural areas (the patron of the village 
celebrations, festivals etc.); the lack of tourist facilities in the close proximity to rural sights 
(guide and interpreter services, food and souvenir trade, healthcare groups, etc.); the 
indifference sometimes evident of the local communities towards the degradation of the rural 
heritage; the unsatisfactory state of access roads to tourist attractions located in rural areas.  
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Conclusions 
At present the contribution of the rural tourism in the national economy is relatively 

insignificant. The low quality level of accommodation capacities and the income from tourist 
activity places Moldova among the countries where the tourism is underdeveloped. In the last 
10 years, the evolution of the tourist circulation in Moldova shows a relative tendency to 
reduce the number of visitors, as a result of the negative effects of socio-economic sphere of 
the country. One reason for reducing the number of visitors arriving in Moldova was 
generated by the cyclical changes in tourist markets and the lack of investment in the tourism 
infrastructure of the country.  

The marketing was also neglected; the Republic of Moldova being thus effectively 
promoted on the international tourism markets. The growth rate of rural tourism development 
requires to be raised with state tourism development programs, implementation of some 
strategies and important investments in this area.  

Due to these investments, we will obtain a new kind of tourism. This form of tourism 
is motivated by the desire to return to nature, to life and traditional customs and implies the 
stay in peasant’s farm (farm or rural locations) or a pension. The tourist can be involved more 
or less in the traditional activities of that area or households. Thus he can participate in 
harvesting fruit, milking sheep, fishing, etc.  

In order to be favorable to the rural tourism, the rural areas must be located in an 
environment without pollutants, holding folk values, cultural and rural traditions, with a rich 
history or other tourist resources that enable the implementation of some diversified and 
personalized offers, satisfying tourists’ motivation (recreation, therapy, sports, hunting, 
fishing, crafts, museums and memorials, archaeological sites, traditional occupations, grazing, 
viticulture, fruit growing, beekeeping, etc.) which, besides their own cultural, economic and 
administrative functions, provide services to national and international tourists.  

Regarding the idea of a tourist development of the rural communities, the tourist 
village is defined as rural settlement, picturesque situated in unpolluted nature, preserving the 
traditions and a rich history that serves as reception and hosting of tourists for a stay of 
indefinite duration. According to the geographic features of areas, the tourist villages are 
grouped in: ethno-folk, of artistic creation and craftsmen, sightseeing and climatic, of 
viticulture, fishery and hunting interest, pastoral, of winter sports. 

All these activities that the tourists can carry in the rural tourism will procure an 
advantage for the country of economic point of view and will lead to the efficient use of the 
tourist heritage of the country.   

 
Bibliography 

1. Platon N., 2001, Managementul adaptării industriei turistice a Republicii Moldova, 
Chişinău: Evrica, pp 23-36. 

2. Reniţă A.,2002, ABC-ul turismului rural, ecologic cultural, Colecţia Natura, Chişinău: 
Evrica, pp 18-54. 

3. Stăncioiu A.,1999, Dicţionar de terminologie turistică, Bucureşti: Economica. 
4. Stoian M., Mezdrea V.,1999, Turismul rural în ţările U.E. EUROGITES, Tribuna 

Economică, nr.38, pp 3-5.  
5. Lazăr S, Moldovan-Bătrĭnac V., 2004 Ghidul gospodarului: Chişinău: Evrica , pp 27-31. 
6. Turcov E., 2003, Direcţii de dezvoltare şi promovare a turismului în Republica Moldova, 

Chişinău: ASEM, pp 43-58. 
7. Miron V., 2002, Turismul rural în Moldova.: Ghid pentru autoritaţile publice locale: Chişinău: 

Ştiinţa,  pp 45. 



Rural tourism: growth factor of Moldova’s competitiveness 
 

  71

8. Miron V., 2000-2001, Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor IRI 
„Perspectiva”: Chişinau: �tiinţa, pp.11-12. 

9. Roşca D., 2007, Aspecte de marketing în ecoturism, în Economica, Revistă ştiinţifico 
didactică, Chişinău: ASEM, nr.2, p. 81-82; 

10. Stanciulescu G., 2002, Managementul operatiunilor de turism, Bucure�ti: All Beck.  
11. Stanciulescu G., 2001, Managementul Agentiei de Turism, Bucure�ti:ASE.  
12. Snak O., Neacsu N.,  Baron P., 2001, Economia turismului, Bucure�ti: Expert, 600 pag.  
13. ***2012, articol: Moldova devine mai atractivă pentru turişti, realizat de publika tv, 

http://www.publika.md/moldova-devine-mai-atractiva-pentru-turisti_526741.html 
14. ***2008, Revista Vipmagazin: 10 destinaţii turistice din Moldova, Iunie, Nr. 50. 
15. ***2012, turismul rural,  http://fondulculturii.wordpress.com/turism/ 
16. ***2012 pensiunile din Moldova, http://www.tur.md/rom/section/760/ 
17. ***2012, agenţia de turism, http://turism.gov.md/index.php?pag=sec&id=68 
18. ***2012, agenţia de turism din Moldova, 

www.turism.gov.md/index.php?pag=hotel&opa=view&id=133&start=&l=ru 
19. ***2011, articol: Turismul rural capătă proporţii în RM. Festivalul de la Domulgeni - un 

exemplu elocvent, http://www.timpul.md/articol/turismul-rural-capata-proportii-in-rm--
festivalul-de-la-domulgeni---un-exemplu-elocvent-24211.html 

20. ***2012, 25.09., articol: Turismul în RM – oportunităţi de investiţii pentru agenţiile de 
turism, http://www.jurnal.md/ro/news/turismul-in-rm-oportunitati-de-investitii-pentru-
agentiile-de-turism-393632/. 

21. ***2013, 08.03, articol: Republica Moldova coboară trei locuri în clasamentul 
internaţional al competitivităţii în turism,  http://unimedia.info/stiri/republica-moldova-
coboara-trei-locuri-in-clasamentul-international-al-competitivitatii-in-turism-58167.html. 



 72 

1.8. IMPACT ON THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF RURAL TOURISM 
 

IMPACTUL SISTEMULUI DE GESTIUNE A CALITĂŢII ASUPRA TURISMULUI 
RURAL 

 
Mirela STOICAN 

Lecturer Ph.D.  
Transilvania University of Braşov, România 

Adina Liana CAMARDA 
Ph.D. Professor, Transilvania University of Braşov, România 

 
Abstract 

The tourism as a social and economic phenomenon is essential in achieving the major objectives of EU 
regional development, management of natural and cultural heritage with emphasis on preservation of European 
identities. Rural areas deserve particular attention because of the opportunities offered by tourism for economic 
activities diversification. Accelerated renewal of technological base of society, formation of knowledge economy, 
condition the human activity reforming. These phenomena lead to a new way of life for many people. In 
concentrated form, the essence of these global trends is the increased socialization and humanization of social 
and economic relations, change the principles of human place and role, transforming the intellect into a decisive 
factor of social progress with direct effects on human behaviors. The transformation processes had a 
contribution for changes in individual requirements on time allocations for themselves, leading to its 
transformation into "homo turisticus", with aspirations and desires to know the rural symbolism and Romanian 
national soul. So the Romanian village becomes a genuine tourism product, offering an exceptional and deep 
natural and spiritual richness. Making a quality rural tourism can contribute to sustainable development of the 
Romanian village through conservation and development of natural and cultural elements, and this can be 
achieved only through a harmonization of quality concepts and form of an effective quality management. 

Key words: quality, management, rural tourism, the sustainable development, process 
 
  Jel Classification: Z1 
 

Introducere 
Turismul rural are la baza edificiului său spaţiul rural. Acesta este un spaţiu umano-

geografic eterogen [Bordet, 1966p. 461] unde se regăsesc pe lângă activităţile agricole, 
activităţile industriale, artizanat şi comerţ rural. 

Sub impactul proceselor intense de urbanizare petrecute în a doua jumătate a secolului XX, 
spaţiul rural a cunoscut ample modificări structurale. 

Extinderea spaţiului urban, migraţia către oraş a locuitorilor satelor, introducerea de noi 
 tehnici şi tehnologii în prelucrarea pământului, dezvoltarea infrastructurii sunt tot atâtea 
elemente definitorii în transformările valorilor tradiţionale ale spaţiului rural. 
 În lucrarea “Agricultura şi spaţiul rural românesc din perspectiva dezvoltării durabile” 
apărută sub egida Academiei Române se menţionează că “zonele rurale reprezintă structuri 
socio – economice diverse şi complexe, cuprinzând sate, mici oraşe, ferme, păduri, 
manufacturi, mici magazine, zone de comerţ şi turism, peisaje naturale şi tradiţii culturale” 
[Gavrilescu, 2006, p. 165]. 
 În opinia lui Adrian Militaru “spaţiul rural reprezintă un ansamblu de aşezări rurale şi 
populaţie care se disting în teritoriu societăţii globale prin trăsături specifice demografice 
(structura populaţiei, densitatea spaţiului rezidenţial), economice (natura muncii, a relaţiilor 
de producţie, structura surselor de venit), socio-culturale (modele culturale, norme şi valori 
dominante, tradiţii)”. [Militaru, 2005, p. 7] 
 Constatăm astfel că spaţiul rural oferă o multitudine de interpretări datorită 
complexităţii sale, dată de factorii economici, geografici, sociologici şi istorici, ceea ce a 
condus la o orientare strategică a politicilor de dezvoltare durabilă rurală la nivelul UE. 
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 UE acordă o importanţă deosebită dezvoltării rurale precizând că “spaţiul rural 
corespunde unei zone interioare sau costiere, care cuprinde satele şi oraşele mici, în care 
terenurile sunt utilizate pentru agricultură, silvicultură, acvacultură şi pescuit, dar şi pentru 
alte activităţi economice şi culturale ale locuitorilor din zonele respective (artizanat, industrie, 
servicii, turism, agrement, etc.), [Alexandru, 2003, p. 656]. 

 Toate aceste abordări conduc la ideea conform căreia spaţiul rural este un concept de 
natură fizică, economică, socială şi culturală opus celui urban. Drept rezultat, conceptul de 
spaţiu rural are un caracter generic care exprimă realităţi diferite, el fiind în esenţă, un concept 
plurivalent, integratoriu şi interdisciplinar de investigaţie [Alexandru, 2003, p. 651]. 
  Conexiunea spaţiu rural – turism rural a generat diverse abordări, însă o definiţie 
unanim acceptată pentru turismul rural în Uniunea Europeană  nu a fost încă formulată. În 
accepţiunea OMT şi a multor asociaţii europene turismul rural este o formă a turismului care 
include orice activitate turistică organizată şi condusă în spaţiul rural de către populaţia locală, 
valorificând resursele turistice locale (natural, cultural–istorice, umane) precum şi dotările şi 
structurile turistice, inclusiv pensiunile şi fermele agroturistice. Dacă la început turismul rural 
a fost destinat să aibă un rol social şi economic limitat doar la spaţiile familiale, treptat a 
suferit profunde transformări determinate de aspectele psihologice, sociale, geografice şi 
urbanistice. 

 Determinările de ordin economic ale turismului rural a condus la necesitatea abordării 
acestuia, în actuala criză economică, ca un punct de plecare în revigorarea turismului şi a 
economiei în ansamblu. Calitatea  turismului poate contribui la dezvoltarea durabilă a zonelor 
rurale prin îmbunătăţirea  competitivităţii firmelor, pentru a răspunde la aspiraţiile sociale şi la 
păstrarea mediului cultural şi natural.  

 
Impactul sistemului de gestiune a calităţii asupra turismului rural 

România, la fel ca numeroase ţări europene, consideră că provocările cu care se 
confruntă zonele rurale în relaţie cu noile politici de turism, constituie o oportunitate reală. 

Inovarea în turismul rural românesc vine ca o soluţie pentru relansarea acestuia, 
realizându-se astfel trecerea de la „paradigma bazată pe agricultură” la „paradigma 
economiei bazate pe turism rural”. 

Componenta economică din cadrul abordărilor spaţiului rural oferă o imagine profundă 
a fenomenelor şi proceselor ce se desfăşoară la nivelul acestei comunităţi.  

Zonele rurale merită o atenţie specială, cum a subliniat secretarul general al Eurogîtes la 
Congresul European a Turismului Rural, din octombrie 2012 (Piatra Neamţ), intitulat 
„Turismul inovator- O nouă viaţă pentru zonele rurale", care s-a concentrat pe posibilităţile 
oferite de turismul rural pentru a reuşi o diversificare a activităţilor economice.  

Pornind de la necesităţile şi aspiraţiile turiştilor, o analiză diagnostic a turismului rural 
românesc poate conduce la o evaluare corectă şi la o direcţionare a noilor strategii de dezvoltare a 
acestuia, cu implicaţii directe asupra economiei actuale şi viitoare a României.  
 

Analiza diagnostic a turismului rural românesc 
Dacă la nivelul UE în anul 2011 consumul turistic era de 312.760 mil. euro faţă de 

310.496 mil. euro în anul 2010, în România acesta se cifrează la 1.148 mil euro în 2011 faţă 
de 1.017 în 2010, în creştere cu 12,91%. Consumului turistic rural îi revine doar 12% din 
total, respectiv 137 mil. euro. în anul 2011.  
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Cifre cheie: 
Tabelul nr.1: Indicatori generali (2011) 

Caracteristici Spaţiul rural Alte spaţii 
Suprafaţa teritoriului românesc 87,1% 12,9% 
Cheltuieli turistice 12% 88% 
Venituri din turism 30% 70% 
% din PIB 0,8 1,1 
Sursa: elaborat de autor pe baza datelor INSSE, Breviar Statistic, 2012 

 
Oferta: 

 
Tabelul nr. 2: Capacitatea de cazare în structurile de primire turistice 

2010 2011 Evoluţia 2011/2010
(%) Tipuri de structure

de cazare Nr. 
structuri 

Nr. 
locuri 

Nr. 
structuri 

Nr. 
locuri 

Nr. 
structuri 

Nr. 
locuri 

Pensiuni turistice 949 18422 1050 2049 10,64 11,27 
Pensiuni agroturistice 1354 20208 1210 2068 -10,63 2,35 
Total 2303 38630 2260 4118 -1,86 6,6 
Sursa: Breviar statistic 2012, INSSE 
 
Tabelul nr. 3: Camerele existente în pensiuni şi agropensiuni după numărul de locuri în 
cameră (anul 2011) 

Categoria Cu un pat 
single 

Cu un pat cu 
2 locuri 
double 

Cu 2 paturi 
de 1 loc 

twin 

Cu mai mult de 2 paturi
2 beeds+ 

Pensiuni turistice 437 4325 3762 696 
Pensiuni 
agroturistice 265 4660 3571 781 

Total 702 8985 7333 1477 
Sursa: Breviar statistic 2012, INSSE 
 
Tabelul nr. 4: Circulaţia turistică rurală 2010-2011 

2010 2011 2011/2010 (%) 

Indicatori Turişti 
români 

Turişti 
străini 

Turişti 
români 

Turişti 
străini 

Turişti 
români 

Turişt
i 

străini
Nr. Turişti 634202 62353 769480 70806 21,33 13,55 
Innoptări 1249245 157583 1503789 166096 20,37 5,40 
Sosiri ale turiştilor 4328450 113362 4957901 153187 14,54 35,13 
Indicia de utilizare 
netă a capacităţii de 
cazare turistică în 
funcţiune (%) 

13,5% 14,65% 8,51% 

Sursa:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics explained/index.php?title=File:Tourism_receipts 
and_expenditure_from_travel,_2000-2010.png&filetimestamp=20  
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Concluzii 
1. Turismul rural în anul 2011 faţă de 2010 a înregistrat o uşoară creştere pe toate 

segmentele. 
2. Oferta turistică a înregistrat o scădere pe numărul de structuri de primire în timp ce 

capacitatea de cazare reflectată prin numărul de locuri s-a majorat cu aproximativ 
6,6%. 

3.  În ceea ce priveşte infrastructura de cazare trebuie să menţionăm că aceasta se referă 
doar la pensiunile turistice şi pensiunile agroturistice datorată lipsei unei baze de date 
statistice concrete pentru turismul rural. 

4.  Majoritatea turiştilor care practică turismul rural sunt cetăţenii românii( 85%) în timp 
ce turiştii străini nu reprezintă decât 15% din total. Sosirile turiştilor români în 
destinaţiile rurale reprezintă 91,58% , în timp ce turiştii străini reprezintă doar 8,42%. 

5.  Raportat la veniturile obţinute din turismul rural se constată o creştere de aproximativ 
25% în anul 2011 faţă de 2010, ceea ce conduce la concluzia că turismul rural 
constituie o adevărată şansă pentru redresarea economică a României. 
Având la bază elementele de diagnostic a turismului rural românesc şi pornind de la 

conceptul conform căruia „ nimeni să nu fie lăsat pe dinafară” trebuie să se acţioneze de jos în 
sus cu o strategie menită să producă schimbări majore şi să ofere o alternativă la viaţa rurală. 

Turismul rural trebuie privit ca o problemă politică. Fără o  viziune politică nu putem 
dezvolta turismul rural deoarece trebuie să avem strategii care să valorifice ceea ce există şi să 
construiască ceea ce lipseşte. 

La  nivelul unei destinaţii turistice este necesară o abordare cuprinzătoare, cu accent pe 
satisfacţia turistului şi bazată pe principii de dezvoltare durabilă, respectiv pe un  management 
integrat de calitate (TQM). 

Turismul rural, ca parte integrantă a turismului ridică probleme de identificare a 
caracteristicilor de calitate. Fără un angajament armonios şi activ al tuturor factorilor care 
intervin în turismul rural nu poate fi realizată calitatea. Rezultatul poate fi măsurat prin 
satisfacţia consumatorilor ca şi prin efectele sociale, economice şi de mediu ale activităţii 
turistice implicate. Activitatea desfăsurată pentru obţinerea calităţii nu poate fi discontinuă 
deoarece, obţinerea rezultatului scontat are caracter temporar. 

Caracteristicile calităţii de bază sugerează că ar trebui să existe criterii irevocabile de 
calitate care sunt vitale pentru consumator, independent de categoria sau clasa produsului, 
unităţii de cazare sau serviciului. Aceste calităţi stabilesc nivelul minim al protecţiei 
consumatorului, în absenţa căruia calitatea sau calitatea totală este imposibil de realizat. Lipsa 
unui astfel de element de bază va reduce semnificativ calitatea experienţei turistice.  

Autenticitatea este factorul determinant al calităţii, cel mai greu de atins datorită 
componentei de subiectivitate a calităţii. Acest factor are si o dimensiune de competiţie şi de 
marketing. Autenticitatea este determinată cultural iar unul dintre rezultatele sale este de a 
face produsul pe piaţă să fie distinct faţă de alte produse similare. Autenticitatea trebuie să 
întrunească aşteptările consumatorului. Ea se diminuează dacă produsul turistic pierde 
legăturile sale naturale şi culturale. Moştenirea culturală capătă astfel noi valenţe, devenind 
elementul pivotant al păstrării autenticităţii. 

Sistemul integrat de gestiune a calităţii ar trebui astfel conceput astfel încât să aibă în 
vedere contextul turistic, strategia în materie de turism rural, importanţa acordată calităţii, 
leadership-ul şi parteneriatele, iniţiativele în materie de marketing şi dezvoltare de produse 
inovative, impactul dezvoltării turismului în zonele rurale precum şi calitatea capitalului uman 
din acest domeniu.  

În viziunea Uniunii Europene calitatea reprezintă un concept conform căreia clienţii 
sunt satisfăcuţi, iar această satisfacţie presupune: o informare corectă, completă şi fidelă; o 
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primă impresie favorabilă, la întâlnirea cu personalul de servicii turistice; obţinerea unui 
rezultat conform aşteptărilor; un preţ rezonabil, o facturare clară şi exactă, conformă cu ceea 
ce s-a consumat; disponibilitate faţă de client în toate situaţiile; tratament prioritar faţă de 
cerinţele clienţilor; tendinţa de atingere a nivelului de excelenţă. 

Evoluţia conceptelor despre calitate şi aplicarea lor din ce în ce mai mult în diferitele 
sectoare industriale şi administrative, au condus la a face din calitate un instrument recunoscut 
al unei bune gestiuni. 

În contextul economic-social actual, calitatea este definită conform standardului 
internaţional ISO, ca fiind "ansamblul caracteristicilor unei entităţi (produs, serviciu, proces, 
activitate, organizaţie, persoană), care conferă acesteia aptitudinea de a satisface cerinţele 
exprimate sau implicite”. 

În viziunea Organizaţia Mondială a Turismului conceptul de calitate în turism 
reprezintă :  
„.. rezultatul unui proces care implică satisfacerea nevoilor legitime de produse si servicii, 
cerinţelor si asteptărilor consumatorului la un preţ acceptabil, în conformitate cu standardele 
de calitate legate de asigurarea siguranţei şi securităţii turiştilor, igienei, accesibilităţii, 
transparenţei, autenticităţii şi armoniei activităţii de turism cu mediul uman şi natural”[OMT]. 

În momentul actual, în România, trebuie remarcate eforturile depuse de către Asociaţia 
Ecoturs, aceasta fiind singura care a reuşit să elaboreze un sistem de certificare în ecoturism 
„Eco-România” şi să implementeze criteriile de turism durabil la nivel global la situaţia din 
România. Sistemul de certificare în ecoturism „Eco - România” se aplică programelor de 
ecoturism oferite de turoperatori sau ghizi (maxim 15 participanţi), structurilor de cazare la 
scară mică în zone rurale şi natural (de tip eco-lodge). Acesta garantează un nivel mult mai 
ridicat de calitate a serviciilor şi, în acelaşi timp, creşte nivelul de încredere pe piaţă 
internaţională a produselor de ecoturism din România.   

Având în vedere elementele conceptuale de calitate în turism şi caracteristicile 
turismului rural putem afirma că în turismul rural calitatea se concretizează în siguranţă şi 
securitate pentru turişti, produsul turistic trebuie să răspundă visului turistului, să oferim 
turistului „o poveste”, să existe un raport echitabil calitate – preţ, să oferim servicii 
profesioniste de către profesionişti şi nu în ultimul rând asigurarea „zâmbetului turistului”. 
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1.9. CONSTRUCTIONS AND MONTAN RURAL AREA 
 

CONSTRUCŢIILE ŞI ZONA RURALĂ MONTANĂ  
 

Victor GHERMAN 
Dpl. Ing. I.S.C. IAŞI 

 
Abstract 

Due to the specific activity in the construction market in which goods or services are traded based on 
robust documentation and is done over a long period of time prescribed conditions and funding is done through 
various procedures, the price is not a determining variable policy marketing. In the specific mix other variables 
intervene directly determines the price, such as funding and credit conditions in the works, so buyers demands. 

Key words: construction of the mountain, attributes, rules 
 
JEL Classification: Z19 

 
Metodă şi metodologie 

Pentru studiu, am utilizat cercetarea documentară şi cercetarea exploratorie, am urmărit identificarea şi 
trecerea în revistă a stadiului cunoaşterii, diferitele abordări ce fac  referire la factorii care definesc 
construcţiile, matereialele de construcţii din zona rurală şi montană. 

 
Rezultate şi discuţii 

Zona montană s-a transformat, peisajul sălbatic de altădată este asaltată de  construcţii 
de beton, tablă şi mai puţin lemn şi piatră. Şi toate astea au fost posibile din cauza 
investitorilor care au construit ilegal, după bunul plac şi în funcţie de banii disponibili. Mii de 
metri pătraţi de teren ce aparţineau domeniului public au fost ocupaţi ilegal de diferite 
persoane care şi-au construit căsuţe de vacanţă, dar care au compromis definitiv tot ceea ce ar 
fi putut însemna turism montan. Oferta turistică este extrem de „generoasa” cu cabane 
neclasificate, turism la negru şi preţuri piperate, deşi preţul materialelor de construcţie a 
scăzut foarte mult, aproape la jumătate faţă de maximul atins. Astfel, dacă un sac de ciment 
era prin mai 2008, 40 RON, este acum 20 RON, preţurile la terenuri au scăzut şi ele la 
jumătate şi cu 30-50 de euro/m2 poţi cumpăra teren într-o zonă turistică sau în zone 
mărginaşe. Preţul pe m2 la o casa la cheie este în jur de 400 de euro/m2, cu finisaje bune. 
Astfel, la 150 m2, rezultă un cost de 60.000 euro, plus terenul – 500 mp cu 40 euro/m2, adică 
20.000 euro într-o zonă bună.[www.razvanpascu.ro] Deci,în zona montană cei cu bani 
construiesc haotic, iar pe urma încearcă  să intre în legalitate cu sprijinul consilierilor locali. 
Prin nerespectarea legislaţiei se face un mare „rău”  investitorilor  adevăraţi. Construcţiile 
uneori sunt lipite una de alta, iar senzaţia este una de sufocare. Şi pentru că s-a construit 
haotic s-a ajuns chiar în situaţia în care unele construcţii să fie amplasate chiar la marginea 
pârtiilor de schii.Toate acestea au fost posibile, din cauza indiferenţei cu care autoritaţile 
locale au privit înspre munte, iar când şi-au dat seama de dezastrul pe care l-au făcut aşa zişi 
investitori a fost prea târziu [Adaptat după www.ziare.com]. În construirea unei clădiri 
montane ar trebui să se aibă în vedere următoarele: 

 
Tabelul nr.1: Atribute avute în vedere în construirea unei clădiri 

Nr.crt Specificaţia Conţinutul 

1 Precizarea construcţiei 

Locuinţă 
Hotel 
Pensiune 
Agropensiune 
Stâna turistică 

2 Amenajări ale construcţiei 
specifice zonei montane 

Construcţii şi magazii pentru utilaje 
Construcţii anexe-magazii 
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Construcţii pentru depozitarea furajelor  
Adăposturi pentru taurine, ovine, porcine, păsări 

3 Particularităţii constructive 
ale construcţiilor 

Respectarea arhitecturii zonei montane 
Elemente de dimensionare a construcţiei 
Structura de rezistenta 
Elemente de închidere şi compartimentare 
Instalaţii sanitare şi electrice 
Respectarea proprietăţii prin împrejmuire 

4 Soluţii privind construcţia 
sau modernizarea 

Modernizarea adaposturilor pentru animale 
Tipuri de construcţii supuse modernizarii 
Calcularea dimensiunii adapostului 
Solutii de extindere a adapostului: pe verticală şi orizontală 
Solutii de modernizare a adăpostului: protecţia pereţilor 
interiori şi exteriori, recompartimentarea adăpostului, 
redimensionarea ferestrelor, refacerea pardoselilor 

5 
Supraveghează executarea 

lucrărilor de construcţie sau 
modernizare 

Proiectul de constructie 
Autorizatia de constructie 
Avizul de construire 
Costul pentru materialele de constructie 
Costul pentru manoperă 
Costul pentru întocmirea documentaţiei de construcţie 
Aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare 
realizării construcţiei: 
Aprovizionarea cu materii prime şi materiale în funcţie de 
tipul lucrării 
Aprovizionarea cu materii prime şi materiale în funcţie de 
stadiul construcţiei 
Calitatea lucrărilor de construcţie 
Calitatea materialelor 
Calitatea finisajelor  şi funcţionalitatea 

6 Soluţii pentru  amenajarea 
spaţiilor verzi 

Schiţa de amenajare a spaţiului verde, scara, dimensiune, linii, 
suprafeţe, simboluri 
Materiale necesare amenajarii spaţiului verde: lemn, piatră, 
dale, obiecte ceramice, arbori, arbusti, seminţe, răsaduri, 
bulbi, 
Lucrări de amenajare a spaţiului verde: măsurare, marcare, 
delimitare, plantare, semănat, dalare, rocarii. 
Întretinerea spaţiilor : lucrări de întreţinere a spaţiilor 
amenajate: tăiere, fasonare, prăşit, tratamente chimice, văruit, 
vopsit, udat. 

7 

Respectarea legislaţiei 
privind amplasarea 

construcţiilor în zona 
montană 

 

Caracter general şi special; 
Norme de amenajare a teritoriului; 
Conditii de amplasare a construcţiilor: geografice, economice, 
de protecţia mediului 
Întocmirea planului de amplasare a construcţiilor 
Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
Regulamentul general de urbanism, Legea cu privire la 
protectia mediului, Ordine ale Ministerului Apelor,Pădurilor  
şi Mediului 

8 Securitate şi sănătatea în 
muncă 

Norme de securitate şi sănatate în muncă specifice: 
lucrărilor de construcţii 
lucrărilor de modernizare 
lucrarilor de amenajare 
lucrărilor de decorare 

 
Deşi sectorul construcţiilor din zona montană este apropiat de saturaţie din punct de 

vedere al actorilor prezenţi pe piaţă, el se confruntă cu firme care au câştigat licitaţiile pentru 
unele lucrări, dar nu au putut să pună în practică obiectivele contractate din cauza lipsei acute 
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de muncitori şi uneori nu respectă aceste minime reguli de construire şi intră în conflict cu 
mediu natural. Este necesară o schimbare majoră pentru a evita presiunile competiţiei, care 
obligă firmele să-şi adapteze practicile de management-marketing1.  

Dar, identificarea diferenţelor pe care le reprezintă criteriile de utilizare a materialelor 
de construcţii, conduce la scăderea costului comparativ cu diferenţierea, care sporeşte 
performanţa, marca, notorietatea firmei, rezistenţa şi tipul materialelor. 

La realizarea structurilor de rezistenţă se foloseşte în general betonul armat şi metalul, 
iar pentru închideri exterioare şi compartimentări interioare, se preferă cărămida şi B.C.A 
(betonul celular autoclavizat). 

 
Tabelul nr.2: Importanţa acordată materialelor de construcţii în funcţie de veniturile şi vârsta  

 

 
 

După cum se observă din tabel, betonul marfă şi B.C.A.-ul, sunt preferate de persoanele 
cu venituri mai mari şi de persoanele juridice. Fierul şi cărămida sunt preferate de persoanele 
cu venituri medii, iar lemnul şi piatra sunt folosite de persoanele cu venituri scăzute, 
îndeosebi în mediul rural, unde aceste materiale se integrează în mediul natural. 

Lemnul se foloseşte mai mult la cabanele cu scop turistic, amplasate în zonele de munte, 
fiind un material local cu calităţi estetice în ceea ce priveşte peisagistica, specifică locului şi 
este preferat de investitorii din aceste zone. 

Piatra naturală este preferată în zonele montane şi de deal, îndeosebi la soclurile 
construcţiilor, la primul nivel de închidere exterioară sau ca accente verticale pentru a sublinia 
încadrarea construcţiei în peisaj. Este un material greu de extras, de prelucrat şi de pus în 
operă şi este în general mai scump faţă de materialele similare folosite.2 

 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Matei, Gherman, Corina, 2008, ,,Dezvoltatea resurselor umane în contextul economiei europene”, în Progrese 
în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudini, vol IV, Iaşi: Editura Performantica, p.185. 
2 Matei Gherman Corina,2010, Marketing Diferenţiere şi poziţionare, Iaşi: Editura Tehnopress 
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Tabelul nr.3: Preferinţa materialelor de construcţii în funcţie de venit 
 

 
 
Se observă că persoanele cu venituri mici, preferă materialele de construcţii, care se 

găsesc în zonă (piatra, lemnul, cărămida, materiale tradiţionale cum ar fi argila), mai ieftine şi 
mai uşor de procurat. Aceste persoane sunt slab informate asupra caracteristicilor tehnico-
economice  a materialelor de construcţii, pe care le folosesc, ocupând o nişă foarte mică în 
mintea consumatorului cu venituri mici. 

Persoanele cu venituri mari sau persoanele juridice, preferă materialele de construcţii 
mai scumpe (beton armat, metal în combinaţie cu lemnul, pereţi despărţitori prefabricaţi, etc), 
materiale aflate în topul preferinţelor datorită caracteristicilor de rezistenţă. Cu toate aceste 
elemente, lider de piaţă nu este betonul, încă slab reprezentat în mintea investitorilor, ci 
metalul şi lemnul sub diferite forme şi volume, preferate de arhitecţi în realizarea unor 
construcţii deosebite şi din punct de vedere al plasticităţii faţadelor.  

Un rol deosebit de important îl are impactul mijloacelor de promovare din acest 
domeniu. Pentru consumatorul final din industria materialelor de construcţii, impactul 
principalelor mijloace promoţionale (banere stradale - BS, reclama - Re, recomandările 
specialiştilor - RS, cataloage - C, reduceri de preţ - Rp, târguri şi expoziţii - TE), utilizate de 
către firmele producătoare şi de distribuitori, este perceput diferit după cum rezultă din figura  
următoare: 

 pe primul loc se află târgurile şi expoziţiile din domeniu;  
 sunt urmate de sfatul sau recomandările specialiştilor, care cunosc foarte bine 

caracteristicile tehnico - economice ale materialelor de construcţii în funcţie de 
domeniul unde sunt folosite şi reducerile de preţ,  practicate de unele firme; 

 
 
 
 
 
 
 
 



Victor GHERMAN 
 

 82 

Figura nr. 1: Impactul mijloacelor de promovare 
 

 
 

 un impact de promovare foarte redus, îl au cataloagele, care, de cele mai multe ori, 
sunt incomplete, lipsesc datele tehnice esenţiale necesare, oferind şi unele preţuri 
unitare, neactualizate,; 

 urmate de banerele stradale, reduse şi cu un impact scăzut asupra consumatorilor.  
În concluzie, afirm cu convingere că metalul, lemnul şi  betonul, sunt materialele cele mai 

folosite în zonele montane. Deasemenea materialele de construcţii competitive, în comparaţie cu 
celelalte materiale folosite, asigură realizarea exigenţelor de calitate cerute şi sunt oferite la preţuri 
acceptabile pentru investitori. 
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Abstract 
Romania’s current structure into the eight existing regions has a statistical age of over twenty years, 

which can be easily proved by the databases, and especially the statistical information in the The Regional 
Yearbook of Romania. However, the significance of the term regional in the Eurostat methodologies refers to a 
"region" as “a piece of land with boundaries more or less defined that often serves as an administrative unit at a 
level below that of the nation-state”, and statistics on regions were set up by EU to “enable us to identify more 
detailed statistical patterns and trends than national data” [Cojanu, Pătru-Stupariu, and Dobre, 2011]. 
“Tourism is an important activity with social, cultural and environmental implications, involving large numbers 
of small and medium-sized enterprises. Its contribution to growth and employment varies widely from one region 
of the EU to another” [Eurostat Regional Yearbook, 2012]. After a brief introduction, which summarizes the 
statistical demographical indicators determining the delineation of the new regions, supported and valued by the 
very statistical institution of the European Union (Eurostat), the present paper expands the area of the 
indicators to the field of regional tourism, analyzing in detail the evolution of four important indicators, between 
2001 and 2011: number of bed-places in collective tourist accommodation establishments by NUTS 2 regions, 
nights spent by total (residents and non-residents) in collective tourist accommodation establishments by NUTS 
2 regions, number of bed-places in hotels and similar establishments by NUTS 2 regions and nights spent by 
total (residents and non-residents) in hotels and similar establishments by NUTS 2 regions, while ranking the 
regions on tourism criteria at a national and European level. A descriptive statistical analysis both justifies and 
clarifies the various ranks in regional ranking, and a comment about regional dispersion was felt as necessary 
in this context. Tourist polarization in terms of region is different from income polarization or regional 
economic results polarization; hence, an analysis of diversification concentration conducted for the first decade 
of the new century, the 21st, winds up, in a purely statistical manner, the present analysis of current 
regionalization impact on Romanian tourism. The conclusions are both pessimistic and optimistic, but the very 
overall dynamics of the economy, which is extremely uneven, global recession and inadequate economic policies 
are still top as unfavourable factors in shaping the convergence of the national economy towards the 
economically developed countries of the European Union. 

Keywords: regions, EU - 27 regions, regional tourism, impact or regionalization, regional indicator, 
descriptive statistics, regional hierarchy, regional gap, normal distribution, skewness, kurtosis 

 
JEL Classification: C46, C53, E01, L83, N74. 

 
Method and methodology 

In this paper, the general method of investigation is based on statistical thinking and econometric 
modelling. Thus, the authors have used simultaneously descriptive statistical analysis, comparison and 
confrontation statistical analysis, analysis of homogeneity, and skewness and kurtosis, but also tests of normality 
for the regional data series (a full developed methodology, classic and modern at the same time for a statistical 
and econometrical combined analysis). The aim of the paper remains to assess whether regionalization factor has 
a significant impact on the tourism activities in Romania, using statistics and econometrics’ methods and 
instruments.  
 

Introduction - The current regional structure of Romania and the concept of regional 
tourism 

Currently, in Romania there are both four macro- regions in number and other eight 
micro-regions, and especially counties, a number of 42 units (including Bucharest), as it is 
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required in UE – 27, using the European nomenclatures for territorial and administrative units 
(NUTS 1, NUTS 2 and NUTS 3), according to the established demographic limits in the 
below structure (Table 1): 

 
Table no. 1: Romanian counties, regions and macro-regions described by the NUTS level’s 
limits  

NUTS Level Minimum 
population 

Maximum 
population 

Romania Observation 

NUTS level 1 3 million 7 million 4 * complied in all the four macro - regions  
NUTS level 2 800 000 3 million 8 * complied in all the eight regions 
NUTS level 3 150 000 800 000 42 * complied in 41 counties (but not in Bucharest )

Source:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction. 
 
The major principles of NUTS’ construction are: a) the regulation defines minimum and 

maximum population thresholds (Table 1); b) the structure favours administrative divisions 
(normative criterion); c) the structure favours general geographical units. 
Although the county, as an unit of NUTS 3 level, is considered in Romania the viable concept 
and the traditional structure, still representing an important decisional unit for policymakers 
and economic - social determinants as per the current Romanian Constitution, the European 
Union, defined as a union of regions, emphasizes more and more clearly on the NUTS 1 and 
NUTS 2 levels.  

However, the significance of the term regional in the statistical methodologies refers to 
statistics on regions, set up by EU, to enable researchers to identify more detailed “statistical 
patterns and trends than national data” [Cojanu, Pătru-Stupariu, and Dobre, 2011]. The 
region, as the essence of the European Union’s construction is “a piece of land with 
boundaries more or less defined that often serves as an administrative unit at a level below 
that of the nation-state” and the a cornerstone of the European Statistical System” 
[EUROSTAT – NUTS, 2012] regionalization being the fundamental brick to contribute 
towards the gradual creation of a common EU [Radermacher, 2012].    

 
Table no. 2: The detailed macro and micro regional structures, for each country in EU – 27 
 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 
BE Regions 3 Provinces 11 Arrondissements 44 
BG Райони (Rajoni) 2 Райони за планиране 

(Rajoni za planirane) 
6 Области 

(Oblasti) 
28 

CZ Území 1 Oblasti 8 Kraje 14 
DK - 1 Regioner 5 Landsdeler 11 
DE Länder 16 Regierungs-bezirke 38 Kreise 412 
EE - 1 - 1 Groups of Maakond 5 
IE - 1 Regions 2 Regional Authority Regions 8 
GR Γεωγραφική Ομάδα(Groups 

of development regions) 
4 Περιφέρειες (Periferies) 13 Νομοί (Nomoi) 51 

ES Agrupacion de comunidades 
Autonomas 

7 Comunidades y ciudades 
Autonomas 

19 Provincias + islas 
+ Ceuta, Melilla 

59 

FR Z.E.A.T + DOM 9 Régions + DOM 26 Départements + DOM 100 
IT Gruppi di regioni 5 Regioni 21 Provincie 110 
CY - 1 - 1 - 1 
LV - 1 - 1 Statistiskie reģioni 6 
LT - 1 - 1 Apskritys 10 
LU - 1 - 1 - 1 
HU Statisztikai nagyrégiók 3 Tervezési-statisztikai régiók 7 Megyék + Budapest   20 
MT - 1 - 1 Gzejjer 2 
NL Landsdelen 4 Provincies 12 COROP regio’s 40 
AT Gruppen von Bundesländern 3 Bundesländer 9 Gruppen von politischen Bezirken 35 
PL Regiony 6 Województwa 16 Podregiony 66 
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PT Continente + Regioes 
autonomas 

3 Comissaoes de Coordena-çao
regional + Regioes 
autonomas 

7 Grupos de Concelhos 30 

RO Macroregiuni 4 Regiuni 8 Judet + Bucuresti 42 
SI - 1 Kohezijske regije 2 Statistične regije 12 
SK - 1 Oblasti 4 Kraje 8 
FI Manner-Suomi, Ahvena-

nanmaa /Fasta Finland 
2 Suuralueet / Storområden 5 Maakunnat / Landskap 19 

SE Grupper av riksområden 3 Riksområden 8 Län 21 
UK Government OHce 

Regions; Country 
12 Counties ; Inner and Outer 

London; Groups of unitary 
authorities 

37 Upper tier authorities or groups  
of lower tier authorities (unitary 
authorities or districts) 

139 

EU-27  NUTS 1 97  NUTS 2 270  NUTS 3 1294
Source:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/correspondence_tables/national_st
ructures_eu.  * Note: In this paper the authors used the standard abbreviations: BE: Belgium, BG: Bulgaria, CZ: 
Czech Republic, DK: Denmark, DE: Germany, EE: Estonia, IE: Ireland, EL: Greece, ES: Spain, FR: France, IT: 
Italy, CY: Cyprus, LV: Latvia, LT: Lithuania, LU: Luxembourg, HU: Hungary, MT: Malta, NL: Netherlands, 
AT: Austria, PL: Poland, PT: Portugal, RO: Romania, SI: Slovenia, SK: Slovakia, FI: Finland, SE: Sweden, UK: 
United Kingdom. 

 
European regions constitute the core architecture of the European Union, a modern 

project of a specific regional union with 97 units from NUTS 1 level and 270 units of NUTS 2 
level and, finally, with 1294 units of NUTS 3 level (with all the specific names in EU -27 as 
in Table no. 2). Urban–rural typology for NUTS level is very important to define the rural 
tourism, and thus statistical solutions describe three types of regions (a specific tourism 
regional typology: 

a) predominantly urban regions (the rural population is less than 20 %); 
b) intermediate regions (the rural population is between 20 % and 50 %); 
c) predominantly rural regions (the rural population is 50 %).  
Even the size of the cities in the region is statistically classified in EUROSTAT: a) a 

region predominantly rural by the criteria above becomes intermediate if it contains a city of 
more than 200 000 inhabitants representing at least 25 % of the regional population; b) a 
region statistically classified as intermediate by the criteria above becomes predominantly 
urban if it contains a city of more than 500 000 inhabitants representing at least 25 % of the 
regional population (a comparative exemplification of Romania and EU - 27 could represent a 
start point in the papers’ analysis in Table 3). 

 
Table no. 3: Share of population and land area using different regional typologies, in EU-27 
and Romania 
 Type of cluster Degree of urbanization (NUTS2) Urban–rural typology (NUTS3) 

 
(% of 

population)  

High-
density 
clusters 

Urban 
clusters 
 

Rural 
grid 
cells 

Densely 
populated 
areas 

Intermediate 
density areas

Thinly 
populated 
areas 

Predominantly 
urban regions 
 

Intermediate 
regions 
 

Predominantly 
rural regions 
 

EU-27     35 32 33 40 32 28 40 36 24 
Romania      30 21 49 33 22 45 10 44 46 
 

(% of land 
area) 

High-
density 
clusters 

Urban 
clusters 
 

Rural 
grid 
cells 

Densely 
populated 
areas 

Intermediate 
density areas

Thinly 
populated 
areas 

Predominantly 
urban regions 
 

Intermediate 
regions 
 

Predominantly 
rural regions 
 

EU-27     1 3 96 4 13     83 9 35 56 
Romania      0 2 98 1 10    89 1 39 60 
Sources: EUROSTAT regional yearbook 2012, p.199, JRC, EFGS, REGIO-GIS. Methodological notes on: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Regional_typologies_overview 

  
“Tourism is an important activity with social, cultural and environmental implications, 

involving large numbers of small and medium-sized enterprises. Its contribution to growth 
and employment varies widely from one region of the EU to another” [Eurostat Regional 
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Yearbook, 2012, p.112]. From a conceptual point of view there is a real delimitation between 
the regional tourism and the tourism region. If the last concept means a geographical or 
territorial area that has been designated by a governmental organization (named after 
historical or current administrative and geographical regions) or by a tourism bureau as 
having common cultural or environmental characteristics, the first concept describes one or 
more tourism activities which are concentrated to a certain region (NUTS 1 or NUTS 2, for 
example in UE-27). The regional tourism is a characteristic tourism which is developed and 
maintained in a specific area defined as region for EU-27 or with a different meaning similar 
to demographical and geographical community, including the environment etc., “in such a 
manner and at such a scale that it remains viable and efficient over an indefinite period” 
[Steinmetz, 2010]. 
 
Applied statistics and econometrics in identifying the degree of regionalization of 
tourism in Romania and in EU - 27 

Statistical information for the major indicators of development (especially GDP and 
GDP per capita are relevant in a lot of general national and regional evaluations. The 
confrontation of the regional results allows identifying stable hierarchies and lags (Table 
no.4), during long periods of time and the degree of impact for regional aspects which are 
really important indeed [Săvoiu, 2012, p. 69]. 

 
Table no. 4: Regional Gross Domestic Product in Romania  

 
Romanian Region 

GDP per region 
Million EUR 

GDP per region 
(PPS per inhabitant)

GDP per region 
(in % of the EU – 
27 average value) 

Nord-Vest 13637 10100 43 
Centru 13450 10700 46 
Nord-Est 12810 6900 29 
Sud-Est 12452 8900 38 
Sud - Muntenia 15405 9500 40 
Bucuresti - Ilfov 29304 26100 111 
Sud-Vest Oltenia 9437 8400 36 
Vest 11598 12100 52 

Source: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tgs00003   
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tgs00005  and  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tgs00006 
 

This paper expands the area of the indicators to the field of regional tourism, analyzing 
in detail the evolution of four important indicators, between 2000 and 2011: 
 a) SER01 = number of bed-places in collective tourist accommodation establishments 
(CTAE) by NUTS 2 regions; b) SER02 = number of bed-places in hotels and similar 
establishments (HSE) by NUTS 2 regions; c) SER03 = number of nights spent by total 
(residents and non-residents) in collective tourist accommodation establishments (CTAE) by 
NUTS 2 regions; d) number of nights spent by total (residents and non-residents) in hotels 
and similar establishments (HSE), by NUTS 2 regions, while ranking the regions on tourism 
criteria to a national and European level, offer the possibility of identifying some visual 
regional concentrations based on the visual logic support of graphs (Graphs no. 1- 2).  
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Graph no. 1: The evolution and the concentration of regional touristic infrastructure and 
results  
Number of bed-places in CTAE (SER01) in Romania 2000 – 2011 (left) and in EU –  27 (right) NUTS 2 
regions exclusive in 2011 

Data sources: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/main 
_tables  - Regional tourism statistics (t_reg_tour) and (tgs00030). 

 
 
 
 

Graph no. 2: Number of bed-places in hotels (SER02) in Romania 2000 – 2011 (left) and EU – 27 (right) 
NUTS 2 regions exclusive in 2011 

Data sources: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/main 
_tables  - Regional tourism statistics (t_reg_tour) and (tgs00031). 

 
 
The analysis of the data, graphs and histograms underlines some major characteristics of 

the regional and touristic indicators and identifies not only some concentrations (e.g. there is 
an unique touristic regional concentration in Romania and this is inside Sud – Est region, 
from its specific the touristic infrastructure’s dynamics), but also some descriptive statistical 
aspects like: the abnormality of regional data distribution, the lack of homogeneity and the 
excessive kurtosis in EU – 27 (from the both histograms of SER01 and 02). Thus, the 
existence of a visible regional tourism in EU-27 and even in Romania could be defined as a 
contemporary reality, analysing the regional touristic infrastructure.  

A similar descriptive statistical analysis using as argument the number of nights spent by 
total tourists (residents and non-residents) in CTAE or in HSE, both in Romania and in EU- 
27 justifies and clarifies the disparities in regional tourism activities, and a comment about 
regional specialization in the touristic activities was felt as necessary in this context (Graphs 
no. 3 – 4).  
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Graph no. 3: The evolution and the concentration of regional touristic infrastructure and 
results  
Nights spent by total (residents and non-residents) in CTAE (SER03) in Romania 2001 – 2011 (left) and EU – 27 
(right) NUTS 2 regions exclusive in 2011 

Data sources: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/main 
_tables  - Regional tourism statistics (t_reg_tour) and (tgs00032). 

 
 

Graph no. 4: Nights spent by total (residents and non-residents) in HSE (SER04) in Romania 2001 – 2011 
(left) and EU – 27 (right) NUTS 2 regions exclusive in 2011 

Data sources: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/main 
_tables  - Regional tourism statistics (t_reg_tour) and (tgs00033). 

 
The relationship between the percentage of the persons aged 25-64 years with tertiary 

education and Regional Gross Domestic Product is anticipated from the histograms shown in 
Graph no. 5. An econometric model of tourism in terms of regional structures is not so 
different from any other classical touristic modelling, including two important variables like 
to the rest four (SER01 - SER04):  

- SER05 = persons aged 25-64 years with tertiary education (ISCED levels 5 and 6) 
attainment, by NUTS 2 regions, (% of 25-64 year-olds); 

- SER06 = regional Gross Domestic Product (PPS per inhabitant) by NUTS 2 regions. 
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Graph no. 5: The percentage of the persons aged 25-64 years with tertiary education (ISCED 
levels 5 and 6) attainment (left) and Regional Gross Domestic Product (PPS per inhabitant) by 
NUTS 2 regions (right) 

 
Sources: 4_EDUCATION_RYB2012-EN.XLS 
 

The matrix of correlation revealed some anomalies like SER01, which is not fitted for a 
modelling action, because of its unacceptable R value (a value under the minimum limit for 
correlation of 0.2) as it has been shown in Table no. 5. 

 
Table no. 5: Matrix of correlation 

 SER01 SER02 SER03 SER04 SER05 SER06 
SER01  1.000000  0.783745  0.865266  0.714857 -0.027214  0.146323 
SER02  0.783745  1.000000  0.861096  0.906968 -0.047052  0.223593 
SER03  0.865266  0.861096  1.000000  0.944352  0.037837  0.286618 
SER04  0.714857  0.906968  0.944352  1.000000  0.051958  0.337491 
SER05 -0.027214 -0.047052  0.037837  0.051958  1.000000  0.526963 
SER06  0.146323  0.223593  0.286618  0.337491  0.526963  1.000000 

Software used: Eviews 
 
For EU – 27 data, the following statistical mathematical solution remains a potential 

econometric model (Table 6), describing the GDP as endogenous variable and regional 
tourism and the other variables as exogenous or factorial: 

 
Table no. 6: A model of GDP in EU-27, explained by the regional education and tourism  
Dependent Variable: SER06 = GDP  Method: Least Squares, Sample(adjusted): 1  270 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 9317.604 1419.238 6.565218 0.0000 

SER05 483.3985 49.29291 9.806654 0.0000 
SER02 -0.030833 0.018318 -1.683192 0.0935 
SER03 -0.000160 9.93E-05 -1.606769 0.1093 
SER04 0.000674 0.000170 3.964224 0.0001 

R-squared 0.387225     Mean dependent var 22753.58 
Adjusted R-squared 0.377798     S.D. dependent var 8498.181 
S.E. of regression 6703.348     Akaike info criterion 20.47729 
Sum squared resid 1.17E+10     Schwarz criterion 20.54483 
Log likelihood -2708.241     F-statistic 41.07486 
Durbin-Watson stat 1.140968     Prob(F-statistic) 0.000000 
A better model is one explained only by two factors, a model where GDP depends on SER05 
and SER02 (Table no. 7):  

 
Table no. 7: A GDP model in EU – 27, explained by the regional education and the number 
of bed-places in hotels and similar establishments (HSE) by NUTS 2 regions 
Dependent Variable: SER06 = GDP Method: Least Squares, Sample(adjusted): 1  270 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 7388.065 1399.018 5.280894 0.0000 

SER05 532.1456 49.65485 10.71689 0.0000 
SER02 0.038547 0.007783 4.952598 0.0000 
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R-squared 0.339524     Mean dependent var 22753.58 
Adjusted R-squared 0.334482     S.D. dependent var 8498.181 
S.E. of regression 6932.756     Akaike info criterion 20.53716 
Sum squared resid 1.26E+10     Schwarz criterion 20.57768 
Log likelihood -2718.174     F-statistic 67.34173 
Durbin-Watson stat 1.249310     Prob(F-statistic) 0.000000 
Software used: Eviews 

 
For Romania the model’s parameters are changed, and some of the tests can not be 

realized because of the reduced number of only eight regions (Table no.8): 
 

Table no. 8: A model of GDP in Romania, explained by the regional tourism and education  

Software used: Eviews 
 
Table no. 9: Matrix of correlation 

 
The adequate model for Romania is based more on regional tourism and education than 

European model of GDP (Table no. 9). 
Even in a purely statistical and econometric manner, the present analysis of current 

regionalization impact on Romanian tourism identified some important differences between 
the Romanian regions, GDP being dominated by the education first of all, and secondly by the 
tourism infrastructure, and the EU – 27 regions where education and tourism are not so 
related to GDP.  
 

Conclusion 
All the regional data present some characteristics like, abnormality of the distribution, 

heterogeneity, kurtosis etc. None of the models can overpass all the econometric tests, but 
these models explain the major factors for regional evolution and in EU-27 and in Romania 
the tourism is for both an important economic activity. 

The most interesting conclusion of this paper is both pessimistic and optimistic, 
optimistic because the tourism is a real factor in EU-27 and Romania, but the very overall 
dynamics of the regional economy or mezo economy, which is extremely uneven, global 
recession and inadequate economic policies are still top as unfavourable factors in shaping the 
convergence of the regional economy towards the top of economically developed regions 
from UE -27. But regionalization’s process in Romania remains under the impact of 
disparities and the lack of regional convergence, unprofessional regional management and 
unsatisfactory regional cooperation and emphasizes the importance of the regional new 
delimitations.    
 
 

Dependent Variable: SER06 = GDP Method: Least Squares Sample: 1 8 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -3660.342 2240.202 -1.633934 0.1632 
SER05 1010.453 116.7280 8.656477 0.0003 
SER01 0.026561 0.027025 0.982847 0.3708 

R-squared 0.940240 Mean dependent var 11587.50 
Adjusted R-squared 0.916336 S.D. dependent var 6066.168 
S.E. of regression 1754.619 Akaike info criterion 18.05789 
Sum squared resid 15393444 Schwarz criterion 18.08768 
Log likelihood -69.23155 F-statistic 39.33416 
Durbin-Watson stat 2.525273 Prob(F-statistic) 0.000873 

 SER01 SER02 SER03 SER04 SER05 SER06 
SER06 -0.211247 -0.188735 -0.001661  0.015310  0.963688  1.000000 
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Abstract 

The attitude of local/regional communityes towards tourism sector, express by reaction to tourists and their 
involvement in support of tourism projects, the changes that occur in local communities during a period of time, etc. 
are aspects that can’t be analyzed only by models or/and economical indicators. Socio-cultural approach to tourism 
development is becoming a necessity especially in a period that speaks more and more about globalization, loss of 
cultural identity, regionalism, customs and traditions, environmental pollution, global warming.The current situation 
of national tourism development should not focus excessively on economic development because it will lose the 
defining element of tourism - the identity of the destination, its specificity.And they are closely linked to the cultural 
identity of the local community. 

Keywords: tourism impact, regional development, socio-cultural, local communityes; 
 
JEL Classification: I310, R110, Q010, Z130 
 

Introducere 
Activitatea turistică, prin conţinutul său, dezvoltă un ansamblu de relaţii care se 

stabilesc între turişti şi o serie de alte persoane, în calitatea lor de angajaţi (ai unităţilor de 
primire turistică, de servire a mesei, care oferă servicii de agrement sau suplimentare etc.) 
şi/sau membrii ai comunităţilor locale. Aceste relaţii produc efecte asupra ambelor parţi, cu 
implicaţii în planul consumului, educaţiei şi instruirii, utilizării timpului liber, culturii, 
creşterii calităţii vieţii. 

 
Impactul socio-cultural al turismului 

În esenţă, eficienta socială a turismului este reprezentată de contribuţia acestui sector 
la: petrecerea utilă a timpului liber, reconfortarea şi recreerea oamenilor, refacerea capacităţii 
de muncă, ridicarea nivelului general de cunoaştere şi pregătire, satisfacerea unor motivaţii 
spirituale, psihice [Snack şi alţii, 2001]. Aceasta abordare priveşte efectele turismului asupra 
turiştilor omiţând aspectele locale. Călătoriile oferă oamenilor posibilitatea de a intra în 
contact unii cu alţii, iar ca element educaţional, turismul încurajează şi favorizează buna 
înţelegere între popoare şi culturi, prin schimburile culturale dintre gazde şi oaspeţi [Minciu, 
2004]. Din perspectiva analizei impactului, ceea ce contează sunt efectele pe care turismul le 
are asupra destinaţiilor în plan socio-cultural, respectiv asupra comunităţilor locale şi 
membrilor acestora. Toţi au calitatea de stakeholderi, fie ca sunt implicaţi direct sau indirect 
în aceasta activitate. 

Totodată, turismul contribuie la crearea de noi locuri de muncă dar şi la dezvoltarea 
economică prin creşterea încasărilor în rândul afacerilor locale şi prin diversificarea serviciilor 
generale sau specifice. De acestea beneficiază şi populaţia locală şi, ca atare, se poate vorbi de 
o creşterea a calităţii vieţii, prin asigurarea utilităţilor necesare (reţele de alimentare cu apă, 
gaze, electricitate, canalizare, colectarea deşeurilor, servicii bancare, alte servicii), dezvoltarea 
lor sau prin îmbunătăţirea calităţii prestaţiei. 

Oamenii şi, într-un sens mai larg, comunităţile locale/regionale asigură, alături de 
cadrul natural, condiţiile dezvoltării turistice a unei regiuni. Efectele socio-culturale pot fi 
urmărite prin prisma rezultatelor, de multe ori antagonice, mergând, la nivel general, de la 
stări de animozitate, stres social, dezorganizare până la opusul acestora: bucuria de a primi 
turişti, organizare, stabilirea de relaţii de prietenie. Aspectele negative sunt mai vizibile în 
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comunităţile tradiţionale care sunt puse în faţa unor schimbări rapide şi care necesită o reacţie 
pe măsură la idei, obiceiuri, comportamente şi tehnologii.  

Impactul pozitiv al turismului se materializează prin beneficiile aduse comunităţilor 
locale şi/sau turiştilor pe diverse planuri. Din perspectiva creşterii calităţii vieţii, pe lângă 
influenţele economice, legate de crearea de locuri de muncă şi de stimularea înfiinţării 
întreprinderilor de turism locale, sectorul turistic influenţează şi în alte direcţii mediul socio-
cultural al destinaţiei. Personalul din turism poate căpăta noi deprinderi care sporesc 
dezvoltarea resurselor umane locale şi posibilităţile de angajare în turism şi nu numai. Un 
impact negativ în sfera angajării este dat de resentimentele care pot apare în cadrul membrilor 
comunităţilor ca urmare a angajării pe poziţiile de top management a persoanelor din alte 
regiuni sau ţări. La acestea se adaugă caracteristicile anumitor locuri de muncă adresate cu 
precădere localnicilor: programul de lucru prelungit sau în ture, sezonalitatea, instabilitatea 
locului de muncă, salariile mici, şansele de avansare relativ reduse etc. 

Creşterea veniturilor populaţiei rezidente conduce la îmbunătăţirea standardelor de 
viaţă, iar veniturile din taxele locale pot fi folosite pentru dezvoltarea facilităţilor comunităţii, 
serviciilor şi infrastructurii (şcoli, spitale, biblioteci, drumuri etc.) [WTO, 1998]. Se pot 
construi noi echipamente culturale, sportive şi de recreere, moderniza reţelele de magazine, 
centre culturale şi teatre pe care le pot folosi atât turiştii cât şi localnicii. Dezvoltarea 
turismului şi a serviciilor asociate poate însă determina o creştere a preţurilor terenurilor şi 
locuinţelor, bunurilor şi serviciilor, alimentelor. Se poate ajunge la o creştere a costului vieţii 
ducând la o diluare a efectelor pozitive legate de sporirea veniturilor. 

Totodată, turismul poate să furnizeze noi pieţe pentru produsele locale, ca de exemplu 
cele agricole, de arta, meşteşuguri şi manufacturate, stimulându-se astfel şi alte sectoare ale 
economiei locale. Activitatea turistică şi interesul turiştilor pentru anumite zone pot justifica 
eforturi financiare pentru conservarea ariilor protejate, zonelor naturale locale, a siturilor 
arheologice şi istorice, artei, meşteşugurilor şi a tradiţiilor culturale. Prin revitalizarea 
moştenirii culturale coroborată cu manifestarea aprecierii din partea turiştilor, se dezvolta un 
sentiment de mândrie în rândul comunităţii locale, cu efecte pozitive pe termen lung. În plan 
negativ, turismul poate contribui la modificarea sau chiar pierderea identităţii şi a valorilor 
tradiţionale, prin mercantilizarea culturii locale [Brunt şi Courtney, 1999] atunci când 
ritualurile şi obiceiurile tradiţionale sunt adaptate aşteptărilor turiştilor sau când meşteşugarii 
schimbă designul tradiţional şi creează produse mai apropiate de gusturile turiştilor, dând 
naştere unei aşa-zise „etnicităţi refăcute” [Hornoiu, 2009]. 

Dezvoltarea turistică a unei regiuni (urbanizării) şi sporirea numărului de turişti 
generează aglomerare, blocaje în trafic, poluarea aerului, zgomot cu impact negativ asupra 
rezidenţilor forţaţi să suporte, chiar şi pentru o perioada limitata de timp, efectele vârfurilor de 
sezon [Nistoreanu şi Tănase, 2008]. O circulaţie turistică care înregistrează valori înalte la 
nivelul întregului an poate stimula creşterea ratei criminalităţii şi, în special, a furturilor, 
tâlhăriilor, pentru a obţine obiecte sau bani. Anumite obiceiuri negative şi posibilităţile 
financiare superioare ale turiştilor pot induce o dezvoltare a jocurilor de noroc, a traficului de 
droguri, prostituţiei, cu efecte nocive în plan social. Modificarea comportamentului 
localnicilor prin imitarea şi copierea turiştilor este un aspect care apare cu precădere în ţările 
mai puţin dezvoltate care prezintă mari decalaje economice comparativ cu zonele de origine 
ale turiştilor sau în regiunile unde numărul turiştilor îl depăşeşte, cu mult, pe cel al 
rezidenţilor. 

Cunoaşterea şi conştientizarea posibilelor efecte nefavorabile va permite o justă 
dimensionare a activităţii turistice astfel încât să predomine efectele pozitive şi favorabile 
unei mase cât mai mari de indivizi sau arii de acoperire. Având ca termen de referinţăCodul 
Global de Etică în Turism, [WTO, 2001], sunt identificate o serie de cerinţe necesar a fi 
îndeplinite pentru a se asigura un impact pozitiv în plan socio-cultural: 
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1. activităţile turistice vor fi desfăşurate în armonie cu atributele şi tradiţiile regiunilor 
gazdă cu respectarea legilor, tradiţiilor şi obiceiurilor acestora; 

2. activităţile turistice trebuie să respecte egalitatea între femei şi bărbaţi; ele trebuie să 
promoveze drepturile omului şi, în mod special, drepturile individuale ale grupurilor 
cele mai vulnerabile, în special copii şi bătrâni, persoane cu handicap, minorităţi etnice 
şi populaţiile indigene; 

3. activitatea turistică trebuie planificată astfel încât să permită supravieţuirea şi 
înflorirea produselor culturale tradiţionale, meşteşugurilor şi folclorului, în loc să 
provoace degenerarea şi standardizarea acestora; 

4. populaţiile locale trebuie asociate activităţilor turistice ca o participaţie echitabilă la 
beneficiile economice, sociale şi culturale pe care ei le generează şi în special la 
crearea de locuri de muncă directe şi indirecte. 
Aspectele prezentate pot fi efecte ale dezvoltării turismului într-o anumită zonă, dar 

turismul induce şi o serie de alte relaţii între membrii comunităţii ca participanţi sau ca 
beneficiari direcţi sau indirecţi ai acestuia. Se impune, astfel, şi o succintă perspectivă 
sociologică pentru identificarea impactului direct asupra relaţiilor interumane între membrii 
comunităţii şi a modificărilor care pot apare ca urmare a manifestării sau intensificării 
activităţii turistice (vezi tabel nr.1). 

 
Tabelul nr. 1: Perspectiva sociologică a impactul turismului asupra comunităţilor locale 

Aspecte pozitive Aspecte negative 
Psihologic 

Recunoaşterea, de către turişti, a culturii locale, a 
artei şi meşteşugurilor tradiţionale şi a frumuseţii 
peisajului, ajută la crearea unui sentiment de mândrie 
în cadrul comunităţii. Această creştere a încrederii în 
posibilităţile locale stimulează continua perfecţionare 
şi educare în aceasta direcţie. Totodată sunt favorizate 
şi anumite categorii sociale: femeile şi tinerii. 

Mulţi dintre membrii comunităţii nu beneficiază de 
avantajele dezvoltării turismului şi se văd puşi în 
situaţia unui acces limitat la resursele zonei. În aceste 
condiţii ei devin confuzi, frustraţi şi dezinteresaţi sau 
deziluzionaţi de iniţiativele turistice. 

Social 
Activitatea turistică păstrează şi întăreşte echilibrul 
local. Se poate îmbunătăţi coeziunea locală în 
condiţiile în care membrii comunităţii muncesc 
împreună pentru o afacere turistică de succes. 
Anumite fonduri pot fi folosite pentru ajutorarea unor 
categorii defavorizate. 

Dezvoltarea turismului poate conduce la schimbări 
ale valorilor sociale (ex. respectul pentru bătrâni). 
Anumite grupuri (femeile şi tinerii), poartă povara 
schimbărilor datorate activităţilor turistice fără o 
împărţire echitabilă a beneficiilor. În loc de cooperare 
apar fenomene contrare precum competiţia între 
indivizi, familii, grupuri etnice pentru beneficiile 
aduse de turism. 

Politic 
Structurile politice locale reprezintă interesele 
membrilor comunităţii formând un forum de discuţii 
unde cetăţenii pot adresa întrebări şi primi răspunsuri. 
Operatorii de turism care doresc să dezvolte afaceri în 
zonă caută să obţină acordul comunităţii locale şi îi 
implică pe membrii acesteia în procesul de luare a 
deciziilor. 

O comunitate locală cu un management interesat mai 
mult de problemele personale nu reuşeşte să se 
implice în procesul de luare a deciziilor. Membrii 
comunităţii sunt trataţi ca nişte beneficiari pasivi ai 
activităţii turistice neavând un cuvânt de spus legat de 
iniţiativele turistice sau de modul cum acestea sunt 
puse în practică. 

Sursa: realizat de autori 
 

Amploarea efectelor turismului asupra comunităţilor locale variază în funcţiede o serie 
de parametrii cuprinşi în două mari categorii: caracteristici ale vizitatorilor şi caracteristici ale 
destinaţiei. Variaţia fiecăruia dintre parametrii (vezi tabelul nr. 2) şi relaţiile din ei determină 
dimensiunea efectelor, ţinând cont că fiecare dintre aceştia are un impact în viaţa cotidiană a 
localnicilor din zonele de interes turistic. Din combinarea lor rezultă niveluri diferite de 
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saturaţie fizică şi psihică, niveluri care necesită o abordare specifică şi direcţii diferite de 
dezvoltare. 

 
Tabel nr. 2: Parametrii de analiză a dimensiunii impactului socio-cultural 
Caracteristici ale 

turiştilor Direcţie de evoluţie 

Număr 

• un număr redus de vizitatori într-o zonă cu un număr ridicat de 
locuitori va avea un impact redus asupra acestora; 

• un număr ridicat de turişti care vizitează o zonă restrânsă şi, mai 
ales, pe o perioadă relativ scurtă a sezonului, va avea un impact 
major; 

Durata sejurului • cu cât durata sejurului este mai mare, cu atât mai important va fi 
impactul asupra regiunii respective; 

Caracteristicile 
rasiale 

• impactul va fi cu atât mai mare cu cât diferenţele de rasă, limbă şi
cultură între cele două părţi sunt mai accentuate; 

Nivel de trai • diferenţele de dezvoltare economică generează resentimente în 
rândul localnicilor şi dorinţa de egalitate în rândul acestora 

Caracteristici ale 
destinaţiei turistice Direcţie de evoluţie 

Nivelul de dezvoltare 
economică 

• cu cât regiunea este mai dezvoltată din punct de vedere economic 
cu atât mai redusă este dependenţa faţă de activităţile turistice 
reducându-se implicit şi impactul asupra comunităţilor locale 

Suprafaţa, număr 
rezidenți, număr de 
unităţi de primire 

• un număr redus de vizitatori într-o zonă cu un număr ridicat de 
locuitori va avea un impact redus asupra acestora; 

• un număr ridicat de turişti care vizitează o zonă restrânsă va avea 
un impact crescut; 

• un număr ridicat într-o zonă vastă dar slab populată sau un număr 
ridicat de turişti pe o arie restrânsa şi cu un număr ridicat de 
rezidenţi va avea un impact mediu. 

Proprietatea asupra 
afacerii  

• pentru evitarea tensiunilor, implicarea locală este soluţia cea mai 
bună 

Tăria culturii locale • cu cât aceasta este mai puternică cu atât impactul asupra 
comunităţilor este mai redus; 

Sursa: realizat de autori 
 

În acest context, dezvoltarea turistică integrată reprezintă o soluţie pentru aceste 
probleme prin delimitarea celei mai potrivite forme de turism şi a intensităţii circulaţiei. Dar 
orice proiect de dezvoltare trebuie să pornească de la aşteptările populaţiei gazdă. Consultarea 
comunităţilor locale, implicarea acestora în iniţierea şi derularea unui proiect de dezvoltare 
turistică cresc considerabil şansele sale de reuşita, cu efecte benefice în toate domeniile: 
economic, socio-cultural, al mediului natural. Nivelul beneficiilor şi distribuirea echitabilă a 
acestora constituie primul pas spre reuşită. Eficacitatea şi etica unui proiect de dezvoltare 
turistică sunt vizibile atunci când beneficiază întreaga comunitate locală de aspectele pozitive 
ale acestuia, iar influenţele negative sunt limitate sau reduse cât mai mult posibil, 
manifestându-se în special asupra mediului natural şi/sau populaţiei gazdă.  

 
Concluzii 

Translatând aceste aspecte la nivelul zonelor montane recunoscute, în special, ca 
păstrătoare ale tradiţiilor şi obiceiurilor populare şi cunoscând situaţia actuală de dezvoltare a 
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turismului montan naţional se pot desprinde câteva concluzii. În primul rând, caracteristicile 
fizice sunt cele care vor face o delimitare clară între zonele montane rurale, care în cazul 
României sunt de mici dimensiuni şi zonele urbane care pot primi un număr mai ridicat de 
turişti. În al doilea rând, trebuie luată în considerare situaţia actuală de dezvoltare a 
infrastructurii specifice şi generale. În aceste condiţii, ca şi direcţii de dezvoltare, zonele 
rurale se pot orienta către ecoturism şi turism rural ca forme principale şi turism cultural şi 
pentru activităţi sportive ca forme secundare ale activităţii turistice, în timp ce zonele urbane 
şi cele cu o infrastructură dezvoltată, către turismul pentru practicarea sporturilor de iarnă, 
turismul cultural, balnear şi, concomitent, către turismul de evenimente. 
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Abstract 

Human society has evolved towards the „global village”, the technology, the virtual environment influencing 
not only the habits and mentalities but also the way in which we hold our diurnal activities or our formation processes. 
Tourism has adapted to these challenges and with it the formation activities for the workers and specialists. Part of the 
tourism activities has moved to the virtual environment and with them the learning process also. 

Key words: learning, touristic learning, on line learning, change in learning, virtual environment, 
classic school   

 
JEL Classification: A20, I21, I25, L83, O33  

 
Introduction 

National and international tourism continues to develop, despite the climate variations 
or crises of any kind. This development is parallel to the more and more accentuated tendency 
of globalisation of our existence. The loss of authenticity and gain in volume of touristic 
products originated here – especially due to its new ways of expression. This tendency brings 
into discussion the authenticity and value of present touristic destinations. In this context, but 
especially due to limitations in the access to general touristic consumption, of a meaningful 
part of the public – of which young people represent an important number, the teaching of 
tourism disciplines is more difficult. We believe that this state is due to the lack of – in large 
part, experience as a touristic service consumer of the present student generation.  

Taking into account that recently our country has decided implementing electronic 
textbooks in parallel with paper ones beginning with the first grade in school [Mediafax, 
2013], and that the minister of education Remus Pricopie believes that the digitization is not 
an option but an obligation [RL ONLINE, 2013] it seems on line learning is closing on us in 
giant leaps. 

 
Repositioning of the touristic learning forms between classic and on line 

The virtual reality has gained more and more importance in the educational process, in 
general and in tourism lately. The beginning has been made by those that wished a better 
promotion for touristic products or destinations, newer or classical. The existence in the giant 
Internet network of a large number of sites that hold touristic information [Connolly, D.J., 
Olsen, M.D., Moore, R.G., 1998, pp. 42-54], images, movies and multimedia effects, have led 
to the existence and practice of a virtual tourism – at least in terms of virtual documentation, 
that many name „cyber tourism” [ Dewailly, J.-M., 2002, pp. 41-55].  

 
Some things on the virtual reality 

The virtual reality tends to promote destinations and touristic products that are harder 
to reach or are insufficiently known and also special touristic offers (news, events, new ways 
of spending vacations, etc.) [Kate, N., 1998, pp. 36-37], allowing at the same time the 
documenting and practicing what we – more or less serious - call „virtual tourism”. In the 
same time it contributes to making better the complex relationship between individual – 
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touristic space. It has known continuous improvement that have led to the appearance and 
satisfying of new touristic demands, at a superior level due to previous documentation. This is 
how between the level of tourist expectancy and the level of services offered the differences 
have been gradually minimised. 

Although initially conceived as “tools”, (sites) that promote one or other touristic 
destination or even theme or fun parks, generated by computers they can become – by 
including them in didactic or documentation activity, teaching instruments.  

 
Education and virtual space 

What would give a greater durability to the educational process would be the merging 
of reality and virtual reality. In practice it has been observed that in applied disciplines (like 
for example: touristic marketing, touristic destinations, information systems, economic 
projects, etc.) when students have applied the knowledge gathered during the information 
systems class to the presented projects the impact was positive and lengthy, especially when 
at the basis of the documentation stood personal experiences, gathered on the field, in the area 
of the real.  

Regarding gathering information the internet represents more and more the easiest to 
reach source and – from the point of view of many users, the most diverse. Magazines and 
books in digital format also benefit of a series of advantages which paper cannot offer: low 
editing cost, unlimited audience and continuous access to information [Draghia O., 2001]. 

Aside from all of these it must be said, with responsibility, that the abundant 
information available almost instantaneous is not the same thing with knowledge, this „being 
obtained only through long practice, sustained with patience” [Mihalache, A., 2002, p.157]. 
From this point of view, we believe that it is possible that – for better training of future 
tourism specialists – the virtual and real touristic experiences need to be adequately merged, 
so that they would satisfy in a real way the requirements of a sustainable learning process.  

 
On line learning and tourism 

That is why the touristic on line teaching contains nowadays operations linked to 
simulating touristic agencies activities (ticketing, touristic production, accounting and 
financial statements, etc.), marketing programmes, design and aesthetics for web pages, 
enterprise games, e-simulations of restaurant and hotel activities. Subjects that have become 
part of the curricula in many universities worldwide [Cantoni L., Kalbaska N. and Inversini 
A., 2009, pp.148-156]. 

 Linking the facts presented with the possibility of realising connections – in the case 
of open long distance learning – that will also have a multimedia support, we will apparently 
reach – especially from the point of view of zealous economists, a higher efficiency of the 
activity by holding courses at the same time in more regional centres. Could we return to the 
experience of “teleschool” classes (practice – without great accomplishments, both before 
1990, and also in the present, used in some universities in the private academic environment 
and not only) in a new presentation? Or even more the future may replace the teacher with a 
computer with its many functionalities? 
An example and a practice is http://www.onlinetraveledu.com/, Online travel and tourism 
courses - Aviation, Travel-Tourism, Hospitality & Logistics, a site in India which offers a 
large choice of courses and certificates following graduating the stages on the E-learning 
platform. Http://www.travelcampus.com/ or Glion Online - Glion Institute of Higher 
Education also offer similar courses and the list could go on. 
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The future of touristic learning 
We side with those that believe that this is not the future of learning. The professor 

and the computer / computers will live in symbiosis! The role of the teacher being very 
complex. On one side he must select from all the information available those that coincide 
with the level and interest of the pupil / student, he must conceive part of the support 
materials for the information he provides, he must decide on the instrument used and not last 
he must create tests which will finalise the covered teaching period. Even more, the teacher 
will initiate the pupil / student; will mediate his relationship with the computer, attracting – in 
the case of the tourism specialisation disciplines – the attention on the beauties, positive and 
negative aspects, using his experience during the analysis and study cases.  

The lack of a „teacher” could lead to an increase in the number of „self made people”, 
fact which would not be a problem if – as practice has shown – they would not take to 
seriously the documentation sources and course materials. Usually the professor does not 
teach what you can find in books (because you could learn that even in his absence), but 
teaches you: what is – but especially how to keep, a critical spirit; how to stay vigilant even 
when „you get lost in the landscape”; which is the road to the secret treasure, but also which 
are the possible traps, and afterwards he shows you the way in which it could be utilised.  

 
Conclusions 

Without pretending solving the causes for which both teachers and students can 
leisurely continue their activity or not, we allow ourselves to re affirm that the symbiosis 
between teacher - computer(s) will exist if only for the sole reason that in this happy way the 
students will be able to perceive and later eliminate the differences between what is and what 
it should be [Ţăran, N., 1995, p.8], learning to use opportunities harder or easier to observe, 
solving easier or harder problems. 

Even more, taking into account the multimedia character – more and more present, in 
educational activities, which make even more attractive “lingering” around the computer, 
acquiring a critical spirit becomes more than necessary. Developing reasoning abilities 
becomes from this point of view a new task of the schools servants, or of the trainers. From 
this point of view, for faster progress and decreasing risk factors in the future, an increase in 
the number of computers should go hand in hand with an increase in the number of teachers / 
trainers that would ensure that the teaching process follows a correct route.       
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Abstract 

Mountainous areas in Europe are centers of natural and cultural diversity, but their inhabitants are 
facing a lack of opportunities for sustainable development, and limited possibility to participate in and influence 
local development processes, such as the development of rural tourism. One of the factors, and at the same time 
consequences, is the growing divide between the younger and older generations, lack of opportunities to valorize 
their abilities, and loss of useful knowledge, as the older people die, and younger move away from rural areas.  

Intergenerational aspects are strongly embedded into the concept of sustainable development, and are 
becoming more relevant as the global population ages. However, mutual learning among the generations, and 
their contribution to the development process, are not often explicitly addressed.   

In order to be effective in the long-term and prevent conflict, sustainable development of rural areas, 
including sustainable tourism development, should be done in a participatory way, using respective knowledge 
and competencies of the younger and older inhabitants as complementary, and should be geared towards a 
mutual learning process, where communities develop a shared vision and action strategy on the processes and 
outcomes.  

The aim of this contribution is to provide an indication of Intergenerational Learning as a factor in, and a 
tool for sustainable tourism development of the rural mountainous communities, and to suggest scenarios of protected 
areas as spaces for tourism development via intergenerational learning.  

Techniques and practices of Intergenerational learning were investigated, with a special attention to 
their application in the rural mountainous areas: 1) examples of intergenerational learning were collected from 
literature; 2) three running case-studies in Bulgaria, Italy and Greece were followed through participation in 
the Lifelong Learning project “Big Foot. Crossing generations, crossing mountains”; 3) data on 
intergenerational learning in Protected Areas in the Carpathian mountains was collected via interviews, through 
the network of the Interim Secretariat of the Carpathian Convention, and the Carpathian Network of Protected 
Areas. The preliminary results suggest a significant role for tourism development as a focus and/or outcome of 
intergenerational learning activities in rural municipalities, including activities linked with participation of the 
local community in Protected Areas management.  
 Keywords: Intergenerational Learning, rural tourism development, protected areas 
 

JEL Classification: Q56 
 

Introduction 
Mountainous areas in Europe are centers of natural and cultural diversity.  However, 

their inhabitants are facing a lack of opportunities and limited possibility to participate in and 
influence local development processes, such as the development of rural tourism. This causes 
outmigration of thepopulation, abandonment of the rural settlements, especially by the 
younger generations, leading to environmental degradation,the loss of cultural traditions 
(Jansky et al 2002). The remaining population, which is often of the older generation, is 
facing the lack of infrastructure, and low economic opportunities. At the same time,certain 
mountainous areas face pressure from various industrial sectors, including tourism, which 
often endangers the natural resources, is inconsiderate of proper benefit-sharing with the local 
population, and could lead to degradation of traditional lifestyles.  
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One of the factors, and at the same time consequences, is the growing divide between 
the younger and older generations, incompatibility of their views on development options, 
lack of opportunities to valorize their abilities, and loss of useful knowledge.   The pressures 
are exacerbated by the lack of information and awareness, both among the local population – 
about the sustainable development threats, possibilities and competencies available in their 
communities - and among the other stakeholders, such as national administration, businesses 
or international organizations - about the extent of local knowledge, value of participation and 
co-management, and potential benefits Intergenerational dialogue and learning may bring to 
the development process.  

Intergenerational relations are strongly embedded into the widely accepted concept of 
sustainable development, however, not always approached in detail, and specifically the 
communication among the participating generations is not often explicitly addressed.   

The aging of the global population makes this issue more relevant, especially in the 
rural areas, where the growing generational divide leads to development and infrastructure 
challenges and to the loss of knowledge,culture, and traditions: as the older connoisseurs die, 
and the younger move away or do not find traditional practices relevant or useful any more. 
Given the above, it seems sensible to propose that sustainable development of the rural areas, 
including sustainable tourism development, would benefit through an approach grounded in 
intergenerational dialogue and cooperation. 
 

Cooperation in the Carpathian Mountains 
Carpathian Area is an example of a rural development arena, where governmental 

actors have committed to sustainable development and natural protection through their 
participation in the Framework Convention for the Protection and Sustainable Development 
of the Carpathian Mountains(Carpathian Convention)1. Practices and experience under the 
Carpathian Convention could be considered as a showcase of the sustainable regional 
mountain development initiatives on an international level. 

Three protocols of the Carpathian Convention have been elaborated:the Biodiversity 
Protocol, which has entered into force, and the Tourism and Forestry protocols, which have 
been signed in 2011. The CC activities are now focused on protection of Biodiversity, and 
stronger focus on rural tourism is foreseen. The protocols are implemented through 
projects.One of the CC projects is focused, respectively, on Intergenerational Learning (“Big 
Foot. Crossing generations, crossing mountains2”). 
 

The Big Foot project 
The project “Big Foot. Crossing generations, crossing mountain” (01.01.2011 – 

30.06.2013) aims to establish intergenerational learning activities in three rural mountain 
communities, located respectively in Bulgaria, Greece and Italy. The communities 
participating in the project under study share many similar characteristics: each are small rural 
municipalities, located in the mountainous areas, characterized by economic stagnation and 
depopulation and aging due to migration of the younger people to the urban centers. Each of 
the selected communities is located in proximity to one or more designated Natura 2000 sites, 
including the protected Habitats and Birds directives, and some are also national protected 
areas. At the same time, the project results in the long-term are geared towards rural tourism 
development.Within the project, a local partner from a small municipality in each of the 
countries above is resposible for conducting community consultations and a training, with 
support from the international partners.  

                                                        
1 http://www.carpathianconvention.org/index.htm 
2http://www.bigfoot-project.eu 
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The objectives of the given paper isto provide an indication of Intergenerational 
Learning as a factor in, and a tool for sustainable tourism development of the rural 
mountainous communities, and to suggest scenarios of protected areas as spaces for tourism 
development via intergenerational learning.  
 

Intergenerational Aspects and Sustainable Development 
Intergenerational interdisciplinary aspects are approached in literature in various ways 

and using different terms, but a common feature is the call for more research and admitted 
lack of knowledge in this field.   

Burholt and Dobbs (2012) examined the International Rural Aging Project (IRAP) of 
1998, calling for a stronger focus on intergenerational relationships and participation, and the 
role for rural elders(WVUCA, 1999)3,and outlined several gaps in current research, including 
the impact on rural elders of the abandonment of mountainous communities, participation of 
older people in rural areas, the role in the development of programs and policies, a need to 
invest in research in and understand the rural aging in southern and eastern Europe, and a 
need to collaborate on the use of ICT among elderly in rural areas 

The EAGLE Project Tool Kit (EAGLE 2008) provides useful guidance to approaching 
intergenerational learning activitiesLintegrating intergenerational activities into sustainability 
and innovation, mainstreaming intergenerational work, increasing the diversity of 
intergenerational projects through various programs, and better partnerships and deeper 
collaborations in research and practice. The Tool Kit provides a definition of Intergenerational 
practice, and refers to their importance to community cohesion:  

“Intergenerational practice aims to bring people together in purposeful, mutually 
beneficialactivities, which promote greater understanding and respect between generations 
and maycontribute to building more cohesive communities.”  
 

Intergenerational Learning 
Intergenerational learning is not a new concept. It existed for centuries, as an aspect of 

communication among individuals, groups and the society at large, and continues to be an 
important part of our life today. Intergenerational communication is essential for personal and 
professional development, mutual exchange and cooperation within communities, and a more 
inclusive and cohesive society. The definition, as provided by the EAGLE Tool Kit (2008) is:  

“Intergenerational learning is a process, through which individuals of all ages 
acquire skillsand knowledge, but also attitudes and values, from daily experience, from all 
available resources and from all influences in their own ‘life worlds’.” 

While more often considered as a family – process, intergenerational learning happens 
also in broader social contexts, when individuals of different generations come together with 
the willingness of knowledge integration and learning (Boström 2003).At the same time, 
younger generations can also provide knowledge and influence views and behavior of their 
older counterparts (Maddox et al 2011). 
 

Intergenerational gap and tourism development 
In recent years, the social and economic changes have lead to a greater distance 

between generations4. This process becomes especially problematic in the rural areas, where 
the younger people move away, due to the lack of economic opportunities, and the elderly 
remain marginalized, and with few possibilities to engage in the development process. The 

                                                        
3Burholt and Dobbs (2012) used in their analyses a consultation process with a number of international experts in 
rural aging, in 2008, to confirm the findings and propose future challenges with respect to rural aging.  
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latter contributes to the lack of transfer and loss of knowledge, as the elderly do not have a 
chance to pass it on. This includes certain traditions, crafts, folklore, community and family 
history, traditional forms of land use, and knowledge about the natural and cultural history of 
the area. Moreover, the outmigration of the younger generations to the city centers causes the 
lack of new ideas and skills, such as new media and communications, entrepreneurial skills, 
useful to develop the rural regions. 

Both the traditional knowledge of the older generation, and innovative approach of the 
younger generation are necessary components of rural tourism development initiatives. While 
the importance of cultural heritage and innovative approaches for tourism development is 
reflected in sustainable tourism research and policy (Aas et al 2005, Choi &Sirakaya 2006, 
Carpathian Convention 2012), they are rarely approached form he point of view of younger 
and older population, holders of these specific knowledge and skills.    
 

Protected Areas 
One focus of sustainable regional development efforts, including in the Carpathian 

region, is protection of biodiversity, natural resources and unique natural landscapes via 
establishment of protected areas. Literature dealing with landscape policy and protected area 
management increasingly addresses the need for integration of local values and perceptions 
into PA management, and towards a broader concept of human-ecosystem component and 
transformed landscapes conservation (Zanon&Geneletti 2011; Conrad et al 2011). Such 
vision is especially relevant for the highly populated landscapes, such as the Carpathians and 
the Caucasus. Considered this way, PAs can facilitate preservation of cultural heritage and 
traditional land use. At the same time, they can provide alternative opportunities of socio-
economic development for the surrounding local communities (Getzner et al 2010) and 
support income – generation activities, such as tourism (Dredge & Thomas 2009).  

The above notions have been recognized both internationally - included in the Seville 
Strategy5, on the EU level (such as the Natura 2000 guidelines)6,, and regionally through 
instruments like the Carpathian Convention, and its protocols on Protection of biodiversity 
and Sustainable Tourism, which has recently entered into force.   

These perspectives could also mean that PAs and other unique landscapes, in the 
framework of their socio-economic and community value, could provide the platform of 
cooperation, knowledge and experience sharing in the field of rural tourism development. 
 

Based on the literature review, the research questions were: 
• What knowledge and skills can the older and younger generation provide to the sustainable 

tourism development in the rural mountainous communities?  
• How could an intergenerational learning project contribute to sustainable tourism 

development? 
• How can Protected Areas serve as spaces for tourism development via Intergenerational 

Learning? 
 

Conceptual framework 
 
The processes of sustainable development in themountain areas, such as PA management and 
tourism development, serve as platforms for cooperation, bringing together a variation of 

                                                        
5 The Seville Strategy was drafted at the International Conference on Biosphere Reserves, organized by UNESCO in Seville, 
Spain in 1995 (UNESCO 1996) 
6Natura 2000 is a network of areas selected and protected for their high nature conservation value. Any human activity there 
should be carried out according to the principles of sustainable development. The network represents the cornerstone of 
European Union policy for the conservation of biodiversity. (Spinelli, &Ambiente, 2005) 
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actors, such as: scientific experts and 
practical experts (including protected area 
administration and personnel, various 
industrial users, tourism companies, etc); 
regional/national authorities, NGOs, other 
international oranizations involved in natural 
protection and sustainable development), and 
the local population - representatives of 
different generations.  
Themultiple interests, visions, and 
knoweldge about  the given landscape and 
process are thus brought together to achieve 
project results, often geared towards 
sustainable development. These objectives 
could be strengthened by broad, participatory 
co-managementincorporating knowledge 
integration and mutual learning, which would 
facilitate co-production of new knowledge 
and innovative solutions, enabling the actors 
to develop a more comprehensive 
understanding of the situaiton and their 

goals, and to act accordingly towards achieving them. 
In the rural mountain areas, due to the more pronounced demographic processes of population 
aging and younger population outmigration, the gap in communication, knowledge integration 
and learning among the older and the younger generation has been growing, leading to greater 
marginalization of the elderly and diminishing awareness by the younger generation of the 
local natural and cultural heritage. Mutual learning among the older and younger residents,  
and thus bringing together knowledge of the natural history, culture and traditional practices 
and skills working with ICT and new social trends, may result in innovative approaches to 
local sustainable development. 

 
Methodology 

Mixed method was used, including literature review,expert interviews, interviews of 
protected areas’ managers and stakeholders, casestudy analysis.  

In order to answer the second question, three running case studies in Bulgaria, Italy 
and Greece were followed through participation in the Lifelong Learning project “Big Foot. 
Crossing generations, crossing mountains”. The case study documents exampled include 
project partner meetings participation, interviews with the local partners, and reports from the 
community consultations and from each project activity, submitted in writing or described in 
a phone interview by the local organizers.  

Data on Intergenerational learning in Protected Areas in the Carpathian Mountains 
was collected via qualitative open-ended semi-structured interviews, through the network of 
the Interim Secretariat of the Carpathian Convention, and the Carpathian Network of 
Protected Areas.  
 

Preliminary Results 
The preliminary results suggest an existing role for tourism development as a focus 

and/or outcome of intergenerational learning activities in rural municipalities, including 
activities linked with participation of the local community in Protected Areas management. 

Figure 1: Conceptual Framework 
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I. In the interviews and literature, the following contributions of the older and the younger 
generations to rural tourism development were reflected:  
 
Table 1 Role of the older and younger generations in Rural Tourism Development 

Role of the older and younger generations in Rural Tourism Development 
Older Generation Younger Generation 

Cultural heritage, folklore, legends Openness to innovation, enthusiasm 

Historical knowledge Adapting to the changing rules, standards, 
branding 

Professional knowledge and skills Globalization and networking 

Traditional and experiential knowledge, 
traditional land use, features and changes of 
the local landscape, medicinal plants and 
herbs, local flora and fauna, gastronomy 

Knowledge of technology, ICT, digital 
cameras, computers, social media 

Architectural styles Potential to develop into tourist 
guides/destination managers  

Interpersonal and civic competences Civil rights activism 

Interest in sharing knowledge with the 
younger generation 

Time and ability to learn; use of knowledge 
and sharing information interactively 

Traditional lifestyles respecting the natural 
environment 

Engagement in new trends in environmental 
protection 

Potential to volunteer time and help Volunteers: for cleaning, project 
implementation, fundraising 

 
The Big Foot Project case studies: 
Each municipality participating in the Big Foot project developed a unique activity, 

based on the wide participatory consultation process with the local stakeholders. As evident 
from the activity reports and interviews with the local partners, activities in each country were 
directly or indirectly related to the theme of rural tourism development.  

Specifically in Bulgaria and Greece, tourism facilities were visited during the 
intergenerational activities. Besides, in all municipalitiesinformation indirectly related to 
sustainable tourism development:  about the traditional recipes, historical monuments, 
folklore and local infrastructure, was provided during the trainings.  
 

Berkovitsa, Bulgaria  
During the community consultations phase, it became clearthat the younger 

generations in Berkovitsa are no longer familiar with the surrounding Mountains, nor with the 
rich historical and cultural heritage, associated with them. Thus, the project activities in 
Bulgaria were focused on excursions and field trips to tourist landmarks of the North-West 
Bulgaria, where seniors and school students participated together. The seniors guided the 
students to the above places, shared historical facts, legends and folklore, and conveyed their 
knowledge about the local fauna and flora. The students were taught to read topographical 
map and compass.  
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The long-term vision was to develop not only the feeling of appreciation and 
connection with the local area among the younger generation, but also a way of thinking as a 
tourism provider, about what local natural and cultural riches can be attractive, should be 
advertised, and could support economic development of Berkovitsa. 
As a follow-up to the project, the community plans to produce an updated tourist map of the 
area, to which the videos would be added. In addition, the Big Foot participants will work on 
adapting the Wikipedia article on Berkovitsa with the information discovered and shared 
during the Big Foot project.  
 
 Gubbio, Italy 

Based on the Participatory Mapping in Gubbio, the local cooking tradition was 
acknowledged to be the most appropriate tool for transmitting traditions linked to the cultural 
heritage of the area, and to promote preservation of natural resources, sustainable 
consumption and the importance of buying local products.  

Moreover, the grandparents participating in the project were for the first time involved 
as chefs during at 31st Truffle Event in Gubbio: the most famous event in Italy, which 
celebrates the precious white truffle, the cooking traditions and the natural beauty of the area. 
This, the intergenerational traditional recipe sharing already became part of a tourist attraction 
through the project. . 

The participants of the project in Gubbio plan to produce a digital Intangible Heritage 
Guide Book, made by the local residents, which will include steps for the preparation of some 
local recipes, traditions linked to particular recipes, as well as interviews with the main actors 
of the project and description of some routes through the mountains of Gubbio, where 
ingredients for the traditional recipes can be found. Eventually, the participants see a 
possibility to make the Guide Book an innovative tourist attraction to the area.  
 

Trikala, Greece 
The experiment in Trikala was organized around four thematic sessions: 1)Traditional 

local products and gastronomy; 2) Culture: Folklore and traditional handcraft; 3)Historical 
monuments – rural heritage; and 4) Natural environment and rural tourism.  

Through these diverse sessions, the young inhabitants of Trikala had a chance to meet 
the people, who carry on the local cultural and gastronomic traditions, to discover previously 
unknown facts about their local history and heritage, to visit previously unseen historical 
monuments, learn how to cook traditional jams, collect traditional recipes, folklore music and 
personal stories from their own families, and consider their own future in Trikala, through 
traditional entrepreneurship, agriculture, nature and tourism.  

The Big Foot activities in Trikala were reflected in informative videos, but also in a 
Map of the local products, reflecting tradition in the handcrafts, recipes, and other cultural and 
natural places of interest. The map was drafted during the community consultation process, 
and will be used to attract visitors and promote sustainable rural tourism. 

While the local partners form the participating municipalities expressed that concrete 
outcomes for tourism development could be only expected in the long term, indirectly, they 
linked establishment of appreciation among the younger generation for the natural and 
cultural heritage of the area with its better preservation and the possibility to use it for 
economic development via tourism.  

III. Preliminary analysis of interviews with protected area managers also indicates a 
link between Protected Area management, intergenerational learning and sustainable tourism 
development. In many cases protected areas rely on the traditional land use practices of the 
older generation, such as pasture management, hay cutting and grazing, and would benefit 
from the younger generation learning these practices. These practices sustain biodiversity of 
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the high mountain meadows, which is one of the tourist attractions to the protected areas. At 
the same time, the local population developing tourism destinations and products benefits 
from cooperation with the protected areas by applying for joint projects, using the logo of the 
protected area on their produce, such as honey, and using protected area as an attraction to 
their villages. As many Protected areas also provide educational opportunities for the local 
population, they can also support the exchange of knowledge between the younger and the 
older generations, beneficial for rural tourism development.  

At the same time, the experts and protected area managers interviewed, indicated that 
intergenerational learning has not been addressed directly and on a regular basis by the 
protected areas. Most protected areas in the Carpathians target only the younger population of 
the locals, however, the older population is in some cases affected indirectly by the children 
within the families, as also suggested by Maddox et al 2011.  Many respondents indicated that 
more efforts to connect intergenerational learning with protected area management is needed, 
in order to strengthen the potential for sustainable rural development. 
 

Conclusions 
The results indicate existing direct and indirect connections between intergenerational 
learning, rural tourism development, and protected area management. Moreover, these 
processes are mutually beneficial, and could further benefit from strengthened synergies 
among them. At the same time, the results also indicate a gap in research, in practice and in 
policy with respect to synergies among intergenerational learning, protected area management 
and rural tourism development. A further step would be elaboration of concrete interventions 
of intergenerational learning in rural tourism development and protected area management 
guidelines. 
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2.5. ROMANIAN TOURISM. TRADITION, CULTURE, IDENTITY 
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Abstract 
Romanian rural tourism development, evolving environment due millennial specific manifestation, 

evolution and uptake by the resident population, which appear to be inherently natural and rightful owner of the 
national existential values. Its evolution can be likened to a certain cyclicity of the evolution of society in terms 
of cultural identity and material side. In this idea, as man, the creator and consumer of rural tourism, living in 
an overdeveloped and urbanized environment, the desire to return to equilibrium values and the village is 
growing. This is exacerbated by irreversibly altering the fundamental values of human existence in urban areas, 
a trend that could affect equally all walks of life. Although apparently rural tourism is presented in an easily 
manageable simplicity, a real need performance reveals a great need to invest and support the true 
"ambassador" Romanian tourism. 
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policy, regional development, environment, sustainable development. 

 
JEL Classification: D1, D2, Q 57, Q58, G 00. 

 
Tradition, foundation and content 

By definition, the tradition shows continuity in the transmission of events and 
manifestations of reference environment to future generations without fundamental changes in 
the message itself. To emphasize tradition in the rural tourism should identify the beginning 
of this work. Working hard to achieve, because the form of organization and evolution of the 
phenomenon, did not receive a regulated over time, but only recently, it was accepted rural 
tourism as an economic activity profitable, with real implications in preserving national 
cultural identity. 
 The earliest attestation side we can meet health tourism, since the time of Roman 
occupation. Thus we can identify documents dating from about 153 Herculane, or later on 
Felix from around 1000. All these references have occurred as a result of occasional 
discoveries of the therapeutic properties of the environment. Later in the late nineteenth, early 
twentieth century, when the first scientific research will require and the first elements of 
modern infrastructure. 

Interwar generated when rural tourism has taken a particular form of organization. 
Political situation later, when the communist ideology governed the country and great part of 
mankind, was not likely to support rural tourism. Massive migration from rural to urban areas, 
for an easier life and nonconformist, made the prosperity of village life to decline, population 
aging and not to support specific development priority in quality tourism. Countries such as 
Austria, Germany, France, and Switzerland, maintained their interest in this field and now 
have a whole industry of rural tourism, which has become a real support and competitive 
economies. 
 The lack of a viable strategy for rural tourism, missing the Romanian economy finding 
solutions to real challenges of the current economic and financial crisis. Creating new jobs, 
developing a local infrastructure and utilities industry specific additional revenue to the 
budget, restoring working capacity of staff and specific infrastructure investment can be just a 
few of the possible direct benefits of real support rural tourism . 

After Romania's integration into the European Union appeared to support rural tourism 
opportunities from EU funds. However, the specifics of the country makes such actions have 
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no effect desired maximum. EU in 2005 and 2006, have adopted laws that encourage eco-
tourism. In June 2010 adopted the Communication 352 "European tourist destination in the 
world a new political framework for tourism in Europe" as a result of the Lisbon Treaty, to 
encourage competitiveness and sustainable development. A group of Romanian MEPs have 
made a number of representations to the Commissioner for Industry and Entrepreneurship, 
being sure that starting this year, the country will receive more sustained support to promote 
ecological and sustainable tourism.  

As an overview of rural tourism tradition, we can say that its evolution is directly 
related to socio-economic development of the country. Rural tourism is not a new 
phenomenon emerged, but one that accompanied his company transitions over time. Its 
evolution from one form random, unorganized, determined by one planned on scientific rigor, 
coincided with the launch of industrialized economies, with migration from rural to urban and 
urban development’s  everyday stress. 
 Despite these attempts, rural tourism resources found to survive in adverse times due 
to a permanent and specific relationship for between rural and urban. Liaising between the 
city and the birthplace or family hearth, meetings between relatives and close on several 
occasions, holidays "country" are those with specific Romanian rural environment. It is 
amazing and admirable as village children "returned from town" where different rules easily 
reintegrate into village life. This shows that man, Romanian, rooted solidly planted in his 
village field and this could be a real chance to revive the spiritual and material values in rural 
areas. 
 From this turmoil, with several drawbacks and obstacles, Romanian village has 
continued to evolve. In the second part of the last century was understood that rural tourism 
can become an economic bringer of profit. Thus starting to show changes in attitude and 
tourist requirements, which required changes in personnel training in specific infrastructure 
and legislative regulations. Historical development of our country had the finality formation 
of specific areas with special folk. Residents of these areas have understood this and attract 
tourists with tempting offers which were to inspire the local. In conclusion we can speak of a 
true "identity zone" in rural tourism. 
 A new stage in the development of rural tourism occurred after 1989, when the socio-
political circumstances allowed the emergence of new opportunities. There are new legislative 
regulation, external exchanges, associations and affiliations in various international 
organizations and, more importantly, new possibilities of funding for environmental and 
cultural tourism development. 

Evidently the effects of globalization cannot avoid the Romanian village. They also 
manifest the rural tradition, which is subject to ongoing challenges, due to underfunding 
enabling legislation and the trend show in the near future. 

Another drawback of rural tourism development is the fluctuations in the political and 
decision-making. Different interests and differentiated policy approaches have failed to 
generate a real attitude, constructive, for a sufficient period of time as a guarantee of future 
performance. 

However, the Romanian rural tourism potential is real and this is recognized both 
internally and externally. The increasing number of tourists every year, attracted and 
infrastructure investments made by private funds, can be a real guarantee of preserving 
tradition Romanian village. 
 Romanian rural tourism at the crossroads of cultures and civilizations. Rural 
development and manifestation of Romanian rural tourism is absolutely specific. Specificity 
is given a few basic elements. 
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Geographical position of our country at the confluence of Eastern and Western 
cultures resulted in a permanent pressure on the Romanian cultural environment. From 
ancient times over space generate Romanian language and culture there have been numerous 
tribes and native population, due to its specific and primary administrative organization does 
not matter much, in fact mirrored in the writings that are kept in the archives. "in this rapid 
transition ... from an empire or another, we should see steady population which external 
sources do not say anything. People ... often remain in place, waiting for fate to change ... " 
[Bulei, 2007, page 21]. 
 Interests of big empires have come to different time periods, over parts of Romanian 
territory, have influenced our socio-cultural environment. Influences are evident in this 
Austro-Hungarian from Transylvania, and the Turkish to Wallachia and Moldavia. "By 
framing them in Kingdom of Hungary, Transylvania about significant configuration change 
their ethnicity. Continue to keep a Romanian majority. "[Bulei, 2007, page 44]. "Obligations 
to Wear Romanian Countries, initially as a tribute  will gradually increase and diversify". 
[Bulei, 2007, pag59]. Since that time we have left numerous folk, and specific crafts 
Romanian village. Also, trade has grown both to the East and to the West, and the population 
of the Romanian space could travel and get merchants from other lands. 

Culture has accompanied human existence over time. How rural emerged well before 
the town, we accept that the Romanian space formed the essence of Romanian national 
culture. "Human history is the history of civilizations. It is impossible to think in any other 
terms of human development. "[Huntington, 1997, page.45] 
 Putting the two concepts together, the culture and civilization, essentially expressing 
the continuity of the first and the other expressing the cultural level attained, we wanted to 
express the fact that the two are in constant interdependence. Civilization made the culture  
more complex, more attractive, more profound and more known. An attractive culture is put 
in the service of its creator, which is the people, and it transfers the benefit to civilization. 
Until recently, albeit with a millenary culture, Romanian village has benefited from a superior 
civilization. Only in the last two decades was rural civilization and continue sustained and 
tourism benefits start to become visible. 
  Unfortunately prolonged economic crisis hampers development programs rural 
tourism investment. On the other hand at this time we can speak of a target audience that is 
already fairly rural tourism, and this may provide a basis for meeting the challenges of the 
economic environment. 
 Ecology will be a major concern in Romanian rural tourism. This is a concern both 
European and global level and help our country to maintain current ecosystems are not yet 
major altered at this time. "Climate change and global environmental degradation put us in 
situations that often exceed the power our understanding "[Canton, 2010, page 165]. 
Maintaining a clean environment and well cared for, with the unique beauty of the landscape 
of our country, will continue to attract foreign investors who will develop business, 
investment capital and managerial experience will continue to boost rural tourism economy. 
 

Conclusions 
 In terms of EU accession and membership in international organizations, Romanian 
rural tourism cannot be taken out of context overall evolution. The biggest danger may come 
from altering its specific regional, national and default to the value of loss of identity and 
cultural specificity. "Resistance through culture" can become reality, given global 
developments and accelerated process of globalization. 
 Rural areas may remain as alternative response to accelerated urbanization, where 
daily life has other values, often unrepresentative nationally. Environment that maintains 
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unparalleled scenic and pristine areas can be a real factor to attract tourists and develop a 
profitable economic activity. 
 Under these circumstances we must accept reality of the moment. Rural tourism is 
well stated by the rules, with qualified, efficient infrastructure and maintaining national 
character. If we do not make new rural tourism will come those who know how to do this. But 
they are not at all interested in our national specifics, but will pursue its purpose and its 
objectives. 
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Perspectiva emică 

Doar un vorbitor nativ, spunea Kenneth Lee Pike, doar cel ce locuieşte într-o limbă 
deţine înţelegerea lăuntrică a sunetelor acelei limbii, simţind fonemul - quarkul sonor care 
deosebeşte între ele cuvintele. Doar un nativ al limbii are acces la această perspectivă intimă, 
intrinsecă – „emică”.1,2 

Dar instrumentele angajate în descrierea comportamentelor lingvistice, susţine Pike, 
pot fi adaptate descrierii oricărui comportament social. Lingvistul şi antropologul american 
extrapolează dihotomia emic-etic (< “phonemic–phonetic”3) la antropologie, evitînd, astfel, o 
dezbatere epistemologică fără sfîrşit asupra conceptului filosofic de obiectivitate şi propunînd, 
în schimb, o soluţie metodologică. 

În orizont antropologic, spune James Lett, “Emic constructs are accounts, descriptions, 
and analyses expressed in terms of the conceptual schemes and categories regarded as 
meaningful and appropriate by the native members of the culture whose beliefs and behaviors 
are being studied.”4 

Deşi nu un nativ al satului, mi-am petrecut vacanţele adolescenţei auscultînd pulsaţiile 
inimii acestei lumi. Nu voi numi aceasta ipostază a „observatorului-participator”5 întrucît 
cunoaşterea participativă nu ţine aici de opţiune, ci de fatalitatea statutului de subiect 

                                                 
1 Pike, Kenneth Lee, Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior, Vol. 1, 
Summer Institute of Linguistics, 1954 
2 “‘Emic’ (as in ‘phonemics’) refers to the subjective understanding and account of meaning in the sounds of 
languages, while ‘etic’ (as in ‘phonetics’) refers to the objective study of those sounds. Pike argued that only 
native speakers are competent judges of emic descriptions, and are thus crucial in providing data for linguistic 
research, while investigators from outside the linguistic group apply scientific methods in the analysis of 
language, producing etic descriptions which are verifiable and reproducible.”, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Pike 
3 Diferenţa dintre a studia sunetele ca sunete în context - phonemics - şi a studia sunetele ca unităţi de sunet - 
phonetics. 
4 Lett, James, Emics and etics: Notes on the epistemology of anthropology, 1990, 
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=qualitative&pageid=icb.page340911 
5 “Physics give rise to observer-participant, observer-participant gives rise to information, information gives rise 
to physics.”, John Archibald Wheeler, Information, Physics, Quantum: The Search for Links, in Proceedings of 
the 3rd International Symposium on the Foundation of Quantum Mechanics, Tokyo, 1989, p. 354 
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„încorporat”6 wheelerianului “participatory universe”, ci ipostază emică – în înţelesul, pentru 
mine, de ipostază a bucuriei inebriante a scrutării imersive. 

Experienţa ruralităţii este formativ vitală. Voi instanţia această afirmaţie rememorînd - 
confesiv - cîteva dintre experienţele tulburătoare trăite, demult, într-un sat din Bucovina. 
 

Instanţieri rurale 
Voi începe acest periplu prin satul cel viu - satul inimii mele - cu o mărturisire: ştiu că 

acest sat nu mai există. Şi totuşi: atît timp cît în România mai există un singur cătun cu 
oameni precum cei pe care i-am cunoscut atunci, voi scrie şi voi crede că satul românesc - în 
tot ceea ce ţărănia are mai frumos şi mai bun - trăieşte încă. 

* * * 
Cineva murise. Săptămîni după funeralii, vecinii încă se rînduiau în program de vizite, 

vorbind familiei deopotrivă despre mort şi despre ultimele bîrfe colportate în sat. Mi-am 
întrebat gazda dacă discreţia nu ar fi fost mai cuviincioasă. Nu, mi s-a răspuns, nu-i putem 
lăsa singuri. Şi duşmanii se duc. Nu-l vorbesc numai de bine, se mai ceartă cu ai lui, dar de 
dus, trebuie să se ducă. Trebuie să ştie că ne pasă. 

Într-o lume globaliza(n)tă - elocventă fiind accepţiunea Wikipedia a termenului de 
„globalizare”7, aşadar versiunea de popularizare (online) a acestui concept, “Globalization is 
the process of international integration arising from the interchange of world views, products, 
ideas, and other aspects of culture.”8, întrucît este definiţia ce corespunde pe deplin înţelesului 
intrat în conştiinţa publică - lume în care condividerea devine un soi de schimb copulatoriu de 
„produse, idei şi alte aspecte culturale”, nu prin opţiune, ci fatalmente aduse împreună de 
„piaţa liberă”, „sistemul informatic global”, „viteză” etc., într-o frăţietate de restrişte, numită 
„uniune europeană”, “The Union is founded on the values of respect for human dignity, 
freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the 
rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a 
society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality 
between women and men prevail.”9, în fapt, un construct eufemistic, o egidă, construită nu din 
pielea caprei Amáltheia, ci din concepte precum „demnitate”, „democraţie”, „egalitate”, 
„nediscriminare”, „solidaritate”, în spatele căreia se ascunde tovărăşia promiscuă a unor 
indivizi abia tolerîndu-şi unii altora umbra, dar nedespărţiţi întru un unic ideal comun - 
reciproca instrumentalizare, într-o ţară în care tentaţia de a-ţi conduce, fie şi în gînd, 
conaţionalii la copacul lui Timon10 este, pe zi ce trece, tot mai greu represibilă – există 
oameni - simpli - pentru care înţelesul compasiunii11 este într-atît de desluşit. 
                                                 
6 „Subiectul văzut ca spectator-actor, ca «observator-participator», şi lumea înţeleasă nu ca o sumă de obiecte, ci 
ca o ţesătură de relaţii în care subiectul e încorporat [...]”, Ioana Em. Petrescu, Eminescu şi mutaţiile poeziei 
româneşti, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1989, p. 17 
7 Globalization “is the closer integration of the countries and peoples of the world […] brought about by the 
enormous reduction of costs of transportation and communication, and the breaking down of artificial barriers to 
the flows of goods, services, capital, knowledge, and people across borders.”, Joseph Stiglitz, Globalization and 
its Discontents 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization 
9 Tratatul privind Uniunea Europeană – versiunea consolidată (12.01.2009), Art. 2, 
http://en.wikisource.org/wiki/Consolidated_version_of_the_Treaty_on_European_Union/Title_I:_Common_Pro
visions 
10 “I have a tree, which grows here in my close,/ That mine own use invites me to cut down,/ And shortly must I 
fell it: tell my friends,/ Tell Athens, in the sequence of degree/ From high to low throughout, that whoso please/ 
To stop affliction, let him take his haste,/ Come hither, ere my tree hath felt the axe,/ And hang himself. I pray 
you, do my greeting.”, William Shakespeare, Timon of Athens 
11 Termen care provine din “Latin com, archaic form of classical Latin cum ‘together with, in combination’” şi 
“Latin pati ‘to suffer, endure’”, cu origini în “Greek pathos ‘suffering, feeling, emotion, calamity’, literally 
‘what befalls one’, related to paskhein ‘to suffer’, and penthos ‘grief, sorrow’”, 
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„Împreună-suferinţa” este distinctă de emfatica, urbana comizeraţie. Un citadin ar 
resimţi disconfortul unor asemenea intruziuni, oricît de bine intenţionate, în ceea ce s-ar numi 
„viaţă privată”. O asemenea lipsă de rezervă în a exprima compătimirea ar fi, aici, indiciu de 
rudimentaritate. Existenţele sînt tangenţiale, oamenii se şterg unii de alţii, în treacăt, iar 
suferinţa se consumă discret, între patru pereţi. Discret înseamnă neştiut. A rămîne neştiut 
spre a nu contagia cu păsul tău, prea omenesc, (in)sanitatea din jur ţine, în definitiv, de simţul 
bine educat al igienei. Ţăranul e mocirlos, merge cu picioarele goale prin iarbă şi suferă 
indecent, com-pătimind. 

* * * 
Sînt românii patrioţi ? Sînt naţionalişti ? Există toleranţă în interrelaţionarea lor socială 

sau doar o indolenţă a poziţionării faţă de sine şi de cei din jur ? 
Mai întîi – să sperăm că românii nu sînt toleranţi. Într-o dezbatere politică televizată 

din 2013, istoricul Dinu C. Giurescu sesiza (truistic) drept specific românesc nu atît 
îngăduinţa, cît resemnarea: cînd 2000 de ani au trecut peste tine tot soiul de cotropitori, cînd 
ţara ta se află, se tînguie Dosoftei, „în calea tuturor roatăţilor”, se structurează, lăuntric, 
modelul existenţial al rezistenţei de urgenţă, al suportării răului pe termen scurt, al trăirii în 
provizorat – cu corolarul - pestă - al toleranţei faţă de răul care, deşi intolerabil, e mai puţin 
vătămător. Observaţia s-ar fi cuvenit să deschidă - public - discuţia despre toleranţă. 

Toleranţa este o noţiune ambiguă şi tocmai prin aceasta nocivă. Se tolerează cînd se 
trece cu vederea, se rabdă, se suportă, se suferă răul. Se tolerează moravurile uşoare în casele 
de toleranţă. Se tolerează un remediu medical în lipsa, benefică de astă dată, a reacţiei de 
apărare a organismului. Se tolerează - în circumstanţe particulare şi vremelnic - intolerabilul. 
În acest sens, toleranţa se poate şi transforma în anduranţă – virtutea de a îndura rezistînd. În 
acest sens, toleranţa poate fi şi premisa rezilienţei – dar numai cu condiţia fundamentală de a 
fi lăsat intact discernămîntul. 

Îngăduinţa e încuviinţare, bunăvoinţă reciprocă, armonie. Timpul e îngăduitor, 
conştiinţa îşi îngăduie o faptă, adică îşi asumă dreptul de a o săvîrşi, sau îşi îngăduie o 
plăcere, deci ajunge la un acord cu sine. Megieşii se îngăduie, se învoiesc, se împacă, trăiesc 
în bună înţelegere. Dumnezeu însuşi are îngăduinţă. 

Toleranţa e nonparticipativă, submisivă, generatoare de obidă şi suferinţă. Îngăduinţa e 
venire în întîmpinare, e păsuire, în sensul, tehnic, de potrivire a două piese dintr-un ansamblu 
astfel încît să se îmbine, să-şi corespundă, să sfîrşească prin a se presupune una pe cealaltă. 

Limba engleză face distincţie între tolerance (“an attitude of mind that implies non-
judgmental acceptance of different lifestyles or beliefs”), „toleranţă, îngăduinţă” şi toleration 
(“the practice of deliberately allowing or permitting a thing of which one disapproves”), 
„tolerare, indulgenţă faţă de ceea ce dezaprobi, considerînd că este inferior, greşit sau 
dăunător”. Tolerarea se manifestă, de pildă, faţă de grupurile politice, etnice sau religioase, 
faţă de homosexualitate etc. Conceptul însuşi de „drepturi ale omului” întruchipează 
principiul tolerării impuse prin lege. 

Ţăranul este intolerant. Este un despotes, „stăpîn al casei”12, al orizontului familiar de 
viaţă, un autokratōr, deţinător unic al puterii - originată, inductiv, de prerogativa de a 
semnifica lumea – dar nu arbitrar, căci aici sensul, însemnătatea nu ţin de convenţia socială, 
nu se negociază - se dau la iveală: sînt resimţite drept intrinseci. Este, aşadar, nu doar un final 
natural, ci o exigenţă primordială faptul de a rămîne inflexibil în faţa deschiderilor – de tip 
                                                                                                                                                         
http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=com&searchmode=none; 
http://www.etymonline.com/index.php?term=passion&allowed_in_frame=0; 
http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=pathos&searchmode=none 
12 “Greek despotes ‘master of a household, lord, absolute ruler’”, 
http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=despot&searchmode=none, “literally 
‘master of the house’”, http://en.wikipedia.org/wiki/Despotess 
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breşă – ale relativismului democratic. Flirturile cu realităţi statistic derizorii, duioşia 
majorităţii faţă de unitatea în diversitate apar blasfemice. Ţăranul nu e tolerant, ci cumsecade, 
în sensul de „cum se cuvine”, cum decurge din logica lumii lui. 

Există, spun unii, sminteala că patriotismul e un slogan. Există uşurătatea că 
patriotismul e ataşamentul pentru locul de ai cărui oameni ajungi să te apropii. Există 
nepriceperea că patriotismul e incompatibil cu simţul critic. Există necuviinţa că patriotismul 
e declamativ. Am întrebat odată un ţăran, reîntors după mulţi ani printre ai lui şi care plecase, 
mi-a spus, „de sătul de toate”, dacă acum, după ce văzuse lumea largă, prinsese drag de satul 
lui. „Nu ! Nu ştiu... Mi-e drag de mîna asta ? E a mea, altcum nu-s !” Ţăranul nu avea „simţire 
patriotică” declarativă, nu putea spune dacă îşi iubea, nu ţara, ci satul măcar, tot astfel cum 
nimeni nu poate spune, de pildă, dacă îşi iubeşte sau nu artera aortă - deşi (ştie că) în lipsa ei 
nu ar exista. Ţăranul se situa în afara oricăror clişee, întorcîndu-se acasă din înţelegerea, 
frustă, că spaţiul - în care mai sălăşluia urîtul de care fugise odinioară - îi era la fel de vital 
precum mîna, butucănoasă. 

Există în Biblie un caz paradigmatic - Moise ucide egipteanul care loveşte un sclav 
evreu: „A văzut cum un egiptean îl bătea pe un evreu, unul dintre fraţii săi, dintre fiii lui 
Israel.”13 (subl. n.). Moise nu se identifică cu poporul de adopţie, ci cu poporul de sînge. În 
plus, nu un crez moral şi nu o simţire mistică motivează gestul, ci conştiinţa congenerităţii 
etnice. Moise nu apără sclavul, semenul născut liber, nu apără năpăstuitul, omul pedepsit pe 
nedrept, ci evreul. 

Patriotismul reprezintă legătura emoţională faţă de o ţară şi de o naţiune, faţă de 
„tărîmul părintesc” (gr. patris lit. „tărîm al taţilor”), cu resorturi etnice, politice, culturale etc. 
şi se referă la dreptul pămîntean, care defineşte naţiunile prin apartenenţa la acelaşi teritoriu şi 
tinde a constitui statele pe baze teritoriale, indiferent de origine şi limbă, cu o legislaţie 
inspirată din jus soli, „dreptul pămîntului”. Naţionalismul (lat. natus „născut”14), în schimb, e 
în relaţie cu dreptul strămoşesc, care defineşte comunităţile istorico-lingvistice şi 
configurează statele mai curînd pe baze etnice, cu o legislaţie izvorîtă din jus sanguinis, 
„dreptul sîngelui”. 

Există două direcţii de interpretare asupra conceptului de naţiune: (1) naţiunea este o 
realitate obiectivă; (2) naţiunea este un artefact cultural, despre care nu se poate spune că 
există ca grup social, ci doar virtual: nu există raporturi de cauzalitate obiectivă între istoria, 
limba şi religia comune unei colectivităţi şi autoreprezentarea ei ca naţiune. Aceasta este 
teoria naţiunii ca o comunitate inventată: „Naţionalitatea, sau ideea de naţiune, ca şi 
naţionalismul sunt artefacte culturale de un anumit tip, create către sfîrşitul secolului XVIII 
[…] Naţiunea este o comunitate politică imaginară şi imaginată ca fiind atît intrinsec limitată, 
cît şi suverană.”15; „Ceea ce înseamnă o «naţiune» depinde de alegerea noastră. […] Naţiunea 
este proiecţia în concret a unei ideologii. […] Nu o anumită istorie face naţiunea, ci naţiunea, 
odată constituită, îşi inventează istoria care, aparent, ar fi întemeiat-o. Nu o limbă face 
naţiunea, ci naţiunea, odată constituită, elaborează o limbă standard pe care o impune tuturor 
membrilor săi.”16 

Civismul este patriotism lipsit de încărcătura emoţională, este atitudine cetăţenească 
(lat. civis „locuitor al cetăţii”), manifestată legal prin drepturile şi îndatoririle constituţionale 
ale cetăţeanului şi prin anumite trăsături ale identităţii naţionale, care sînt definite în 
constituţie şi pe care cetăţeanul trebuie să şi le asume: în cadrul dreptului strămoşesc, aceste 
                                                 
13 Ieş. 2, 11 
14 „naţiune” < lat. nation, nationem “literally ‘that which has been born’, from natus, past participle of nasci ‘be 
born’”, http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=nation&searchmode=none 
15 Benedict Andersen, Comunităţi imaginate. Reflecţii asupra originii şi răspîndirii naţionalismului, Integral, 
Bucureşti, 2001, pp. 10-11 
16 Lucian Boia, Două secole de mitologie naţională, Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 15 
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trăsături se axează pe limbă sau religie, în timp ce în cadrul dreptului pămîntean sînt vizate 
anumite valori politice, democratice sau nu. Constituţia oricărui stat îmbină jus sanguinis cu 
jus soli. 

* * * 
Românii sînt, într-adevăr, deştepţi. În fapt, e atît de puţin. Într-una din Cronicile 

optimistului, George Călinescu nota: „Nemţii au două vorbe, «Verstand» şi «Vernunft», care 
se traduc prin inteligenţă şi raţiune. Noi, însă, să le talmăcim altfel. La «Verstand» să-i zicem 
«deşteptăciune» şi la «Vernunft» «inteligenţă». «Verstand» este, domnule, facultatea de a lega 
între ele reprezentările, de a stabili intuitiv o relaţie de la cauză la efect şi de a economisi timp 
completînd percepţia, anticipat, la apariţia întîielor date sensibile. […] «Deştept» înseamnă 
«treaz». Deştept este cine nu-i adormit, omul cu simţurile vigilente, care coordonează repede. 
Inteligenţa vrea să zică altceva, facultatea de a prelucra experienţa empirică în concepte, de a 
te ridica la abstracţiuni, la idei. Deşteptăciunea e un proces imediat, şi cine nu «prinde» 
repede nu-i deştept, inteligenţa presupune un răgaz de reflecţiune.” Indisputabil, românii, 
vigili, au o capacitate extraordinară de supravieţuire. Şi viruşii o au. 

La ţară există şi un alt tip de funcţionare mentală, mai adîncă decît trezia, mai puţin 
sofisticată şi sterilă decît formalizarea. Cunoaşterea, cuprinderea cu mintea are aici sensul pe 
care conceptul de cultură îl are pentru orientali: este de cunoscut doar ceea ce te hrăneşte, te 
creşte, te cultivă. Cunoaşterea e de tip metabolic, iar cultura e înţeleasă în sens organic, e 
sevă. Asemeni la ţară, cunoaşterea e, mai presus de orice, părtinire, nu e înregistrare neutră, 
indistinctă de date într-o juxtapunere nesfîrşită de biţi informaţionali, ci dimpotrivă, e patimă, 
e discriminare, e opţiune. A cunoaşte, aici, e a judeca: în înţeles latin, iūdicō, iūdicāre, „a 
decide” – conştiinţa însuşeşte doar semnificînd, dar şi în sensul prohibit creştin – de 
condamnare: ţăranul nu ştie să fie tolerant şi democratic pentru că nu ştie să fie nepăsător. 
Dacă astăzi în sat mai există ţărani, şi nu puţini şi nu doar bătrîni, pentru care pămîntul tot nu 
e rotund17, iar spaţiul se sfîrşeşte acolo unde soarele cade după munţi, faptul nu are nimic de-a 
face cu incultura, cu nerozia, ci cu credinţa - nu în Dumnezeu, ci în sine, în rostul tău de a fi. 
Ţăranul nu e, în fibră, creştin, dar trăieşte pătimaş credinţa: cînd integrarea în conştiinţă a 
chipului livresc al realităţii exterioare, al alter-ului, ar ucide chipul zeului care eşti, nu e ruşine 
şi nu e păcat să alegi a nu şti. Nu raţionalitatea e primejdia, ci raţiunea devitală. Dacă adevărul 
raţiunii nu e cauza nici unei celule să se preschimbe în mare doar spre a-şi despărţi apele, a 
nici unui atom să se întoarcă din drum doar spre a fi de faţă în clipa sărutului trădării, a nici 
unei lacrimi să izbucnească doar spre a le fi alături celor căzute în Ghetsimani – Logos-ul nu e 
creator de lume. Dacă pasul ar şti că uliţa care i se deschide în faţă e doar un punct întîmplător 
şi invizibil într-un univers în care nu există centru pentru că este infinit, dacă privirea ar şti că 
mormîntul spre care coboară să întrupeze amintirea fiinţei care nu mai există este, fără de 
topos, al tuturor şi al nimănui, dacă inima ar şti că nu i se aude bătaia pînă la capătul lumii 
pentru că lumea-sferă nu are capăt, pas şi privire şi inimă s-ar nimici în absurd. Aici, 
cunoaşterea şi credinţa se trăiesc drept în-credinţare: sinele se încrede lumii şi se întoarce 
sieşi încredinţat. Ţăranul şi lumea lui există faţă către faţă: fiecare e viu atît cît păstrează, 
precum rocile intruzive, magma spaţiului de existenţă al celuilalt. 

* * * 
Clevetirea conţine, într-o anume doză, şi bucuria rea a ponegririi, a reputaţiei distruse, 

însă resortul ei primar este revolta năucită în faţa aberaţiilor de tot soiul - crucirea în faţa 
faptei de ruşine, şi funcţionează mai curînd ca un ritual de exorcizare. Calomnierea, în 
schimb, e calculul detaşat, cinic, de discreditare a unui individ, de exterminare a profilului său 
social prin ruinarea credibilităţii, din pură plăcere sau pentru vreun folos. Este o ponosire 
publică fără miză etică, doar în interesul celui care o făptuieşte. 

                                                 
17 În cadrul unui sondaj realizat în 2010, 42% dintre repondenţi au optat pentru varianta că pămîntul este plat.  
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În clevetire, colportarea veştilor are sensul de iūdicāre, de semnificare şi ierarhizare a 
experienţei, îndeosebi morale. Este minor faptul că ştirea răspîndită e fictivă, întrucît 
colportarea nu are nici rolul de a informa şi nici, esenţialmente, intenţia, manipulatorie, de 
inducere în eroare, ci este o modalitate de confirmare recurentă - prin generarea unei reacţii 
emoţionale - a viabilităţii unui orizont de viaţă comun prin denunţarea de tip „bîrfă”, 
„scandal” a ceea ce lezează sentimentul, trăit întreolaltă, al firescului, al dreptei ordini a vieţii. 

* * * 
Discutînd despre creştinarea populaţiilor rurale din Europa, Mircea Eliade afirma că 

„Ele au reuşit să integreze în creştinism o mare parte din moştenirea religioasă precreştină, 
datînd din cele mai vechi timpuri. Ceea ce nu înseamnă nicidecum că ţăranii din Europa nu 
sînt creştini. Trebuie spus însă că religiozitatea lor nu se reduce la formele istorice ale 
creştinismului, ci păstrează o structură cosmică din care lipseşte aproape cu desăvîrşire 
experienţa creştină a orăşenilor. Se poate vorbi de un creştinism primordial, anistoric: 
creştinîndu-se, agricultorii europeni au integrat în noua lor credinţă religia cosmică păstrată 
din vremuri preistorice.”18 (subl. n.). Chestiunea fundamentală este aceea dacă nu cumva 
procesul de asimilare a desfigurat, în final, creştinismul. Şi dacă Biserica, în speţă cea română, 
a precupeţit vreun efort care ar fi făcut cu neputinţă denaturarea. 

Într-un sat din Moldova, un copil dispăruse înecat. Ţăranii aşteptau în teroare 
următorul trup de copil ce avea să fie găsit fără viaţă. În satul cu biserică de la 1821 
(construită prin donaţia Ecaterinei Mucenica) şi oameni bisericoşi se crede şi astăzi că, 
periodic, Fecioara Maria cere jertfe umane. Nu de „creştinism primordial, anistoric” se mai 
poate vorbi cînd Născătoarea de Dumnezeu - Dumnezeul iubirii, Dumnezeul ce se oferă pe 
sine drept jertfă expiatorie - împrumută atributele unei divinităţi vindicative, sanguinare, sau 
ale zeului mexican al soarelui, spre exemplu, ce nu putea fi ţinut în viaţă fără sacrificiu uman. 
Este, aici, nu un caz nefericit de sincretism, ci o alterare fundamentală, ireductibilă a 
mesajului creştin. Afirmaţia anterioară că ţăranul român nu este, în fibră, creştin e mai curînd 
o judecată constatativă decît o spusă impie. 

S-ar putea crede că este doar o generalizare abuzivă a unei excepţii. Etnogenetic, 
românul s-a născut creştin: devoţiunea îi curge prin vene. Dar şi poet s-a născut românul19 şi 
prea puţin contează că aceasta o simţeşte tocmai unul dintre cei mai nepoeţi, dar veşnic ferici, 
dintre poeţii români. Sîntem oficial poporul cu vocaţie creştină şi cabrări lirice. Ce incoerenţă 
ar putea exista, de pildă, în faptul de a crede într-un colhoz de zodii, înviere, magie şi 
metempsihoză sau între a da cu fruntea de pămînt prin biserici şi a-ţi asuma destinul în funcţie 
de predicţiile Uraniei ? Grija însăşi pentru polis e guvernată aici de palpitul metafizic al 
flăcării violet. Indubitabil, injurie de joasă speţă să afirmi despre români că, în majoritate, ar fi 
doar superstiţioşi şi simplisimi. Fervoarea ritualistă (post-comunistă), cu aglutinarea ei de 
determinism karmic, teroare şi umilinţă veterotestamentare, fatalism Reformist şi 
sentimentalism pseudo-mistic, invocă, poate, dar nicidecum evocă acel creştinism arian, de 
rasă pură, al începuturilor. 

Într-un interviu, întrebat dacă apaţine unui popor credincios, Mircea Eliade a dat un 
răspuns negativ. Ritualurile sînt respectate, aici, cu străşnicie, chiar cu detalii improprii, 
ridicole, fără distincţie între zelul formal - bigotism - şi credinţa „lămurită”20. Străinii, în 
schimb, confundă, adeseori cu emoţie, sortul acesta rumânesc21 de genuflexiuni cu evlavia. În 

                                                 
18 Mircea Eliade, Sacrul şi profanul, Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 87 
19 „Românul s-a născut poet”, Vasile Alecsandri 
20 Constantin Noica, Cuvînt împreună despre rostirea românească, Eminescu, Bucureşti, 1987, p. 257: „Cum te 
lămureşti, aşadar ? Nu cu văzul, nu cu mintea doar, ci cu fiinţa ta întreagă […].” (subl. n.); lămurirea „nu se 
petrece asupra a ceva, cît mai degrabă întru ceva” şi „te cuprinde şi transfigurează întreg”. 
21 În Evul Mediu, în Ţara Românească, termenul „rumân” era echivalentul transilvăneanului „iobag”, ţăran legat 
de glie, dependent de stăpînul feudal: om neliber. Se pare că exerciţiul istoric al îngenuncherii s-a statornicit… 
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România, credinţa, chiar zguroasă, este vitală pentru supravieţuire. Nu atît pentru mîntuirea 
sufletului, cît pentru păstrarea minţii întregi, în plină derivă, în neştirbit absurd, se merge aici 
alături de Dumnezeu. 
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Abstract 
Tourism is an opportunity for national economic recovery. It is one of the factors that will contribute to 

the Republic of Moldavia integration into European Union. The organization of economic activity in tourism is 
based on the rational formation and use of tourism resources. The article reflects the tourism evolution in 
Republic of Moldavia and it study the material and technical basis of tourism industry under which the authors 
come up with some proposals that would contribute to the effective exploration of the touristic resources. 
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Material şi metoda 

Analiza se bazează pe acte normative naţionale, publicaţii specifice temei, materiale prezentate în 
cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale pe teme de turism. Indicatorii statistici sunt preluați din 
Anuarele Statistice ale Republicii Moldova, ulterior prelucrate de autori. În cercetare s-au aplicat metode şi 
tehnici recunoscute şi utilizate în investigaţiile economice. 

 
Introducere 

Republica Moldova, după aprobarea Declaraţiei deIndependenţă (27 august 1991), s-a 
declarat decisă să-şi consolideze locul printre naţiunile democratice ale lumii şi trăieşte cu 
speranţa de a făuri o economie concurenţială prin schimbarea raportului proprietății de stat și 
celei private, reducerea implicării directe ale autorităților publice în economie, formarea și 
dezvoltarea relațiilor de piață bazate pe mecanisme și instrumente economice. 

În aceste condiţii, turismului îi revine un rol extrem de important în relansarea durabilă 
a economiei naţionale, în realizarea programului integrării Republicii Moldova în Uniunea 
Europeană, un atribut al stilului de viaţă al omului contemporan ce a modificat radical 
percepţia economică şi socială a acestor servicii. 

Tezaurul cultural-istoric bogat, tradiţiile şi obiceiurile specifice, populaţia primitoare 
din mediul rural și diversitatea activităţilor desfășurate pune mediul rural al Republicii 
Moldova la dispoziţia turiștilor străini şi interni. 

 
Stadiul cunoaşterii 

Aspectele cu privire la dezvoltarea turismului fac subiectul cercetărilor naţionale şi 
internaţionale. Chiar dacă această temă a fost investigată, discutată la diferite întruniri 
oficiale, abordată la sesiuni ştiinţifice, expusă în multiple publicaţii naţionale şi 
internaţionale, studiul posibilităţilor de dezvoltare a turismului, în mod special de 
eficientizare a folosirii resurselor turistice, rămâne unul foarte actual. 
 

Circulaţia turistică 
Circulaţia turistică pentru orice stat, inclusiv şi pentru Republica Moldova, poate avea 

caracter fie în interiorul ţării, fie internaţional.  
Pentru Republica Moldova, care se află la începutul afirmării sale ca stat independent, 

un interes major prezintă sosirea vizitatorilor străini care ar contribui semnificativ la 
dezvoltarea economiei naţionale. Numărul de sosiri ale vizitatorilor străini în Republica 
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Moldova a fost marcat de o reducere de la 32821 în anul 1995 la 18964 în anul 2000 (tabelul 
nr. 1) (cu 42,3%). 

 
Tabelul nr. 1: Numărul de sosiri după scopul vizitelor 

 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Numărul de sosiri ale vizitatorilor străini  
în Moldova (total), din care:  32821 18964 25073 14239 14722 8710 9189 8956 10788 

pentru vacanţă şi odihnă  3256 7108 7840 6170 5804 5682 6459 5438 5892 
pentru afaceri şi motive profesionale 24743 11577 16372 7444 8572 2541 2308 2971 4330 
pentru alte scopuri 4822 279 861 625 346 487 422 547 566 

Sursa: calculele autorilor după date dinAnuarul Statistic al Republicii Moldova 
 
În anul 2005, s-aînregistrat o creştere a număruluitotal de sosiri ale vizitatorilor străini 

în Moldova până la 25073, cu 32,2% mai mult față de anul 2000. A urmat un declin puternic 
până la 8956 în anul 2010, de 2,8 ori mai puțin decât în anul 2005, urmând, în anul 2011, o 
uşoară creștere.  

Între factorii care au influenţat dinamica şi structura circulaţiei turistice internaţionale 
în Republica Moldova se identifică atât unii cu caracter pozitiv (intensificarea procesului de 
integrare şi cooperare internaţională, globalizarea şi internaţionalizarea vieţii economice şi 
sociale, modernizarea tuturor sectoarelor economiei, dezvoltarea rapidă a serviciilor etc.) cât 
şi cei cu caracter negativ (perioadele de recesiune economică, extinderea sărăciei şi a 
şomajului, izbucnirea unor conflicte fie interne, fie externe).  

Considerăm că, la reducerea puternică a numărului total de sosiri în Republica 
Moldova, cel mai mult a contribuit gradul ridicat de sărăcie. 

Un mare interes îl reprezintă scopul cu care sosesc turiștii străini străini în Republica 
Moldova. Numărul sosirilor cu scop de vacanţă şi odihnă a crescut de la 3256 în anul 1995 la 
7108 în anul 2000, de 2,18 ori mai mult, şi la 7840 în anul 2005, cu 10,3% mai mult față de 
anul 2000. În anul 2010 s-au redus până la 5438, cu 30,7% mai mult față de anul 2005. 
Numărul sosirilor în interes de afaceri şi din motive profesionale s-a redus de aproximativ 2,5 
ori în anul 2000 ca, în anul 2005, să înregistreze o creştere cu 14% față de anul 2000. Anul 
2010 aduce o reducere a sosirilor în scopul menționat până la 2971, de 5,5 ori mai puțin față 
de anul 2005.  

Din cei 10788 de turişti străini care au vizitat Republica Moldova în anul 2011 şi au 
beneficiat de serviciile agenţiilor de turism şi touroperatorilor, 54,6% au sosit în scopuri de 
odihnă, recreere şi agrement, 40,1% în interes de afaceri şi profesional, 5,3% pentru tratament 
curativ. 

Dacă pe parcursul anilor 1995-2007 a dominat turismul de afaceri şi pentru motive 
profesionalerealizat de străini Republica Moldova, în anii 2008-2011 a dominat turismul de 
recreere şi odihnă. Situaţia respectivă demonstrează, indirect, reducerea interesului oamenilor 
de afaceri faţă de Republica Moldova. 

Caracteristic pentru perioada investigată este tendinţa de creştere a exportului de turişti 
comparativ cu importului.Practic, pe tot parcursul perioadei analizate numărul total de plecări 
a cetăţenilor Republicii Moldova în străinătate (tabelul nr. 2) categoric depăşeşte numărul 
sosirilor vizitatorilor străini (tabelul nr. 1). Mai mult, acest decalaj este în creştere.Dacă în 
anul 1995 numărul totalde plecări a moldovenilor în străinătate a fost de 2,17 ori mai mare 
decât cel total de sosiri ale vizitatorilor străini în Moldova, apoi în 2011 a fost de 12,62 ori.  

Respectiva situaţie se datorează faptului că în anul 2000 numărul total de plecări a 
cetăţenilor moldoveni în străinătate s-a micşorat de 2,2 ori în raport cu anul 1995, începând cu 
anul 2000 numărul total de plecări a moldovenilor înstrăinătate creşte continuu de la 32452 
până la 136095 în anul 2011 (tabelul 2) sau de 4.2 ori, iar totalul numărului de sosiri ale 
vizitatorilor străini în ţara noastră în anii respectivi s-a redus de 3,04 ori.   
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Tabelul nr. 2: Numărul de plecări după scopul vizitelor 
 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Numărul de plecări a moldo- venilor în 
străinătate, total 71298 32452 57231 67826 81790 85085 93294 117204 136095 

cu scop: -  vacanţă şi odihnă  - - 50047 58845 73387 82852 91826 114815 132668 
- afaceri şi motive profesionale - - 1961 4929 3865 840 432 584 898 
Alte scopuri - - 5223 4052 4538 1393 1036 1805 2529 
Sursa: calculele autorilor după Anuarul Statistic al Republicii Moldova  

 
Dacă raportul numărului de plecări a cetăţenilor moldoveni în străinătate cu scop de 

afaceri şi/sau motive profesionale şi celor plecaţi cu scop de vacanţă în anul 2005 a fost de 1 
la 2,6, apoi în anul 2011 era 1 la 147,7. Situaţia respectivă se datorează faptului că numărul de 
plecări a cetăţenilor Republicii Moldova în străinătate cu scop de afaceri şi/sau motive 
profesionale se micşorează de la 1961 în 2005 la 898 în 2011 sau de 2,2 ori, iar a celor ce 
pleacă în vacanţă şi odihnă a sporit, în perioada respectivă, de 2,65 ori. 

Reducerea numărului de plecări a cetăţenilor moldoveni în străinătate cu scop de 
afaceri şi/sau motive profesionale confirmă faptul că interesul faţă de afaceri în spaţiul 
economiei naţionale este într-un declin pronunţat. 

Creşterea vertiginoasă a numărului de plecări a cetăţenilor moldoveni în străinătate cu 
scop de vacanţă şi odihnă se datorează parţial faptului că astfel de plecări oferă posibilitatea 
de a ajunge legal, în mod special, în ţările Uniunii Europene unde aceştia pot depune efort să 
se angajeze în câmpul muncii, fie legal fie ilegal.   

Un interes major pentru Republica Moldova o reprezintă geografia ţărilor de unde 
sosesc turiștii străini cât şi a celor în care pleacă cetăţenii moldoveni.  

 
Tabelul nr. 3: Numărul de sosiri ale vizitatorilor străini în Republica Moldova pe ţări 

 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Numărul de sosiri ale vizitato- 
rilor străini în Moldova, total  32821 18964 25073 14239 14722 8710 9189 8956 10788 

inclusiv din: Federaţia Rusă 11145 8461 3294 1353 1767 1793 1713 1327 1404 
Ucraina 4308 5146 3406 1472 1335 1542 979 730 1169 

România 6014 2341 3496 2787 3034 1070 765 1698 1600 
SUA 627 1030 3088 1066 515 239 194 451 558 

Turcia 1140 2548 3038 1687 1400 461 1002 526 477 
Bulgaria 1684 528 448 295 359 46 380 324 289 

Sursa:calculele autorilor după Anuarul Statistic al Republicii Moldova, Chişinău 
 

În anul 1995 domina numărul de sosiri din Federaţia Rusă - 11145 de persoane 
(tabelul nr. 3) sau 33,96% din total, rezultat al mentalităţii şi relaţiilor moştenite din timpurile 
când Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a fost parte componentă a imperiului 
sovietic. Federaţia Rusă a fost urmată de ţările vecine România cu 6014 (18,32%) şi Ucraina 
cu 4308 (13,12%) din numărul total al vizitatorilor stăini în Republica Moldova.  

Pe parcursul anilor de referinţă, numărul de sosiri al vizitatorilor străini în Republica 
Moldova s-a micșorat per total, dar cu ponderi diferite pe fiecare țară în parte. Rezultatul a 
fost că, în anul 2011, cele mai multe sosiri ale vizitatorilor au fost din România cu 1600 
(14,83%), urmată de Federaţia Rusă cu 1404 (13,01%) şi Ucraina cu 1169 (10,83%) din 
totalul numărului de sosiri ale vizitatorilor străini în Republica Moldova. De menţionat că 
ponderi însemnate în numărul total de turişti străini sosiţi în Republica Moldova le-au revenit 
cetăţenilor din Germania (9,3%), Statele Unite ale Americii (5,2%), Turcia (4,4%), Italia 
(4,1%), Polonia (3,4%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (3,3%), Suedia 
(3,1%), Bulgaria (2,7%), Japonia (2,4%), Franţa (2,3%) şi Olanda (2,0%).  
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Tabelul nr. 4: Numărul de plecări a cetăţenilor Republicii Moldova în străinătate pe ţări 
 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Numărul de plecări a moldo- venilor în 
străinătate, total 71298 32452 57231 67826 81790 85085 93294 117204 136095 

inclusiv în  Federaţia Rusă 118 415 292 4530 3147 750 196 1294 341 
                   Ucraina 1675 4878 14807 13478 17379 15911 12192 11201 11678 
                   România 55900 7975 8413 9186 15253 9864 9301 7938 12830 
                   SUA - - 59 20 19 106 49 53 60 
                   Turcia 345 652 12526 13802 25636 33560 36260 50305 50814 
                   Bulgaria 4198 3329 10079 18639 13106 16228 26167 31303 43374 
Sursa: calculele autorilor după Anuarul Statistic al Republicii Moldova  

 
Geografia plecărilor cetăţenilor Republicii Moldova în străinătatea suferit schimbări. 

S-au majorat spectaculosplecările în Turcia, de la 345 în 1995 la 50814 în 2011 (tabelul nr. 4), 
adică de 14,7 ori. Mai modest, de la 4198 în 1995 la 43374, de 10,3 ori, au crescut plecările în 
Bulgaria. Numărul de plecări a cetăţenilor moldoveni în România s-a micşorat de la 55900 în 
1995 la 12830 (de 4,36 ori). 

Situaţia respectivă a influenţat structura plecărilor cetăţenilor noştri în străinătate. 
Dacă în anul 1995 cele mai multe plecări 55900 (78,4% din total) au fost înregistrate spre 
România, fiind urmate de cele în Bulgaria cu 4198 (5,9%), Ucraina cu 1675 (2,3%) şi Turcia 
cu 345 (0,5%), apoi în anul 2011 cele mai multe plecări ale cetăţenilor moldoveni, 50814 
(37,3%) din totalul plecărilor moldovenilor în străinătate au fost în Turcia, fiind urmate de 
cele în Bulgaria cu 43374 (31,9%), România cu 12830 (9,4%) şi Ucraina cu 11678 (8,6%). 

Circulaţia amatorilor la acţiuni turistice în spaţiul intern al Republicii Moldova este 
suficient de confuză. Conform informaţiilor provenite de la agenţiile de turism şi turoperatori, 
circulaţia internă se caracterizează printr-o creştere accentuată de la 26705 deplasări în 2000 
până la 75960 în 2004 (2,84 ori) şi o micşorare continuă ale acestora până la 37,8 mii de 
turişti în anul 2011, ce forma aproape jumătate din nivelul anului 2004. Deplasarea 
rezidenţilor Republicii Moldova în interiorul ţării în raport cu plecările acestora în străinătate 
în anul 2000alcătuia 82,3%, majorându-se până la 111,9% în anul 2004, apoi în anul 2011 
raportul respectiv forma doar 23,5%.  

Deplasarea rezidenţilor moldoveni în interiorul ţării, în scop turistic, a fost organizată 
în special de agenţiile de turism şi turoperatorii din municipiul Chişinău (49,3%) şi regiunile 
de dezvoltare: Centru (25,1%) şi Sud (19,4%). 

Plecările cetăţenilor moldoveni în străinătate cât şi circuitul intern al amatorilor 
practicării turismului şi al excursioniştilor este influenţat considerabil de posibilităţile 
financiare. Media lunară a veniturilor disponibile pe cap de locuitor este în creştere continuă 
de la 96,4 lei în 1995 (tabelul nr. 5) la 1444,7 lei în anul 2011 (de 15 ori).  

 
Tabelul nr. 5: Principalii indicatori ce caracterizează capacitatea de cumpărare a populaţiei 
 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Veniturile disponibile ale 
populaţiei, lei 96,4 185,8 568,6 839,6 1018,7 1188,6 1166,1 1273,7 1444,7 

Minimul de existenţă (media 
lunară/ o persoană), lei 310,6 468,7 766,1 935,1 1099,4 1368,1 1187,8 1373,4 1503,0 

Raportul venitului 
disponibil/minimul de existenţă, % 31,0 39,6 74,2 89,8 92,7 86,9 98,2 92,7 96,1 

Sursa: elaborată de autori în baza Anuarelor statistice ale Republicii Moldova 
 
Valoarea venitului minim, în perioadaanalizată, a crescut cu ponderi reduse, de 

aproximativ 5 ori. Situaţia a schimbat raportul venitului disponibil la minimul de existenţă de 
la 31,0% în 1995 la 96,1%, în anul 2011.  

Creşterea veniturilor disponibile nu-i suficientă pentru a stimula persoanele din 
Republica Moldova să meargă în străinătate şi nici măcar să practice turismul intern. În 
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structura cheltuielilor de consum ponderea cea mai mare este deținută de produsele 
alimentare, limitându-se drastic posibilitățile de a călătorii.  

 
Tabelul nr. 6:Structura cheltuielilor de consum ale gospodăriilor, % 

2000 2010 2011  
total urban Rural total urban rural Total urban Rural 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Din care produse alimentare 63.9 55.1 71.9 40.8 37.8 44.1 42.5 39.9 45.3 
băuturi alcoolice, tutun 3.6 2.3 4.8 1.8 1.4 2.3 1.8 1.5 2.1 
îmbrăcăminte, încălţăminte 7.3 9.1 5.6 10.8 9.9 11.7 10.4 9.3 11.5 
întreţinerea locuinţei 9.5 11.5 7.7 17.8 18.3 17.3 18.1 18.8 17.2 
dotarea locuinţei 2.6 2.6 2.7 3.9 3.5 4.5 3.6 3.4 3.9 
transport  3.6 5.1 2.3 5.0 5.9 3.9 5.2 5.6 4.9 
Comunicaţii 1.4 2.4 0.6 4.6 5.1 4.1 4.4 4.8 4.0 
îngrigire medicală, sănătate 3.3 4.2 2.5 6.4 6.0 6.8 5.4 4.9 5.9 
învăţământ  0.8 1.5 0.1 1.3 1.7 0.8 1.1 1.4 0.7 
hotel, restuarant, cantină 0.5 0.9 0.1 2.2 3.6 0.6 1.9 3.1 0.6 
Agrement 1.6 2.6 0.6 1.7 2.3 1.0 1.7 2.5 0.8 
 alte bunuri şi servicii 1.9 2.7 1.1 3.8 4.5 3.0 4.0 4.6 3.2 

Sursa: elaborată de autori în baza Anuarelor statistice ale Republicii Moldova 
 
Acestea, totuși, se micşorează de la 63,9% în anul 2000 la 42,5% în anul 2011. Atât în 

anul 2000 cât şi în 2011 ponderea cheltuielilor pentru produsele alimentare în mediul rural a 
fost mai mare decât în cel urban. 

Chiar dacă ponderea cheltuielile pentru agrement creşte de la 1,6% şi a celor pentru 
hoteluri, restaurante şi cantine de la 0,5% în 2000 respectiv la 1,7% şi 1,9% în anul 2011, ea 
rămâne nesemnificativă. Important este faptul că ponderea unor astfel de cheltuieli în oraşe 
este mai mare decât în spaţiul rural. Turismul intern, în mare măsură, depinde de serviciile 
oferite.  

 
Consideraţii cu privire la serviciile turismului naţional 

Organizarea activitatii economice in domeniul turismului se bazează pe utilizarea 
rațională a resurselor turistice, pe exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale a industriei 
turismului, pe dezvoltarea infrastructurii turistice și pe crearea de noi locuri de muncă pentru 
populația locală. 

Turismulesteinfluenţat, înprimulrând, de capacităţile de cazare. Numărul total al 
unităţilor de cazare (tabelul nr. 7) creşte de la 184 unităţiîn 2004 la 347 înanul 2011 (de 1,34 
ori).  

 
Tabelul nr. 7: Caracteristca unităţilor de cazare a turiştilor în Republica Moldova 

Indicii 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Numărul total al unităţilori 184 191 211 222 220 249 250 247 
Inclusiv hoteluri şi moteluri 53 54 55 58 62 72 75 85 
Numărul total de cameri 7296 7374 7979 7960 8149 8349 8417 8172 
din care în hoteluri şi 
moteluri 

2158 2045 1958 1707 1805 1878 2069 2222 

Numărul total de locuri, mii 23.83 23.99 27.27 27.61 28.26 28.45 28.37 27.51 
din care în hoteluri şi 
moteluri 

3823 3639 3381 2885 3105 3231 3610 3938 

Sursa: elaborat de autori în baza Anuarului Statistic al Republicii Moldova 
 
Numărul de hoteluri şi moteluri a înregistrat o creștere mai pronunţată, de la 53 în 

2004 la 85 în 2011 (de 1.6 ori). Ponderea hotelurilor şi motelurilor în totalul unităţilor de 
cazare s-a majorat de la 28,8% în 2004 la 34,4% în anul 2011 (5,6%). 

Chiar dacă numărul total de camere s-a majorat de la 7296 în 2004 la 8172 în 2011 
(1,12 ori), numărul camerelor raportat la o unitate de cazare s-a micşorat de la 39,65 în 2004 
la 33,08 în anul 2011 (de 1,2 ori). Numărul total al camerelor în hoteluri şi moteluri în anii de 
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referinţă se menţine, practic, la acelaşi nivel, însă, fiind raport la o unitate, se micşorează de la 
40,7 camere în 2004 la 26,1 camere în 2011 (de aproximativ 1,6 ori).  

Numărul total de locuri în anii de referinţă au sporit de 1,15 ori sau practic cu aceleaşi 
ritmuri ca şi numărul camerelor. Numărul locurilor în mediu pe o unitate de cazare în 2004 se 
cifra la 129,3 şi s-a micşorat până la 111,4 în 2011 (de 1,16 ori), însă media de locuri în 
cameră creşte de la 3,27 în 2004 la 3,37 în anul 2011. Numărul de locuri în hoteluri şi 
moteluri se micşorează mai puternic, de la 72,1 în 2004 la 46,3 în anul 2011,(de 1,56 ori), iar 
media de locuri într-o cameră se menţine la acelaşi nivel. 

 
Tabelul nr. 8: Utilizarea capacităţilor de cazare a turiştilor în Republica Moldova 

Indicii 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Numărul turiştilor cazaţi, total, mii  286.7 301.7 312.0 314.6 280.6 227.9 229.9 248.3 
inclusiv străini  68.8 67.2 62.8 70.3 73.3 59.6 63.6 75.0 

din care turişti cazaţi în hoteluri şi moteluri 118.1 115.4 112.7 118.2 116.9 88.9 93.9 103.7 
Inclusiv străini 66.1 63.8 57.8 64.2 65.9 53.1 56.8 67.1 

Numărul total al înoptărilor turiştilor cazaţi, 
mii  1488 1619 1753 1745 1727 1400 1412 1424 

Inclusiv străini 174.4 186.6 214.0 201.0 201.6 147.8 162.8 173.9 
din care în hoteluri şi moteluri 247.4 263.9 285.9 257.5 235.5 168.5 193.9 202.2 
Inclusiv străini 148.3 165.1 176.1 158.5 158.9 116.3 138.2 144.6 
Indicii de utilizare netă a capacităţilor de 
cazare , % 37.9 43.0 44.5 44.3 46.7 36.8 32.7 32.2 

din care în hoteluri şi moteluri 18.7 20.5 23.5 21.6 22.5 15.0 16.4 14.9 
Sursa: elaborat de autori în baza Anuarului Statistic al Republicii Moldova 
 

Numărul turiştilor cazaţi în Republica Moldova a crescut de la 286,7 mii în 2004 
(tabelul nr. 8) la 314,6 mii în anul 2007, cu 9,7%, apoi s-a micşorat până la 248,3 mii în anul 
2011, cu 21,1%. Numărul turiştilor străini a variat de la 59,6 mii (26,1% din total) în 2009 la 
75,0 mii (30,2% din total) în anul 2011. Numărul turiştilor cazaţi în hoteluri şi moteluri în 
anul 2004 reprezenta 41,2% din totalul celor cazaţi în toate categoriile de unităţi, iar în 2011 – 
41,7%, altfel zis, s-a menţinut la acelaşi nivel.  

Numărul total al înnoptărilor a variat de la 1,40 milioane în anul 2009, adică 5622,5 de 
înnoptări în fiecare unitate de cazare, şi 6,14 înnoptări pentru fiecare turist până la 1,75 
milioane în anul 2006 ce forma 8308,1 înnoptări în fiecare unitate de cazare şi 5,62 înnoptări 
pentru fiecare turist cazat. Totalul înnoptărilor turiştilor străini, practic, are acelaşi 
comportament. În anul 2009, înnoptările turiştilor străini raportat la o unitate de cazare era 
593,6 şi 2,48 înnoptări ale unui turist străin, iar în anul 2006 a ajuns la 6859 şi 3,41 înnoptări. 
Ponderea înnoptărilor în hoteluri şi moteluri în anul 2009 alcătuia 12,0%, iar în 2006 – 16,3% 
din înnoptările în toate unităţile de cazare. 

Indicii de utilizare netă a capacităţilor tuturor unităţilor de cazare au crescut de la 
37,9% în 2004 la 46,7% în anul 2008 ca apoi să se diminueze până la 32,2% în 2011. Un 
comportament similar au şi indicii de cazare în hoteluri şi moteluri care s-au majorat de la 
18,7% în 2004 la 22,5 în anul 2008 şi s-a micşorat până la 14,9% în anul 2011. 

Una din cele mai dificile şi complexe probleme pentru circulaţia turiştilor în Republica 
Moldova o reprezintă transportul. Cantitatea şi calitatea mijloacelor de transport au fost 
suportabile pentru dezvoltarea turismului, ceea ce nu se poate afirma despre drumuri. Din 
totalul drumurilor publice care la sfârşitul anului 2011aveau lungimea de 9352 km, cele 
naţionale alcătuiau 3336km sau 35,67%. Toate drumurile naţionale erau cu îmbrăcăminte 
rigidă.Drumurile naţionalesunt de o calitate foarte slabă. Potrivit The Global Competitiveness 
Report 2012 – 2013, Republica Moldova a ocupat locul 144 din 144 de state ale lumii. 
Republica Moldova a acumulat la calitatea drumurilor cel mai mic punctaj dintre toate ţările. 

Depăşirea dificultăţilor cu care se confruntă activitatea turistică şi promovarea unor 
noi produse turistice competitive din punct de vedere calitativ şi al preţului necesită investiţii. 
Soarta industriei turismului in Republica Moldova este dependentă, în prinul rând, de 
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obţinerea şi folosirea judicioasă a resurselor financiare destinate investiţiilor.Acoperirea 
financiară, altfel zis finanţarea acestor nevoi se face, evident, ţinând seama de caracterul 
permanent al resurselor. 

Finanţarea pe termen lung presupune nevoi de fonduri cu caracter permanent sau 
pentru perioade mari de timp, operaţiune care se poate realiza în diverse forme, funcţie de 
condiţiile concrete ale pieţei financiare. Căile de finanţare pe termen lung sunt în strânsă 
legătură cu cele de investiții, formând împreună cu acestea politica financiară, respectiv 
gestiunea pe termen lung. Chiar dacă investiţiile în activităţile pe termen lung în hoteluri şi 
restaurante au crescut de la 300 mii lei în 1995 la 257,4 milioane lei (tabelul nr. 9) sau de 858 
ori, ponderea lor chiar şi în anul 2011 rămâne insuficientă, formând doar 1,6% din totalul 
investiţiilor. Cu astfel de resurse financiare este, practic, imposibil de a schimba pozitiv 
situaţia din acest sector. 

 
Tabelul nr. 9:Investiţii în active materiale pe termen lung, miliarde lei 
 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Total 0.84 1.76 7.80 11.01 15.34 18.22 11.12 13.80 16.34 

din care hoteluri şi restuarante 0.0003 0.02 0.07 0.10 0.19 0.25 0.18 0.12 0.26 
% din total 0.03 1.2 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 0.9 1.6 
transporturi şi comunicaţii 0.08 0.77 1.66 2.89 3.15 3.40 2.25 3.47 3.60 
% din totaL 9.9 43.8 21.3 26.3 20.6 18.7 20.2 25.1 22.0 

Sursa: elaborată de autori în baza Anuarelor statistice ale Republicii Moldova 
 
Investiţiile în transporturi şi comunicaţii au sporit de la 0,08 miliarde lei în 1995 la 3,6 

miliarde lei în 2011 (de 45 ori). Însă, insuficienţa investiţiilor în anii `90 ai secolului trecut a 
cauzat actuala calitate a transportului naţional. Situaţia care s-a creat ne duce spre concluzia 
că orice administraţie trebuie să fie preocupată de regenerarea şi creşterea activelor, de 
activitatea investiţională în turism, în mod special în turismul rural. 

 
Turismul rural naţional 

Republica Moldova ca destinaţie turstică în rural dispune de un bogat potenţial natural 
şi antropic. Condiţiile climaterice, fondul funciar, configuraţia variată a reliefului, apele, flora, 
fauna şi peisajele spectaculoase ale Republicii Moldova, în ansamblu, sunt satisfăcătoare 
pentru asigurarea vieţii sănătoase şi suficient de favorabile pentru dezvoltarea turismul rural.  

Potenţialul turistic al mediului rural este reprezentat, mai întâi, de totalitatea resurselor 
pe care le oferă ansamblul elementelor naturale prin componentele sale: configuraţia variată a 
reliefului, geografia reprezentată prin peisaje spectaculoase, condiţii climaterice favorabile 
(absenţa temperaturilor excesive), ape, flora şi fauna.  

Un rol extrem de important în dezvoltarea turismului rural în ţara noastră îi revine 
satului,ca unitate de bază aspaţiului rural. La 1 ianuarie 2012 cele 1681 de localităţi existente 
în Republica Moldova erau grupate în 917 comuneunde îşi au sediul consiliile săteşti.  

În comunităţile rurales-au conservat valorileculturale şi se păstrează tradiţile 
comunitare legate de modul de viaţă rural. Din patrimoniul cultural-istoric fac parte 
Complexul muzeal Orheiul Vechi, Lăpuşna, Răşcov, rămăşiţele oraşului medieval Tighina, 
cetatea Benderului şi cetatea Soroca. Elemente valoroase ale spaţiului rural sunt complexele 
pentru fabricarea şi păstrarea vinului Cricova, Mileşti şi altele la fel ca şi gospodăriile 
ţărăneşti, practic, din toate raioanele republicii.  

Importante obiecte cultural-istoriceale satului sunt Mănăstirea „Adormirea Maicii 
Domnului” din Căpriana, Mănăstirea „Sfînta Treime” din Saharna, Mănăstirea „Înălţarea 
Domnului” din Hîrjăuca, Mănăstirea „Sfînta Treime” din Rudi, Mănăstirea „Înălţarea 
Domnului” din Japca, Schitul de la Butuceni, Schitul „Adormirea Maicii Domnului” din 
Ţipova şi altele. 
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Satul moldovenesc este simbolul neamului, locul de baştină al elitei intelectuale 
naţionale.Din satul moldovenesc vin regretaţiiscriitori Grigore Vieru şi Aureliu Busuioc, 
renumita interpretă Mara Bieşu, artistul poporuluiVictor Ciutac. Tot din satele ţării noastre 
vin şi cei care încă ne alintă: scriitorii Ion Druţă, Nicolae Dabija, Dumitru Matcovschi şi alţii; 
compozitorii şi rapsozii Eugen Doga, Dumitru Blajinu, Nicolae Botgros, interpretulMihai 
Munteanu, conducătorul ansamblului „Joc”Vladimir Curbet, academicenii Gheorghe 
Ghidirim,Gheorghe Duca, Ion Bostan şi mulţi alţi inelectuali recunoscuţi la noi în ţară şi peste 
hotarele ei. 

Turismul rural oferă posibilităţi de a admira valorile tradiţionale şi culturale, de a 
cunoaşte modul de viaţă din localitatea vizitată, de a vizita atelierele artizanilor care exprimă 
specificul etnic al comunei, cu posibilitatea de a participa în procesul de confecţionare a 
suvenirilor precum şi posibilitatea de procurare a lor, de a se familiariza cu activitatea 
economică specifică comunităţii respective inclusiv lucrul în vie, livadă, grădină, în câmp sau 
la fermă, de a se simţi liber în contact cu mediul înconjurator admirând spaţiul peisajistic. 

Din diversitatea seviciilor necesare turismului rural fac parte cele care asigură crearea 
condiţiilor şi confortului pentru adăpostirea şi odihna călătorului. Prin urmare, turismul rural 
ţine, în proporţii considerabile, de industria hotelieră reprezentată în spaţiul rural de 
pensiunile turistice şi agroturistice, de satele de vacanţă şi de alte structuri de odihnă.  

 
Tabelul nr. 10: Unele caracteristici cu privire la evoluţia turismului rural în Republica Moldova 

Indicii 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Numărul pensiunelor turistice şi 
agroturistice 5 7 12 13 11 15 13 15 

Numărul de camere  49 132 248 352 325 425 342 391 
Numărul de locuri  88 210 493 757 704 913 743 813 
Numărul turiştilor cazaţi  372 1807 7763 8932 11392 12346 13290 11701 
         din care străini 229 1003 3102 3488 2981 2500 2383 2417 
Numărul înoptărilor turiştilor, mii  1.85 3.80 50.05 56.78 59.43 49.49 43.58 37.32 
         din care străini 1.57 2.49 24.73 29.80 23.24 12.75 7.22 8.48 
Utilizarea capacităţilor de cazare % 21.9 12.3 40.9 48.0 29.5 19.0 18.9 15.7 

Sate de vacanţă şi alte structuri de 
odihnă  55 57 60 60 62 71 72. 63 

Numărul de camere  1876 1870 20.91 1956 1976 2115 2093 1727 
Numărul de locuri  4851 4833 6009 5013 4890 5242 5165 4519 
Numărul turiştilor cazaţi   48718 47889 49854 52504 27587 24708 18386 25826 
         din care străini 685 74 242 372 1080 1480 2171 3231 
Numărul înoptărilor turiştilor, mii  168.8 143.2 147.6 166.6 73.3 81.9 45.4 54.1 
      din care străini 13.8 0.5 0.9 0.8 2.6 5.2 5.4 9.3 
Utilizarea capacităţilor de cazare % 22.1 22.5 21.6 23.2 12.7 15.7 6.2 8.3 

Sursa: calculele autorului după Anuarul Statistic al Republicii Moldova 
 
Numărul pensiunilorturistice şi agroturistice, în perioada 2004 – 2009, s-a triplat 

(tabelul nr. 10), ulterior menţinându-se, practic, la acelaşi nivel. Numărul de camere în 
pensiunile turistice şi agroturistice a sporit de la 49 în 2004 la 425 în 2009, de 8,67 ori,ca 
urmare a majorării numărului de camere raportat la o pensiune de la 10 în 2004 la 28,3 în anul 
2009.  

Urmează micşorarea numărului de camere până la 391, cu 8%. Numărul de locuri în 
pensiunile turistice şi agroturistice în anii 2004-2009 s-a majorat de 10,38 ori datorită creşterii 
numărului de locuri raportat la o cameră de la 1,8 în 2004 la 2,14 în 2009. Apoi, a urmat o 
uşoară micşorare a numărului de locuri până la 813 în 2011, cu circa 11%. 

Numărul turiştilor cazaţi în pensiuni turistice şi agroturistices-a majorat de la 372 în 
2004 la 13290 în anul 2010, de 35,7 ori, apoi în anul 2011 s-a redus la 11701, cu 12%. 
Numărul turiştilor străini cazaţi în pensiuni turistice şi agroturistice a sporit de la 229 în anul 
2004 la 3488 în 2007, de 15,2 ori, apoi s-a redus continuu până la 2417 în anul 2011 de 31%. 

Numărul înnoptărilor în pensiunile turistice şi agroturistice, în anii 2004-2008, a 
crescut de 32,1 ori, apoi s-a redus continuu până la 37,3 mii în 2011, cu 37,2% mai puțin față 
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de anul 2009. Numărul înnoptărilor turiştilor străini în pensiunile turistice şi agroturistice, în 
anii 2004-2007, a crescut de circa 19 ori urmând o reducere continuuă până la 8,48 mii în 
2011, de 3,5 ori. Numărul înnoptărilor raportate la un turist s-a micşorat de la 5 în 2004 la 4 în 
2009 şi la 3,2 în anul 2011, inclusiv a celor străini - de la 6,86 la 5 şi 3,5. Dacă în anul 2007 
capacitatea de cazare în pensiunile turistice şi agroturistice a atins indicii maximi, de 48%, în 
2009, s-a micşorat până la 15,7% în anul 2011.  

Numărul satelor de vacanţă şi ale altor structuri de odihnă din mediul rural creşte de la 
55 în 2004 la 72 în 2010 şi se micşorează la 63 în 2011. Numărul de camere însatele de 
vacanţă variază de la 2115 în 2009 la 1727 în anul 2011. Numărul de locuri însatele de 
vacanţă variază de la 6009 în 2006 la 4519 în anul 2011.  

Numărul turiştilor pasionaţi de satele de vacanţă şi alte structuri de odihnăa crescut de 
la 48718 în 2004 la 52504 în 2007 sau cu 7,8%, apoi se micşorează până la 18386 în 2010 şi 
25826 în anul 2011. Numărul turiştilor străini pasionaţi de satele de vacanţă şi alte structuri de 
odihnăa fost în creştere continuă de la 74 în 2005 la 3231 în anul 2011,  de 43,7 ori. 

Numărul înnoptărilor turiştilor în satele de vacanţă şi alte structuri de odihnă din 
mediul rural este în declin continuu de la 168,8 mii în 2004 la 45,4 mii în 2010, de 3,7 ori ca 
apoi să crească la 54,1 mii în 2011. Numărul înnoptărilor turiştilor străini în satele de vacanţă 
şi alte structuri de odihnă din mediul rural este în declin continuu de la 13,8 mii în 2004 la 0,8 
mii în 2007 sau de 17,2 ori şi apoi creşte până la 9,3 în anul 2011 sau de 11,6 ori. 

Capacitatea de cazareîn satele de vacanţă şi alte structuri de odihnă a fost utilizată la 
capacitate maximă (23,2%) în anul 2007, micşorându-se până la 6,2% în anul 2010 urcând 
apoi la 8,3% în anul 2011,situație nefavorabilă pentru proprietarii acestora. 

Sigur,unii participanţii la acţiuni turistice în spaţiul rural mai sunt cazaţi în hoteluri, 
moteluri, case de oaspeţi, vile, castele, campinguri, case private etc. Însă, aceste posibilităţi 
sunt foarte limitate în satul moldovenesc, inclusiv în localităţile ce prezintă interes major 
pentru turismul rural. 

Turismul rural, la fel ca şi turismul în general, este dependent de infrastructura de 
transport, în special, de drumurile locale care ,în anul 2011, au format 6016 km sau 64,3% din 
totalul drumurilor publice. 5491 km (91%) sunt acoperite cu îmbrăcăminte rigidă. Drumurile 
naţionalesunt de o calitate foarte slabă, iarcalitatea celor localeeste și mai precară, ceea ce 
aduce mari dificultăți în dezvoltareaturismului rural.  

 
Concluzii 

Studiul realizat ne permite să conchidem: 
- numărul de sosiri ale vizitatorilor străini în ţara noastră a fost marcat de reduceri 

consecutive pentru intervalul analizat. Dacă vizitele cu scop de vacanţă şi odihnă 
sunt într-o uşoară creştere, cele în interes de afaceri şi motive profesionale se 
micşorează. 

- numărului de plecări a cetăţenilor moldoveni în străinătate este în creştere. Dacă 
celeîn scop de vacanţă şi odihnă sunt într-o creştere vertiginoasă, cele cu scop de 
afaceri şi motive profesionale se micşorează. 

- resursele turistice, baza tehnico-materială a industriei turismului și dezvoltarea 
infrastructurii turistice este în declin, iar calitatea drumurilor poate fi calificată 
catastrofală. 

- turismul rural, care influenţează considerabil viaţa economică şi socială a satului, 
este în declin, iar baza tehnico-materială a industriei turismului rural se utilizează 
insuficient.   

- efectul social al turismuluirural se materializează prin contribuţiaacestuia la 
menţinerea echilibrului biologic şi fiziologic al omului contemporan şi apare ca un 
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mijloc activ de educație și de ridicare a nivelului de cunoaştere, permiţând 
formarea şi dezvoltarea oamenilor de afaceri în spaţiul rural. 

Pentru a impulsiona dezvoltarea turismului în Republica Moldova considerăm 
oportună: 

- modificarea şi completarea strategiei dezvoltării turismului naţional, ajustând-o la 
realităţile factorilor ce o influenţează. 

- majorarea investiţiilor în turismul naţional cu scopul de a spori calitatea resurselor 
turistice, în mod special, calitatea drumurilor spre obiectele turistice. 

- intensificarea, prin toate modalităţile legale pentru atragerea vizitatorilor străini la 
festivalul „Mărţişor”, „Invită Maria Bieşu”, la „Sărbătoarea Vinului” şi la astfel de 
expoziţii cum ar fi „Fabricat în Moldova”. 

- intensificarea şi extinderea, în mod special, în spaţiul Uniunii Europene, a 
propagandei turismului rural, a localităţilor ce dispun, în primul rând, de 
patrimoniu natural bogat. 

- dezvoltarea turismului rural prinvalorificarea resurselor cultural-istorice ale satului 
moldovenesccare nu presupun eforturi financiare considerabile însă,categoric, 
vorcontribuila dezvoltarea activităţilor aducătoare de venit şi la crearea locurilor 
noi de muncă, ceea ce este extrem de important pentru localităţile din mediu rural. 
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2.8. DEMOGRAPHIC RISK: IMPLICATIONS ON RURAL TOURISM 
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Abstract 
 The study aims to highlight the risks for rural tourism from the reduction of the Romanian population 
for the last two decades. 
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Metodă şi metodologie 
În fundamentarea acestui articol s-a făcut apel la o serie de tehnici şi metode de analiză, cum ar fi: 

comparaţia, inducţia, deducţia, analogia etc. Pe această bază au fost identificate o serie de cauze şi efecte pe care 
procesul de reducere a populaţiei României îl are asupra turismului rural. 

 
Rolul şi locul omului în viaţa socială 

 Omul, prin munca şi capacitatea sa, este cel care produce bunurile necesare vieţii, atât 
consumului propriu, cât şi schimbului. Tocmai din acest motiv munca oamenilor reprezintă 
elementul central al factorilor de producţie, alături de cei naturali şi de capital. 
 În genere, munca poate fi: de execuţie, conducere, organizare, invenţie, inovaţie, şi ea 
poate fi privită atât din punct de vedere economic, cât şi social etc. 
 Există un adevăr recunoscut de toată lumea prin care într-o localitate, zonă, regiune 
sau ţară toţi oamenii se înscriu în categoria consumatorilor de bunuri şi servicii, dar dintre 
aceştia numai o parte – respectiv populaţia ocupată – contribuie în mod direct la producerea 
bunurilor, deci a elementelor de creştere economică. 

De aceea, între economie şi populaţie1 există strânse raporturi de dependenţă şi de 
determinare reciprocă. Raportul dintre economie şi populaţie, în sensul contribuţiei pe care 
aceasta din urmă şi-o aduce la creşterea şi dezvoltarea economică, este unul complex, cu 
diferenţe vizibile între zone, regiuni, ţări şi chiar continente. Reţinem în acest context 
interdependenţa care există între creşterea şi dezvoltarea economică şi totalul populaţiei, 
structura acesteia pe categorii socio-profesionale, de vârstă etc. 
 În sensul analizei noastre, doi indicatori sunt esenţiali şi anume populaţia activă, iar 
din cadrul acesteia cea efectiv ocupată2. 
 Afirmam mai sus despre raportul dintre om-populaţie, care este vizibil mai ales dacă 
ne referim la om în calitatea lui de membru al unei populaţii, naţiuni şi ţări, în cazul nostru al 
României. O astfel de privire ne evidenţiază faptul că omul poate fi privit şi analizat din 
punctul a cel puţin patru dimensiuni, şi anume: spirituală, culturală, economică şi politică. 

 Atunci când avem în vedere dimensiunea sa spirituală, ne raportăm la existenţa sa în 
cadrul unui anumit spaţiu social, tradiţional, religios etc. Dimensiunea spirituală a omului este 
importantă, deoarece prin setul de valori acumulate în timp el poate avea o atitudine pozitivă 
sau uneori chiar negativă în procesul de dezvoltare. 

 Dimensiunea culturală este una evidentă şi de mare importanţă pentru viaţa 
oamenilor, a comunităţilor şi a turismului. 
                                                 
1 Totalitatea locuitorilor unei localităţi, zone, regiuni sau ţări. 
2 Perioada de după 1989 a pus în faţa economiei româneşti două elemente cu influenţă asupra procesului de 
creştere şi dezvoltare economică, şi anume: problematica imigraţiei şi cea a emigraţiei, în care prima contribuie 
la creşterea populaţiei într-un anumit spaţiu, iar cea de-a doua la scăderea acesteia. 
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 Acumulările în plan cultural s-au realizat în timp, asigurând colectivităţilor umane 
anumite particularităţi ce fac din arealul acestora puncte de atracţie, dar şi de dezvoltare. 

Elementele de ordin cultural ale ruralului se constituie într-un set de produse specifice, 
ce au la bază experienţa acumulată de generaţii după generaţii, existând astfel o corelaţie 
directă între nivelul cultural al oamenilor şi cel de dezvoltare şi organizare. 

 Dimensiunea economică este una complexă, legată în special de cele două calităţi 
primordiale ale omului, şi anume cea de producător de bunuri şi servicii şi de consumator. Din 
acest punct de vedere omul se bucură de o independenţă de mişcare în producerea bunurilor 
de care are nevoie, prin prelucrarea elementelor oferite de mediul înconjurător. Adevărul prin 
care fără muncă nu există viaţă şi progres este la fel de actual astăzi ca în oricare altă perioadă 
trecută. 

 Dimensiunea politică a omului este importantă, deoarece în calitatea lui de membru al 
unei cetăţi el însumează o serie de drepturi şi obligaţii pe care trebuie să şi le asume şi să le 
aplice în practică. Natura şi structura acestor drepturi şi obligaţii de ordin politico-cetăţenesc, 
nu au fost aceleaşi în toate perioadele istorice, ele au evoluat în funcţie de anumite condiţii. 
De pildă, dreptul de vot, de a alege şi de a fi ales este unul cu o anumită evoluţie istorică. 
 Încercând o anumită sinteză, putem identifica rolul primordial pe care-l îndeplineşte 
omul în calitatea lui de element central al vieţii şi al progresului pe pământ, de catalizator al 
energiilor pe care natura le oferă, rol de a crea, păstra şi de a transmite mai departe 
experienţele acumulate. 
 Omul fizic, omul economic, omul spiritual, dar şi creator şi stimulator pentru unii 
factori naturali, deci creator şi de supunere a naturii, acestea sunt o parte din faţetele sub care 
poate fi privită fiinţa umană. 
 Omul trebuie privit şi analizat şi prin prisma efectelor negative ale activităţilor sale, a 
raportului optim dintre om şi habitatul său. Sunt cunoscute efectele evoluţiei omului pe 
pământ, care a contribuit la creşterea poluării, diminuarea spaţiului verde. Păstrarea unui 
optim între om şi echilibrul ecologic reprezintă astăzi un deziderat tot mai greu de stăpânit. 
Foamea după un trai cât mai comod cu putinţă îşi arată efectele negative pe care le antrenează 
în lanţ, inclusiv posibilitatea reală de distrugere a vieţii pe pământ. 
 

Creşterea şi descreşterea populaţiei României. Cauze şi efecte 
 De la apariţia omului în spaţiul actual al României şi până astăzi, evoluţia crescătoare 
a populaţiei nu a fost una continuă. În ansamblul epocilor istorice, fenomenul a fost în genere 
unul de creştere, dar cu intervaluri de stagnare şi de micşorare a numărului locuitorilor, 
datorită unor puternici factori perturbatori. Cauze multiple au contribuit la acest tip de 
evoluţie, cum ar fi: cele de securitate, demografice, sanitare, sociale etc. Se înţelege faptul că 
luptele pentru apărare pe care au trebuit să le ducă împotriva invadatorilor, bolile cu efecte 
incalculabile, pe care erau nevoiţi să le depăşească (ciumă, holera etc.), efectele dezastrelor 
naturale cărora au trebuit să le facă faţă (secete, inundaţii, avalanşe, cutremure etc.), fiecare în 
parte şi toate la un loc au contribuit la reducerea drastică a numărului şi structurii populaţiei. 
 Interesul pentru cunoaşterea numărului populaţiei s-a manifestat ca fenomen pregnant 
în toate perioadele istorice. Reţinem în acest context preocupările din epoca romană pentru 
recenzarea populaţiei imperiului, inclusiv a părţii ocupate din Dacia. Interesul unor astfel de 
acţiuni de recenzare a fost unul strategico-militar, economic (pentru taxe) etc. 
 Încercările de stabilire statistică a numărului populaţiei din spaţiul de formare şi de 
evoluţie a poporului român au continuat pe tot parcursul existenţei celor trei provincii istorice 
româneşti şi mult amplificate după Unirea Mică din 1859 şi Unirea Mare din 1918, 
înregistrări care au scos în evidenţă caracterul evolutiv al acesteia. 
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Tabelul 1 Evoluţia populaţiei României în intervalul 1930-2011                    nr. locuitori 
din care: % din total 

Ani Dată Total populaţie 
România URBAN RURAL Urban Rural 

1930 Recensământ 
29.12 14280729 3051253 11229476 21,4 78,6 

1948 Recensământ 
25.01 15872624 3713139 12159485 23,4 76,6 

1956 Recensământ 
21.02 17489450 5474264 12015186 31,03 68,7 

1966 Recensământ 
15.03 19103163 7305714 11797449 38,2 61,8 

1977 Recensământ 
5.01 21559910 9395729 12164181 43,6 56,4 

1980 1.07 22201387 10171618 12029769 45,8 54,2 
1988 1.07 23053552 11961847 11091705 51,9 48,1 
1989 1.07 23151564 12311803 10839761 53,2 46,8 
1990 1.07 23206720 12608844 10597876 54,3 45,7 
1991 1.07 23185084 12552407 10632677 54,1 45,9 
1992 1.07 22788969 12367358 10421611 54,3 45,7 
1993 1.07 22755260 12406204 10349056 54,5 45,5 
1994 1.07 22730622 12427612 10303010 54,7 45,3 
1995 1.07 22680951 12457195 10223756 54,9 45,1 
1996 1.07 22607620 12411174 10196446 54,9 45,1 
1997 1.07 22545925 12404690 10141235 55,0 45,0 
1998 1.07 22502803 12347886 10154917 54,9 45,1 
1999 1.07 22458022 12302729 10155293 54,8 45,2 
2000 1.07 22435205 12244598 10190607 54,6 45,4 
2002 1.07 21794793 11608735 10186058 53,3 46,7 
2004 1.07 21673328 11895598 9777730 54,9 45,1 
2005 1.07 21623849 11879897 9743952 54,9 45,1 
2007 1.07 21537600 11877659 9659904 55,1 44,9 
2008 1.07 21504442 11835328 9669114 55,0 45,0 
2009 1.07 21469959 11823516 9646443 55,1 44,9 
2010 1.07 21431298 11798735 9632563 55,1 44,9 
2011 Recensământ 19043767     

Sursa: INS, Anuarul statistic al României, ediţia 2001, p. 50 
 

O privire fugară asupra datelor din Tabelul 1 pune în evidenţă o serie de elemente în 
raport cu subiectul analizat, şi anume: 

- în intervalul 1930-1990 creşterea numărului populaţiei României a fost continuă, de la 
14.280.729 la 23.206.720, ajungând în 1990 în cifre absolute la o creştere cu 
8.925.991 faţă de 1930. Cauzele ce au condus la această creştere au fost multiple, 
dintre care: cele de politică economică, demografică, socială, sanitară, culturală etc., 
toate însumate şi-au adus această contribuţie, cu toate pierderile de ordin uman şi 
teritorial pe care România le-a suportat în timpul şi după cel de-al doilea război 
mondial; 

- în intervalul 1990-2011, în condiţiile schimbării de regim politic şi economic, s-a 
asistat la o reducere continuă a populaţiei ţării, ajungând la un minim alarmant la 
recensământul din 2011, de 19.043.767, iar în cifre absolute scăderea a fost de 
4.107.797 locuitori (17,75%); 

- în timp de 50 de ani (1930-1990), populaţia României a crescut cu 8.925.991 locuitori, 
iar în timp de 21 de ani (1990-2011), populaţia per total ţară a scăzut cu 4.107.797 
locuitori. 
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Figura 1. Evoluţia populaţiei României în intervalul 1930-2011 

 
 

Întrebarea care se pune este aceea dacă o astfel de situaţie şi tendinţă este în măsură să 
ne lase indiferenţi sau să tragă un sever semnal de alarmă, pentru o analiză lucidă la nivelul 
factorilor de decizie şi de acţiune urgentă pentru oprirea reducerilor şi schimbarea trendului. 
 
Tabelul 2 Evoluţia populaţiei României la nivel de judeţe în intervalul 1988-2011 (nr. 
locuitori) 
 

 
Sursa: INS, Anuarul statistic al României, ediţiile: 2001 pentru 2000, p. 616; 2002, populaţia la recensământul 
din 18 martie; 2011, date preliminare ale recensământului din 2011. 
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Dacă situaţia la nivelul României este cea prezentată în Tabelul 1, ea este la fel de 
relevantă atunci când o analizăm la nivelul judeţelor, aşa cum rezultă din datele Tabelului 2. 

Analiza comparativă a numărului locuitorilor înregistraţi la nivelul judeţelor şi a 
municipiului Bucureşti între anii 1990-2011 (la recensământ) pune în evidenţă câteva 
elemente, cum ar fi: 

• singura unitate administrativ-teritorială, care la nivelul anului 2011 faţă de 1990 a 
înregistrat creşteri, respectiv de la 167.090 locuitori la 364.241, a fost judeţul Ilfov. 
Cauzele unei astfel de creşteri pot fi găsite în numărul mare al vilelor construite haotic 
în jurul Bucureştiului, ca şi în politicile dezvoltatorilor imobiliari, care au ridicat 
cvartaluri întregi de locuinţe etc. O parte dintre bucureşteni şi-au construit vile în zone 
limitrofe ale judeţului Ilfov. 

• reducerile cele mai mari s-au realizat în judeţele: Caraş-Severin, Hunedoara, 
Teleorman etc. 

• reduceri mai ponderate au fost în judeţele: Covasna, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Sălaj, 
Tulcea etc. 

Figura 2. Evoluţia populaţiei pe judeţe în intervalul 1990-2011 

Sursa: Prelucrare după informaţiile I.N.S. prin  Anuarul Statistic 
 

Aşa cum menţionam mai sus, cauzele diminuării populaţiei României sunt complexe şi 
ele ţin atât de aspectele economice implicate, de cele politice, demografice, sanitare etc., cât 
şi, în egală măsură, de strategiile noi de conducere şi organizare statală. 
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 Fără a le structura după natura şi influenţa lor sau după momentul apariţiei, totuşi 
câteva cauze trebuiesc reţinute, rădăcinile acestora regăsindu-se în schimbările dramatice ce 
au urmat evenimentelor din 22 decembrie 1989, când: 

 economia planificată a fost înlocuită cu una capitalistă; 
 proprietatea socialistă şi cooperatistă din economie a fost înlocuită cu cea privată; 
 au fost liberalizate preţurile, motiv pentru care a fost influenţată rata inflaţiei; 
 creşterea accelerată a preţurilor şi serviciilor; 
 devalorizarea monedei naţionale, datorată în principal reducerilor masive ale 

producţiei industriale, agricole etc.; 
 apariţia şi creşterea rapidă a şomajului; 
 anularea decretului ce interzicea întreruperile de sarcini prin legalizarea acestora; 
 liberalizarea plecărilor peste hotare, a eliberării definitive a paşapoartelor; 
 intrarea în UE şi implicaţiile pe linia celor patru libertăţi promovate de aceasta, 

inclusiv asupra circulaţiei persoanelor; 
 politica dezastruoasă a tuturor conducerilor centrale din 1990 până în prezent, fără 

nicio viziune politică şi strategică, care în domeniul economiei şi al agriculturii a lipsit 
cu desăvârşire. 

 Aici trebuie făcută menţiunea că în loc să fie pus la lucru „capitalul românesc”, 
acesta, cât şi cum era, a fost distrus prin privatizările defectuoase, iar goana după investiţii 
străine a agravat şi va agrava şi mai mult în viitor situaţia şi viaţa românilor. 
 Investiţiile străine nu au adus şi nu aduc lapte şi miere, ci, mai devreme sau mai târziu, 
o mare amărăciune şi deziluzie, deoarece ele au la bază dorinţa de câştig maxim şi rapid, şi nu 
de asigurare a binelui românilor. Când găsesc avantaje mai bune în alte zone sau pur şi simplu 
nu le convine ceva, investitorii străini îşi mută imediat activităţile, ca să nu mai vorbim de 
condiţiile – uneori de-a dreptul absurde – pe care le pun guvernului. 
 De aceea s-a ajuns astăzi într-o situaţie condamnabilă când investitorii români şi 
capitalul românesc nu se bucură de aceleaşi drepturi şi facilităţi ca cei străini. 
 

Riscurile pe care le incumbă scăderea populaţiei României 
 Riscurile pe care le incumbă fenomenul de scădere a populaţiei României sunt in egală 
măsură de ordin biologic, economic, în planul securităţii şi dimensiunii statului, cât şi în plan 
politic şi internaţional. 

 Riscul biologic este evident, căci reducerea numărului populaţiei, conduce în mod 
direct la diminuarea fondului biologic naţional. O astfel de micşorare are implicaţii 
majore în toate domeniile vieţii social-economice cu repercusiuni greu de imaginat 
pentru viitorul naţiunii române, care deşi veche ca prezenţă, este totuşi tânără din 
punctul de vedere al închegării statului naţional unitar. Procesul de scădere a natalităţii 
este îndeaproape urmat de cel de imbătrânire, cu tot convoiul de boli specifice. 

 Riscul economic este unul clar, deoarece omul, prin calităţile şi nevoile sale, pune la 
lucru factorii de producţie, cu ajutorul cărora se asigură progresul ţării şi al civilizaţiei 
în general. Mai puţini oameni, mai puţini salariaţi, mai puţine venituri la buget, o 
economie mai mică cu şanse limitate de reuşită în tăvălugul globalizării. Fără forţă de 
muncă, se diminuează şi apetitul investiţional, deoarece aceasta devine tot mai scumpă 
şi mai pretenţioasă. 

 Risc în planul securităţii statului, deoarece un stat mic are mai puţine şanse de apărare 
comparativ cu unul mai mare, inclusiv prin fondurile ce pot fi puse la dispoziţia 
dezvoltării sistemelor de apărare a ţării, iar România din păcate nu a avut şi nu are 
parte de vecini  blânzi şi corecţi, ci dimpotrivă, cruzi şi hrăpăreţi, care şi în prezent 
luptă nu numai pe ascuns, dar şi pe faţă pentru distrugerea statutul român. O dată cu 
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scăderea numărului populaţiei se diminuează şi puterea statului, el devenind tot mai 
mic, mai puţin interesant. 

 Riscul din punct de vedere politic este unul semnificativ, deoarece cu o populaţie mai 
redusă, conducerea statului român va avea mai multe probleme de rezolvat. Aceste 
riscuri sunt majore şi ele pot conduce inclusiv la: 

- infiltrări masive de alte etnii, aparţinând altor culturi şi popoare, deoarece 
populaţia lumii se mişcă, niciun loc nu rămâne gol. Aşa cum se cunoaşte 
deja, cei care vin sunt naţionalişti, ţin mult la etnia lor şi ei pot contribui 
inclusiv la schimbarea structurii naţionale în anumite zone; 

- posibilitatea de depopulare a unor spaţii şi chiar de pierdere a unora, 
deoarece străinii, devenind majoritari, tendinţa lor va fi de unire şi cu 
siguranţă că nu se vor limita doar la solicitarea unor drepturi, ci vor cere 
teritorii pe baza principiului autodeterminării. 

 Risc internaţional, legat nu numai de scăderea interesului statelor mari pentru 
colaborare în domeniul politic, economic şi militar, dar se schimbă raportul 
comparativ cu alte popoare, alte etnii din România, inclusiv cu situaţia noastră 
anterioară. Reducerea numărului populaţiei ţării conduce în mod direct la diminuarea 
puterii statului, aceasta micşorându-se, statul devenind mai mic, mai slab şi mai 
bolnav. 

 
Riscurile induse economiei turistice în general şi celei rurale în particular 

 Turismul, prin specificul său, reprezintă o activitate integratoare, respectiv între om în 
calitatea lui de turist, amfitrion, membru ale unei comunităţi locale, autorităţi, activităţile pe 
care le desfăşoară şi elementele patrimoniul turistic natural şi antropic. 
 Din această relaţie de interdependenţă, şi anume om - activităţile sale - patrimoniu 
natural şi antropic, rezultă o serie de riscuri, care, odată cunoscute, pot fi diminuate unele 
efecte negative. 
 Reducerea numărului populaţiei ţării reprezintă un risc major pentru turismul 
românesc, care se manifestă pe mai multe planuri şi direcţii: 

 Planul turiştilor, în care se presupune că dintr-o masă mai mică de oameni – care 
trăiesc în condiţii oarecum asemănătoare – să se poată identifica mai puţini turişti 
potenţiali. 

 Există un punct de vedere în teoria turismului – susţinut prioritar de geografi – prin 
care o ţară care dispune de o populaţie mai numeroasă ar oferi şi cel mai mare număr de 
turişti, aspect care numai până la un punct este adevărat, deoarece nu China, India etc. 
înregistrează cel mai mare număr de turişti plecaţi, ci Germania, Franţa etc. 
 Punctul de vedere al economiştilor este cel legat de nivelul de dezvoltare economică a 
ţărilor şi implicit de cel al veniturilor, ca fiind unul esenţial în stimularea mişcării turistice, în 
corelaţie cu timpul liber disponibil, urmat de cel al numărului populaţiei la care se face 
referire etc. 
 Deşi turiştii străini reprezintă o ţintă pentru toate ţările, aceasta nu trebuie generalizată, 
deoarece în fiecare ţară există o puternică mişcare turistică internă, care aduce substanţiale 
venituri în domeniu. 
 În plus pentru România, problematica turismului intern a fost şi va trebui să rămână 
mereu actuală, deşi, ca în numeroase alte ţări, tendinţa este una de scădere. 
 Mai puţini turişti înseamnă venituri mai reduse – chiar în condiţiile în care volumul 
încasărilor pe turist ar creşte – şi desigur mai limitate posibilităţile de dezvoltare economică. 
În acest context, se pune întrebarea: cu venituri reduse, ce dezvoltare economică generală şi a 
domeniului se poate asigura? 
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 Reţinem în acest cadru faptul că teoreticienii economiei turismului au structurat 
factorii cu contribuţie la dezvoltarea turismului în număr de cinci (economici, demografici, 
socio-psihologici, politici şi naturali), la care, pentru etapa actuală, mai trebuie adăugat şi 
factorul de mediu, cu impact major în orientarea fluxurilor turistice. 
 Aşa cum se observă, pe primul loc se află cei de natură economică, fără de care 
dorinţele turistice ale populaţiei ar fi cu o scăzută posibilitate de îndeplinire. 

 Planul ofertanţilor de produse turistice, când, în situaţia diminuării sosirilor, se 
declanşează în lanţ o micşorare a veniturilor, se reduc investiţiile specifice şi cresc 
insolvenţele şi falimentele. 

 Pe aceasă bază se micşorează personalul ocupat, posibilităţile de plată a taxelor şi 
impozitelor şi susţinerea activităţilor, şi, nu în ultimul rând, se înregistrează o diluare a 
încrederii în viitorul turismului. 

 Planul comunităţilor şi al autorităţilor publice locale, cu mai puţine oferte de locuri 
de muncă, venituri mai scăzute, investiţii mai reduse, mai puţină animaţie pe raza 
localităţilor în timpul sezoanelor estivale şi, în final, un interes mai mic al localnicilor 
pentru această activitate. 

 Importante sunt şi efectele negative asupra dezvoltării de ansamblu a localităţilor, 
slăbirea interesului autorităţilor locale pentru activitatea de turism, mai puţină igienă şi 
publicitate pentru localităţile turistice etc. 

 Planul organismelor departamentale şi naţionale, care vor acorda un interes mai 
scăzut activităţii de turism etc. 

 Elementele reţinute mai sus ne oferă un tablou destul de cenuşiu al viitorului 
turismului românesc dacă reducerea populaţiei ţării va continua. 
 Referindu-ne la actualul rural românesc, identificăm adevărate drame, întrucât în 
majoritatea localităţilor populaţia s-a redus, iar în numeroase cazuri s-a ajuns la dispariţia 
propriu-zisă a unor sate şi cătune de pe harta României. Aceste dezastruoase situaţii sunt mult 
mai vizibile în zona montană, cum ar fi de pildă cea din Munţii Apuseni. Numai în judeţul 
Alba sunt astăzi numele a zece sate pe hartă, dar ele nu mai există în fizic, deoarece nu mai au 
niciun locuitor. 
 Din această situaţie înţelegem că tocmai spaţiul rural, care în ultimele decenii a atras 
mai mult atenţia turiştilor, este pe cale de a nu mai putea îndeplini în cele mai bune condiţii 
rolul său de spaţiu turistic din cauza diminuării numărului locuitorilor. 
 Şi totuşi trebuie făcut ceva pentru oprirea declinului actual şi schimbarea trendului 
evoluţiei economice, demografice, culturale, sanitare, educaţionale, turistice şi, de ce nu, şi 
patriotice. 
 

Câteva măsuri posibile 
 Măsurile actuale în vigoare pe linia dimensiunii concediilor de maternitate şi a 
mărimii alocaţiilor pentru copii3 nu şi-au arătat pe deplin roadele pentru a fi asigurată 
creşterea natalităţii. Din acest motiv apreciem că trebuie apelat la factorul psihologic, moral 
şi, de ce nu, la interesul naţional, inclusiv la unele politici care şi-au demonstrat eficienţa în 
unele ţări, cum ar fi de pildă experienţa Franţei. 
 În această ordine de idei, ar putea fi reţinute unele idei care, cu toată simplitatea lor, 
pot schimba lucrurile în bine, şi anume: 

a) tinerii să conştientizeze faptul prin care căsătoria reprezintă normalitatea, şi nu 
concubinajul. Familia şi-a demonstrat utilitatea de milenii, şi atunci de ce să ne fie 
teamă de ea? 

b) căsătoria şi constituirea de familii să se realizeze la vârste optime; 

                                                 
3 În România, acestea sunt rezonabile, comparativ cu situaţia din alte ţări. 
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c) a avea copii trebuie să fie un act de mare mândrie personală, locală, zonală şi 
naţională; 

d) Biserica4 în special, dar şi şcoala, să depună eforturi mai mari pe linia educării 
oamenilor în vederea asumării răspunderii de a avea copii. Reţinem acest lucru 
deoarece tot mai multe femei se îmbolnăvesc de cancer, iar sfinţii părinţi ai bisericii 
noastre au atras în repetate rânduri atenţia asupra faptului prin care persoanele care fac 
copii nu au a se teme de această necruţătoare boală. 

 În plan economic, în rural, guvernanţii au căutat tot felul de soluţii pentru a asigura 
pensii şi ajutoare la foştii colectivişti, deşi era mult mai simplu, benefic şi echitabil să le 
acorde stimulente pentru a-şi lucra şi întreţine în bune condiţii pământurile şi gospodăriile. 
Mai mult, an de an taxele în rural au crescut atât ca volum, cât şi ca structură, iar în afara celor 
locale au fost puse, din 2013, şi taxe pe veniturile din agricultură. Peste toate acestea, au 
crescut taxele şi preţurile cu sănătatea, învăţământul etc. Aşa se şi explică faptul că astăzi, în 
ponderea ei cea mai mare, populaţia României este una bolnavă. 
 În domeniul turismului rural, accentul trebuie să cadă pe forma sa de agroturism, şi nu 
de pensiune, care schimbă faţa satelor. Acest lucru ar determina ca în locul unei pensiuni 
rurale cu 20 de camere să avem 10 pensiuni agroturistice a câte 2 sau mai multe camere 
fiecare. 
 Măsuri economice speciale trebuiesc luate pentru a diminua la maximum migraţia 
internă şi externă. 
 Sigur că lista măsurilor ce trebuiesc luate pentru creşterea natalităţii, a atragerii şi 
stabilizării profesorilor, medicilor, inginerilor agronomi etc. la sate poate fi foarte lungă, dar 
intenţia noastră pe moment a fost doar aceea de a sesiza problema. 
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4 Apreciem în mod deosebit ideea, curajul şi conţinutul Protocolului încheiat pe 14 mai între Patriarhia României 
şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ce vizează aspecte esenţiale ale actualului rural românesc. 
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“La steaua care-a răsărit/E-o cale-atât de lungă, 

Că mii de ani i-au trebuit/Luminii să ne-ajungă. 
 

Poate de mult s-a stins în drum/În depărtari albaste, 
Iar raza ei abia acum/Lucii vederii noastre 

 
Icoana stelei ce-a murit/Încet pe cer se suie; 

Era pe când nu s-a zărit,/Azi o vedem, şi nu e...”  
(Mihai Eminescu - LA STEAUA) 

 
Abstract 

In order to popularize science in the media interested in the paper, based on primary data provided by 
NASA, is the original mathematical calculations evolutionary position in space CIE xy color. 

Keywords: color, color spaces, color dynamics; Universe 
 
 Jel Classification: Z1 
 

Metoda şi metodologie 
În scopul popularizării ştiinţei în mediile interesate, în lucrare, pe baza datelor primare furnizate de 

NASA, se prezintă calculele matematice originale de poziţionare evolutivă a culorii în spaţiul CIE xy. Pentru 
realizarea lucrării s-au utilizat surse bibliografice recente, s-au prelucrat datele prin limbaje de programare 
moderne, s-a structurat tendinta pe plan mondial într-o nouă viziune despre culoare. 
 

Introducere 
Toate elementele universului (plante, vulcani, animale, pietre, mări, obiecte, oameni, 

etc.) sunt constituite din atomi, care emit o vibraţie ce generează la rândul ei, un câmp 
electromagnetic numită energie. Culoarea reprezintă o energie pură şi în această calitate, 
emite vibraţii pe care le percep în mod conşient, dar cel mai adesea inconştient, toate fiinţele 
umane prin intermediul simţurilor. Nivelul vibratoriu al culorii se află între cel al gândirii 
(cel mai înalt) respectiv al materiei (cel mai scăzut).1 

Energia este lumină, lumina este culoare, iar culoarea este vibraţie. Energia 
vibratorie emisă de culori este deosebit de puternică  şi de reală. Culorile generează amintiri şi 
îşi imprimă  amprentele invizibile în memorie. Pe tot parcursul vieţii noastre evoluăm cu şi 
printre culori. 

 
Spaţii de culoare 

Cu ajutorul mediului de programare Matlab [1], s-au pus practic în evidenţă 
modalităţile de reprezentare a culorii în diferite spaţii imaginare. Fixarea unei poziţii 
coloristice dintr-un oarecare spaţiu depinde de o serie de factori: caracteristicile de frecventă 
ale iluminantului, caracteristicile de reflexie/transmisie ale corpului supus examinării, ambele 
cuplate cu sensibilitatea receptorului (ochiul, via transductor, creier).  

 
                                                            
1 Rossignol Marie –Claire – “Puterea culorilor”, Editura Polirom, Bucureşti, 2010. 
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Matematic, această dependenţă se exprimă astfel, figura nr. 1: 

 
Figura nr.1. Elementele de calcul pentru valorile tristimulus X, Y, Z. 
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factor de normalizare (coeficient de normare), 

Φ(λ) – distribuţia spectrală relativă a energiei sursei de lumină standard (iluminanti A, B, C, 
D, E (de egală distribuţie), F1 – F12 – fluorescenţi); 

( ) ( ) ( )−
−−−

λλλ xyx ,, funcţii standard de compunere a culorilor (potrivire); 
( )−λτ coeficientul spectral de reflexie/transmisie; 

În spaţiul de culoare CIEXYZ se definesc valorile utile x,y, z: 
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Multitudinea culorilor din Univers din spectrul vizibil (domeniul lungimilor de undă 
380 – 700 nm) pot fi cuprinse în spaţiul de culoare CIE xy, figura nr.2. 
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Figura nr. 2. Spaţiul de culoare CIE xy 

 
Dinamica culorii presupune urmărirea evoluţiei acesteia în spaţiu şi în timp (figura nr. 

3). Astfel că, o culoare A din prezent, în spaţiu se transferă în punctual C, iar în timp ajunge 
în punctual B. Prin urmare, în timp şi în spaţiu, se poate urmări deplasarea culorii în 
reprezentarea de referinţă CIE xy, imaginar, prin utilizarea iluminantului standard D65. Acest 
lucru permite anticiparea evoluţiei sursei colorimetrice în Univers.  

 

 
Figura nr.3. Conul spaţio-temporal de reprezentare 

 
Spectrul cosmic al Universului 

 
Haina cromatică a universului nostru natural, la care s-a adăugat şi cea creată de om în 

spaţiul intra şi extra artistic a influenţat şi influenţează comportamentul uman,determinîndu-I 
împreună  cu alţi factori interni şi ambientali o anumită conduită.  

“Printre pulberele zdrenţelor de nori. Cu suliţi de lumină şi de foc, răsare, inaintează-
şi face loc. Un soare–n miliarde de culori“, spune poetul Mihail Celarinu. De fapt lumina 
soarelui nu are miliarde de culori, după cum vede poetul. Lumina soarelui este un buchet de 
unde electromagnetice din multe culori.  

Se cunoaşte că în anul 1977 au fost lansate sondele spaţiale Voyager 1 şi Voyager 2 în scopul 
cercetării planetelor, ajungînd în prezent la limitele sistemului Solar. Datele furnizate ajung pe Pamnt 
în zeci de ore, de la distanţa de  miliarde de kilometri. Viteza de deplasare a sondelor spaţiale este de 
aproximativ 17 km/s, sistemul Solar aflat în Braţul Orion al spiralei galaxiei Calea Lactee  deplasându-
se cu viteza de 220 km/s. 
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Figura nr. 4. Sistemul Solar în Calea Lactee şi “văntul” solar 

 
La limita sistemului Solar, vântul solar este constituit din particule aruncate în spaţiul 

interstelar cu viteza de 1,6 milioane kilometri pe oră, dar care sunt respinse spre înapoi. 
 

 
Figura nr.5 . Voyager 1 şi 2 la extremele sistemului Solar 

 
Sistemul Solar se deplasează în Univers, sondele spaţiale fiind la limita spaţiului de 

120 UA (150 milioane kilometri egal cu UA – o unitatea astronomică, echivalentă cu distanţa 
Pămînt-Soare) .  
%Spectrul cosmic 
A=[3485.0  0.426469 
 3487.5  0.430220 
 3490.0  0.425755 
 ……………………………………… 
  7360.0  1.048017 
 7362.5  1.054635 
 7365.0  1.061845]figure 
plot(A(:,1)/10,A(:,2)) 
xlabel('Lungimea de unda [nm]') 
ylabel('Fluxul relativ, Flambda') 
title('Spectrul cosmic') 
grid 
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Figura nr. 6. Spectrul cosmic 

 

 
Figura nr.7. Spectrul util pentru identificarea liniilor Fraunhofer  al planetelor locuibile 

 
Pe baza spectrelor de emisie s-au putut identifica primele planete locuibile aflate la 

distanţa de 5, respectiv 20 ani lumină. 
Informaţiile colorimetrice culese din spectrul de emisie al Universului a permis 

conturarea stadiului de expansiune cu 5 miliarde de ani în urmă (figura nr.8). In următoarele 2 
miliarde de ani, expansiunea Universului va atinge valoarea maximă, apoi numărul de stele 
nou formate va scădea conform ecuaţiei: 
f= 0.0023t3   -0.0346t2    +0.0921t    +0.2945.  
 

 
Figura nr.8. Expansiunea Universului 

Partea practică pe baza imaginii furnizate de NASA 
 

Ordinea extragerii datelor : Pământ, Neptun, Uranus, Jupiter, Saturn, Venus, Mercur, 
Marte 
>> %funcţia Matlab pentru extragerea datelor /8/ 
%colorsplanete 
%Pamant, Neptun, Uranus, Jupiter, Saturn, Venus, Mercur, Marte 
%>> A=imread('Colorsplanete.jpg'); 
disp('Pamant, Neptun, Uranus, Jupiter, Saturn, Venus, Mercur, Marte') 
RGB =[60    57   248 
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    67    69   252 
   155   156   238 
   192   192   204 
    93    91    92 
   230   161   164 
   236    90    90 
   250    15    12] 
Msrgbxyz=[0.412453 0.357580 0.180423;0.212671 0.715160 0.072169;0.019334 
0.119193 0.950227]; 
XYZ=Msrgbxyz*RGB'; 
XYZ=XYZ'; 
…………………………… 
figure 
locusxy 
………………………………… 
figure 
locusupvp; 
up=4*x./(-2*x+12*y+3); 
vp=9*y./(-2*x+12*y+3); 
upvp=[up vp] 
hold on 
up;vp; 
plot(up,vp,'o') 
……………………………………………. 
 M=[0 1 0; 1 -1 0;0 1 -1]; 
  Lab=M*XYZ'; 
Lab=Lab' 
figure 
plot3(Lab(:,2),Lab(:,3),Lab(:,1),'p');grid 
xlabel('A');ylabel('B'),zlabel('L') 

Date obţinute din calcule cu mediul de programare  MatLab 
 
>> colorsplanete 
1-Pământ, 2-Neptun, 3-Uranus, 4-Jupiter, 
5-Saturn, 6-Venus, 7-Mercur, 8-Marte 
RGB = 
    60    57   248 
    67    69   252 
   155   156   238 
   192   192   204 
    93    91    92 
   230   161   164 
   236    90    90 
   250    15    12 
1-Pământ, 2-Neptun, 3-Uranus, 4-Jupiter, 
5-Saturn, 6-Venus, 7-Mercur, 8-Marte 
xy = 
    0.2220    0.1764 
    0.2282    0.1908 
    0.2843    0.2827 
    0.3088    0.3225 
    0.3135    0.3279 
    0.3387    0.3273 
    0.3965    0.3293 
    0.5720    0.3348 

1-Pământ, 2-Neptun, 3-Uranus, 4-Jupiter, 
5-Saturn, 6-Venus, 7-Mercur, 8-Marte 
upvp = 
    0.1900    0.3397 
    0.1888    0.3553 
    0.1953    0.4368 
    0.1975    0.4642 
    0.1988    0.4678 
    0.2168    0.4713 
    0.2575    0.4812 
    0.3895    0.5130 
1-Pământ, 2-Neptun, 3-Uranus, 4-Jupiter, 
5-Saturn, 6-Venus, 7-Mercur, 8-Marte 
Lab = 
   71.4223   18.4519 -172.1880 
   81.7816   15.9924 -167.1953 
  161.7052    0.9482  -86.0397 
  192.8660   -8.2134  -27.5775 
   91.4975   -4.0007   -8.5680 
  175.8908    6.1331   -3.5833 
  121.0500   24.7092   20.2393 
   64.7612   45.8808   46.7371 
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Reprezentări colorimetrice 
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Figura nr.9.  Proiecţia în planul CIE xy             Figura nr.10. Proiecţia în planul vprim-vprim 
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Figura nr.11.  Spaţiul CIE Lab                     Figura nr.12.  Proiecţie în spaţiul Lab 

 
Turismul în spaţiul cosmic 

Departe de a fi un simplu vis, turismul în spaţiul cosmic este o realitate a zilelor 
noastre, existând variante ale acestui tip de turism pentru recreaţie sau în scop de afaceri 
promovate aproape exclusiv de Agenţia Spaţilă a Rusiei, care oferă transportul în spaţiu 
pentru alte companii turistice cât şi sejururi la bordul propriei staţii spaţiale internaţionale, de 
unde se poate admira spaţiul cosmic. Totodata Agentii spatiale puternice cum ar fi cea a 
Statelor Unite ale Americii,  alături de firme private specializate în domeniul aeronauticii 
spaţiale au intrat în competiţie pentru deţinerea supremaţiei în cazul turismului spaţial. 

În următorii 20 de ani, astfel de proiecte se vor materializa în adevărate companii 
puternice construindu-şi deja propria flotă de rachete spaţiale şi hoteluri pe orbita lunii, unde 
există toate facilităţile oferite la un hotel obişnuit. Hotelurile de lux din spaţiul cosmic va oferi 
oaspeţilor imagini unice, prin intermediul trapelor ce se vor deschide pentru o vedere de 
ansamblu a spaţiului. 
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Concluzii 
‐ Fără culori şi lumină am fi mult mai săraci, mai neliniştiţi, am pierde puterea de a 

înţelege şi de a stăpâni unele fenomene naturale. 
‐ Orice culoare poate fi reprezentată conform standardelor CIE. 
‐ Spectrele receptate, după trei filtre, asigură identificarea zonelor cu continut de 

oxigen. 
‐ Planetele sistemului Solar se diferenţiază prin poziţia ocupată în spaţiile de culoare 

CIE. 
‐ Se prognozează modificarea indicilor coloristici în spaţiu şi în timp. 
‐ Culoarea reprezintă un element constitutiv al modului de comunicare şi de exprimare 

în turismul rural2, deoarece are influenţe asupra omului, provocându-i impresii, 
sentimente sau stări psihice diferite. 
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2 Culoarea este o însuşire a luminii determinată de compoziţia sa spectrală, care face ca obiectul să perceapă 
diferit radiaţiile de pe retină, având aceiaşi intensitate, dar lungimi de undă diferite. Expresivitatea culorii  - 
reprezintă dimensiunea spirituală a culorii. Este caracteristică creaţiei vizuale în general şi se referă la modul 
sugestiv prin care sunt puse în evidenţă o idee, un sentiment sau un mesaj artistic. Pentru ca o culoare să devină 
expresivă e nevoie de intervenţii artistice, care coordonează efectele cromatice direcţionându-le conform 
gândirii, experienţei şi intuiţiei sale.  
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