
9 789737 027627

ISBN  973-702-762-0



Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane” Iaşi 
Departamentul de Cercetări Economice 

 
 
 

TURISMUL RURAL ROMÂNESC ÎN CONTEXTUL 
DEZVOLTĂRII DURABILE. 

ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE 
 

 
 

VOLUMUL XXI 
 
 
 

Coordonatori 
 

Ion Talabă       Teodor Păduraru        Dănuţ Ungureanu           Radu Rachieru 
 
 
 
 
 



Această lucrare a fost elaborată de un colectiv de autori care au prezentat studiile în 
cadrul celei de a XII-a ediţii a Conferinţei Naţionale cu participare Internaţională cu 
tema: Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi 
perspective, care s-a desfăşurat la Vatra Dornei în perioada 29-30 mai 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMITETUL ŞTIINŢIFIC 
 

Ion TALABĂ – cercet. şt. pr. I dr. ICES „Gh. Zane”al Academiei Române Filiala Iaşi 
Ermanno ZANINI – prof. univ. dr., Universitatea din Torina, Italia 
Serghei HAKMAN – prof. univ. dr., Universitatea Naţională „Iuriy Fedkovich”, Cernăuţi, Ucraina 
Puiu NISTOREANU – prof. univ. dr., ASE Bucureşti 
Gheorghe SĂVOIU - prof. univ. dr., Univ. din Piteşti 
Alina Petronela HALLER – cercet. şt. pr. III dr. ICES „Gh. Zane”al Academiei Române Filiala Iaşi 
Valentin NIŢĂ – prof. univ. dr., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 
Vasile GLĂVAN – prof. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti 
Teodor PĂDURARU – cercet. şt. pr. II dr. ICES „Gh. Zane”al Academiei Române Filiala Iaşi 
Elizabeth INESON – lector senior dr., Universitatea Manchester Metropolitan, Marea Britanie 
Francesco SINDICO – lector dr., Universitatea din Surrey, Marea Britanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane” Iaşi 

Departamentul de Cercetări Economice 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TURISMUL RURAL ROMÂNESC ÎN 
CONTEXTUL DEZVOLTĂRII 

DURABILE. 
ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE 

 
 
 

VOLUMUL XXI 
 
 

• Managementul şi marketingul e-turismului 
• Metode şi tehnici de analiză şi planificare 
 

 
 
 

Coordonatori 
 

Ion Talabă       Teodor Păduraru        Dănuţ Ungureanu           Radu Rachieru 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
IAŞI – 2010 

 



 
 
 
 
 
 
Editura TEHNOPRESS 
Str. Pinului nr. 1A 
700109 Iaşi 
Tel./fax: 0232 260092 
E-mail: tehnopress@yahoo.com 
http://www.tehnopress.ro 
Editură acreditată CNCSIS 
 
 
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi 
perspectivă.  
Iasi: Performatica, 2008- 
3 vol. 
ISBN 978-973-730-482-7 
Vol. 21: Managementul şi marketingul e-turismului, Metode şi tehnici de 
analiză şi planificare / coord.:Ion Talabă, Teodor Păduraru, Dănuţ 
Ungureanu, Radu Rachieru. – Iaşi: Tehnopress, 2010 
Bibliogr.  
ISBN 978-973-702-762-7 
 
I.    Talabă, Ion 
II.   Teodor Păduraru 
III. Ungureanu, Dănuţ 
IV. Radu Rachieru 
 
338.48(498-22)(063) 
796.5(498-22)(063) 
 
 
 
Tehnoredactare computerizată: 
Cercet. şt. pr. III dr. Alina-Petronela HALLER 
 
 
 
Întreaga responsabilitate asupra conţinutului ştiinţific şi informativ al 
studiilor aparţine autorilor. 

 
 
 



TURISMUL RURAL ROMÂNESC ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII 
DURABILE. 

ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE 
 

• Managementul şi marketingul e-turismului 
• Metode şi tehnici de analiză şi planificare 

 
CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL ŞI MARKETINGUL E-TURISMULUI
 
1.1 Strategii de marketing în turismul rural (Corina MATEI-GHERMAN) 11 
1.2 Strategii de promovare a Deltei Dunării (Ioan BORDEAN, Anca 

TURTUREANU, Cornelia TUREAC, Marian TRANDAFIR, Alin 
Constantin FILIP) 

 
 

18 
1.3 Rolul parteneriatului public-privat în managementul rural din R. 

Moldova (Svetlana GOROBIEVSCHI) 
 

28 
1.4 Calitatea în turismul rural prin prisma barierelor pe care le întâmpină 

clienţii unei structuri de primire turistică (Gina-Ionela BUTNARU) 
 

35 
1.5 Aspecte privind evoluţia resurselor umane în turism. Studiu de caz: zona 

metropolitană a judeţului Iaşi (Radu RACHIERU) 
 

49 
1.6 Riscul de (ne)marketing (Monica Elena TALABĂ) 55 
1.7 Conturarea profilului consumatorului de turism rural – primul pas spre 

dezvoltara durabilă (Ioan PLĂIAŞ, Marinela GHEREŞ, Iuliana POP) 
 

59 
1.8 Turismul de afaceri versus turismul rural (Cornelia TUREAC, Rodica 

PRIPOAIE, Ion BORDEAN, Constantin Alin FILIP, Valentin 
CURTEANU) 

 
67 

1.9 Concurenţă fără limită – revoluţia marketingului turistic (Corina 
MATEI- GHERMAN) 

 
77 

1.10 Managementul – marketingului turistic o abordare spre excelenţă 
(Corina MATEI –GHERMAN, Victor GHERMAN) 

 
83 

 
 
 
CAPITOLUL 2 METODE ŞI TEHNICI DE ANALIZĂ ŞI PLANIFICARE 
 
2.1 Utilizarea metodei ANOVA în studiul circulaţiei turistice rurale, în 

perioada 1997-2008 (Rodica-Manuela GOGONEA, Marian 
ZAHARIA, Professor, Cristina OPREA) 

 
 

91 
2.2 Sisteme informatice pentru turism – posibilităţi de utilizare in turismul 

rural (Bogdan ONETE, Beatrice SION, Remus NEGOI) 
 

101 
2.3 Site-ul ca model conceptual – aplicaţii în turism (Bogdan ONETE, 

Beatrice SION, Remus NEGOI) 
 

106 
2.4 Analiza econometrică a evoluţiei structurilor de primire turistică rurală 

din România (Marian ZAHARIA, Rodica-Manuela GOGONEA, 
Cristina OPREA) 

 
 

111 
2.5 Unele aspecte statistice şi contabile privind costurile şi eficienţa 

produselor tradiţionale de stână (Gheorghe SĂVOIU, Victoria 
FIRESCU, Mariana BĂNUŢĂ) 

 
 

120 
2.6 Estimarea cheltuielilor de exploatare în serviciile de alimentare cu apă şi 

de canalizare în mediul rural (Dorian VLĂDEANU, Nicolae SORIN, 
Adriana MAREŞ) 

 
 

131 



 

2.7 Estimarea potenţialului energetic al mediului în scopul realizării 
autonomiei energetice a constructiilor montane (Ioan ALECU, Ion 
ANTONESCU, Dumitru CUCIUREANU, Dinu ILINCA, Iulian 
CUCOŞ) 

 
 
 

136 
2.8 Mărul discordiei - zona de tensiune între cercetarea calitativă şi 

cantitativă (Monica Elena TALABĂ) 
 

145 
2.9 Marketingul şi analiza SWOT – concepte fundamentale in dezvoltarea 

turismului ecologic (Alina Cristina NICULESCU) 
 

152 
2.10 Consideraţii privind simularea şi prognoza fenomenelor economico-

financiare (Ovidiu GHERASIM, Georgiana MANOLE, Costică 
NAN) 

 
 

159 
2.11 Evaluarea elementelor de patrimoniu din gospodǎriile ţǎrǎneşti cu 

scopul de creştere a actractivitǎţii turistice în rural (Ion TALABĂ, 
Ioana DORNESCU  ) 

 
 

165 
 



THE ROMANIAN RURAL TOURISM ÎN THE CONTEXT OF SUSTENABLE 
DEVELOPMENT. 

PRESENT AND PROSPECTS 
 

 
 

CHAPTER 1 E-TOURISM MANAGEMENT AND MARKETING 
 
1.1 Marketing strategies in the rural tourism (Corina MATEI-GHERMAN) 11 
1.2 Strategies to promote the Danube Delta (Ioan BORDEAN, Anca 

TURTUREANU, Cornelia TUREAC, Marian TRANDAFIR, Alin 
Constantin FILIP) 

 
 

18 
1.3 Public-private partnership role in rural management in Republic of 

Moldova (Svetlana GOROBIEVSCHI) 
 

28 
1.4 Quality in rural tourism considering the obstacles met by the clients of a 

tourist accommodation structure (Gina-Ionela BUTNARU) 
 

35 
1.5 Aspects of human resources development in tourism. Case study: Iaşi 

Metropolitan area (Radu RACHIERU) 
 

49 
1.6 (Non)marketing risk (Monica Elena TALABĂ) 55 
1.7 Outlining the profile of the consumer of rural tourism - the first step to 

sustainable development (Ioan PLĂIAŞ, Marinela GHEREŞ, Iuliana 
POP) 

 
 

59 
1.8 Bussines tourism versus rural tourism (Cornelia TUREAC, Rodica 

PRIPOAIE, Ion BORDEAN, Constantin Alin FILIP, Valentin 
CURTEANU) 

 
67 

1.9 No limit competition – the revolution of tourism marketing (Corina 
MATEI- GHERMAN) 

 
77 

1.10 Management - a tourism marketing approach to excellence (Corina 
MATEI –GHERMAN, Victor GHERMAN) 

 
83 

 
 

CHAPTER 2 ANALYSIS AND PLANNING METHODS AND 
TECHNIQUES 

 
2.1 Using ANOVA study in rural tourist flow in the period 1997-2008 

(Rodica-Manuela GOGONEA, Marian ZAHARIA, Professor, 
Cristina OPREA) 

 
 

91 
2.2 Information systems for tourism – possibilities for use in rural tourism 

(Bogdan ONETE, Beatrice SION, Remus NEGOI) 
 

101 
2.3 The site as conceptual model – applications in tourism (Bogdan 

ONETE, Beatrice SION, Remus NEGOI) 
 

106 
2.4 Econometric analysis of the development of tourist rural structures in 

Romania (Marian ZAHARIA, Rodica-Manuela GOGONEA, 
Cristina OPREA) 

 
 

111 
2.5 Some aspects of statistical and accounting costs and effectiveness of the 

traditional sheepfold's products (Gheorghe SĂVOIU, Victoria 
FIRESCU, Mariana BĂNUŢĂ) 

 
 

120 
2.6 Forecasting of current expenses for water distribution and sewerage 

services in rural area (Dorian VLĂDEANU, Nicolae SORIN, Adriana 
MAREŞ) 

 
 

131 



 

2.7 Estimation of environment energy potential for gaining of energetic 
autonomy of mountain dwelling buildings (Ioan ALECU, Ion 
ANTONESCU, Dumitru CUCIUREANU, Dinu ILINCA, Iulian 
CUCOŞ) 

 
 
 

136 
2.8 Quantitative vs. qualitative research – a controversial issue (Monica 

Elena TALABĂ) 
 

145 
2.9 Marketing and SWOT analysis - basic concepts in ecological tourism 

development (Alina Cristina NICULESCU) 
 

152 
2.10 Considerations about simulation and forecasting of economical-financial 

phenomenon (Ovidiu GHERASIM, Georgiana MANOLE, Costică 
NAN) 

 
 

159 
2.11 The heritage assessment of rural houses in order to increase the 

attractiveness of tourist areas (Ion TALABĂ, Ioana DORNESCU  ) 
 

165 
 



 11

CAPITOLUL 1 
 

MANAGEMENTUL ŞI MARKETINGUL E-TURISMULUI 
 

1.1. MARKETING STRATEGIES IN THE RURAL TOURISM 
 

STRATEGII DE MARKETING ÎN TURISMUL RURAL 
 

 
Corina MATEI-GHERMAN 

Dr. ec. 
 

Abstract 
The definition of rural tourism product is the most important activity. For tourists, the years ago travel 

was a novelty, a desire and holidays were a something usual. The behavior was not a critical factor and an 
incentive for improvement. For tourists/new tourists who have money, holidays in the countryside are an 
extension of everyday life and sometimes exclusive meet expectations. This type of tourist package tour offers 
prefer not standardized, its focus on the quiet hills holidays in rural areas, prefer spontaneity, unpredictability 
and as central to quality of service. 

 
Key words: efficiency, marketing strategy, competition, innovation 

 
Introducere 

Turismul nu este o industrie clar definită din cauza fragmentării produsului turistic. În 
ceea ce priveşte  turismul rural, definirea produsului reprezintă activitatea cea mai 
importantă. Astfel, Dicţionarul Academiei Regale defineşte turismul ca „ Pasiunea de a 
călători pentru plăcerea de a străbate o ţară, o zonă, o localitate. Organizare a mijloacelor 
care duc la facilitarea acestor călătorii”. 

Pentru mulţi turişti, cu ani în urmă, clătoria era o noutate, o dorinţă, iar vacanţele 
constituiau o ieşire din viaţa obşnuită. Comportamentul nu reprezenta un factor critic şi un 
îndemn pentru perfecţionare. Pentru turişti/noii turişti ce dispun de surse financiare, vacanţele 
în mediul rural reprezintă o prelungire a vieţii cotidiene şi satisfacerea unor aşteptări, uneori 
exclusiviste. Acest gen de turişti nu preferă pachetul de oferte turistice standardizate, axându-
şi vacanţele pe liniştea colinelor din mediul rural, preferând spontaneitatea, imprevizibilul, iar 
ca element central calitatea serviciilor. Fără îndoială, turismul actual este sinonim cu 
activitatea economică şi, astfel, produce o serie de efecte pozitive şi negative asupra vieţii 
sociale. Consecinţele turismului de masă şi cunoaşterea mediului înconjurător au creat 
climatul favorabil finanţării formelor de turism mai individualizate,specializate şi ecologice. 
 

Elementele componente ale turismului rural 
Studiile în domeniu au demonstrat faptul că pentru turismul rural o importanţă 

deosebită trebuie acordată mediului înconjurător. Acestă exigenţă a consumatorului turimului  
rural, sub orice formă s-ar prezenta, cererea turistică actuală va avea următoarea tendinţă a 
evoluţiei: 

• accesul uşor la sursa turistică; 
• mediul înconjurător atractiv şi interesant; 
• creşterea exigenţelor faţă de calitatea serviciilor în raport cu preţul perceput; 
• organizarea traseelor scurte, unicat şi participative; 
• oferirea posibilităţii pentru deplasări în grupuri mici de turişti şi pentru 

turiştii independenţi; 
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• servicii pentru grupuri şi turişti independenţi; 
• pachete turistice diversificate într-un timp foarte scurt. 

Oferta turistică rurală actuală, prezintă caracteristici care o conduc către 
omogenizare, spre o tipizare, bazându-se mai mult pe cazare, masă şi câteva oferte de 
agrement. Persoanele care optează pentru turismul rural (să-şi petreacă vacanţele la ţară) 
caută o schimbare ambientală, caută un loc unde să-şi refacă forţele, un loc liniştit fără 
aglomeraţia urbană, un loc unde bătăile ceasului deşteptător sunt preluate de cocoşul din 
curte. Numai aşa, turistul se simte contopit cu natura, cu lumea satului şi obiceiurile locului. 

Pentru a face faţă unor consumatori din ce în ce mai informaţi, operatorii turismului 
rural trebuie să facă dovada profesionalizării lor, să-şi promoveze şi să alcătuiască lanţul de 
distribuţie care să satisfacă consumatorii şi în final activitatea desfăşurată să-i aducă profit. 

Realizarea acestor obiective presupune  formarea şi pregătirea necesară a 
personalului pentru a şti cum se formează şi se vinde un produs turistic rural. Turismul în 
spaţiul rural este obligat să îndeplinească cel puţin două condiţii pentru a se putea dezvolta 
şi a se menţine pe piaţă: 

• oferirea unor servicii de calitate cât mai avantajoase pentru partenerii implicaţi 
în afacere; 

• o comercializare corectă din care să rezulte că atât ofertantul cât şi cumpărătorul 
au avut ceva de câştigat. 

Oferta turistică rurală, trebuie în egală măsură adusă la cunoştinţa populaţiei locale 
unde îşi are reşedinţa operatorul turistic rural, pentru a fi antrenată în acţinea turistică şi 
pentru a-i asigura locuri de muncă şi a-i promova imaginea în ţară şi străinătate, atrăgând 
astfel şi atenţia turiştilor străini. 

Pentru comunitatea rurală, avantajul constă în diversificarea activităţilor existente, 
evitarea exodului rural, creşterea consumului de produse agroalimentare rurale, îmbunătăţirea 
calităţii vieţii. Într-un cuvânt, toţi participanţii din turismul rural au de câştigat. 

Turismul rural contribuie la valorificarea istoriei, culturii, a peisajului şi al tradiţiilor 
culturale din zona respectivă. Amplasarea unei unităţi turistice într-o zonă rurală, pe lângă 
avantajele certe pe care le-am enumerat, are şi unele inconveniente, după cum rezultă din 
tabelul următor: 

 
Tabelul nr.1 

Avantajele şi dezavantajele turismului în zonele rurale 
 
Nivel Avantaje Dezavantaje 

 
 
 
 
 

Economic 

- crearea de noi locuri de muncă; 
- sporesc veniturile locale; 
- valorificarea produselor locale; 
- crearea unei imagini favorabile 
- localităţii; 
- valorificarea tradiţiilor culturale şi a 

celor populare; 
- prosperitate economică pentru 

localnici; 
- stimularea creşterii economiei 

locale. 

- suprapopularea zonei; 
- necesitatea unei infrastructuri de 

acces; 
- cunoaşterea unor limbi străine 

pentru comunicare; 
- crearea spaţiilor de cazare şi a 

celor de folosinţă cu destinaţie 
specială. 

 
Mediul 

înconjurător 

- punerea în valoare a zonelor 
naturale; 

- menajarea căilor de acces. 

- riscul de creştere a poluării 
zonei; 

- erodarea zonelor importante a 
florei şi faunei. 

 
 
 

- stimulează schimburile culturale; 
- menţine obiceiurile/tradiţiile 

populare;  

- riscul necolaborării între 
localnici şi turiştii; 

- alterarea obiceiurilor, tradiţiilor 
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Antropologie - interes pentru menţinere în 
stare activă a zonelor turistice 
de odihnă şi recreaţie; 

- dezvoltarea micilor 
intreprinderi locale. 

 

culturale şi populare;  
- riscul comportamentului 

necorespunzător din partea 
ambilor parteneri. 

 
Cererea este cea care determină apariţia turismului rural bazat pe oferte de locaţii noi 

şi readuce în circuitul turistic rural patrimoniul rural, resursele naturale, monumentele 
istorice, arhitectura populară şi unicatele obiceiuri populare. Această provocare pentru 
turismul rural trebuie privită sub trei aspecte: 

• produs turistic specific, cum ar fi o locaţie anume, o activitate cu specific sau cele 
de recreere;  

• produsul turistic individual; 
• produsul turistic total, care rezultă dintr-o combinaţie de produse turistice 

specifice, de exemplu turismul rural din localitatea Săpânţa, cel de pe Valea 
Prahovei, zona Branului sau pensiunile agroturistice din zona Vatra Dornei. 

De regulă, serviciile turistice se compun din servicii de bază care sunt cele de cazare 
şi de alimentaţie şi altele suplimentare cu caracter calitativ mai ridicat şi personalizate care 
fac diferenţierea şi aduc profitul. 

Produsele turismului rural necesită căi de acces, conservarea resurselor naturale, 
integrare în mediul înconjurător, puncte de comercializare pentru produsele locale, pentru 
obiectele de artizanat, gastronomie locală, semnalizare rurieră şi turistică la nivel european. 
Aceste activităţi economice în zona rurală nu trebuie să ducă la supraâncărcarea zonei sau să 
tulbure echilibrul existent a florei, faunei, apei, adică mediul înconjurător în ansamblul său. O 
localitate cu destinaţie de turism rural, trebuie să dispună de:  

• hoteluri, pensiuni agroturistice (de la 1 la 5 margarete) şi restaurante; 
• amenajarea unui comerţ civilizat pentru produsele tradiţionale ale zonei; 
• o unitate de servis pentru autoturisme, obiecte sanitare, încălzire, ventilaţie,etc; 
• case cu arhitectură tradiţională, de preferat a fi reamenajate şi redate turismului 

rural. 
Accesul la o destinaţie turistică rurală presupune transport, atracţii de orice natură, 

colaborare cu zonele turistice învecinate şi diverse servicii. Vizitarea  oricărei locaţie turistică 
presupune combinarea mai multor servicii turistice iar părţile care alcătuiesc acest produs 
turistic sunt: 

• resurse turistice: 
- cultură şi obiceiuri populare 
- infrastructura 

• activităţi –obiceiuri gastronomice; 
• servicii de bază 
• alte servicii precum: 

- informaţii; 
- pliante, hărţi, cataloage; 
- multimedia; 
- -trasee turistice. 

Dintre resursele turistice rurale menţionăm: 
- resursele ce ţin de peisagistica locului şi a căilor de acces; 
- clima; 
- parcurile naturale; 
- drumuri, poteci; 
- zone de recreare şi reconfortare psihică şi emoţională; 
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- flora şi fauna. 
Dintre resursele de patrimoniu avem în vedere: 
- monumentele istorice sau naturale; 
- tipurile de arhitectură populară, 
- castele vechi, sculpturi; 
- obiecte de artizanat confecţionate în zonă. 
Manifestările culturale specifice se referă la resursele zonei rurale precum: 
- folclorul; 
- manifestări legate de gătitul mâncărurilor; 
- diferite sărbători cu caracter religios; 
- festivalurile cu profil folclor sau carnavaluri; 
- obiceiuri şi tradiţii culturale. 
Activităţile turistice sunt de o importanţă deosebită pentru atragerea turiştilor şi 

constau în principal din protejarea mediului înconjurător, a celui natural şi social. Aceste 
activităţi se desfăşoară în interiorul localităţii, dar şi în exteriorul ei. 

Turismul rural este un mod de convieţuire cu ecositemul nostru, turistul trebuie să fie 
un element participativ la activităţi precum plimbarea, sporturi, călătorii diverse, activităţi 
agricole şi zootehnice, etc. Există şi alte tipuri de activităţi turistice rurale: înotul, canotajul, 
pescuitul, scufundările, escaladări, patinaj, săniuş, schi, ciclism, vânătoare,etc. În ceea ce 
priveşte spaţiile de cazare, acestea sunt compuse din pensiuni, case rurale individuale sau 
case de oaspeţi, însă toate trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: 

• să dispună de o amplasare strategică, care să o facă uşor accesibilă şi în 
corelaţie cu alte destinaţii turistice rurale; 

• să aibă un înalt grad de interacţiune cu resursele naturale şi culturale ale 
zonei; 

• posibilitatea de a oferi turiştilor exact ceea ce ei îşi doresc de la această 
opţiune; 

• să o diferenţieze de locaţiile urbane de turism prin arhitectură şi design. 
 

Strategii de marketing pentru turismul rural 
Evaluarea corectă a structurii cererii şi a propriilor costuri se face concomitent cu 

formularea unei strategii flexibile şi viabile. Modelul care poate defini oferta turistică rurală 
se poate prezenta: 

 
Figura nr.1 

Stategii de marketing pentru turismul rural 
 

 
 

Resursa turistică rurală 

Clienţi    /  Beneficiari Strategii de promovare 

Calitate / Servicii Strategii de preţ 

Strategii de comercializare 
şi de distribuţie
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Într-o unitate de turism rural preţul este cel care îl interesează pe turist. Costurile 
determină nivelul minim al preţurilor. Turistul interpretează preţul cu ajutorul unei scări 
destul de largi: inacceptabil, scump, rezonabil, ieftin, foarte ieftin. Din acest motiv o unitate 
de turism rural nu are în vedere doar un singur preţ. Totodată  utilizarea preţului se 
regăseşte în calitatea serviciilor iar dacă nu se va regăsi unitatea turistică va pierde din 
clienţi. Preţul este o variabilă de marketing care are o importanţă fundamentală în sectorul 
turistic: preţul este un instrument pe termen scurt; un instrument de apeciere a calităţii şi el  
acţionează ca un dispozitiv de reglare a volumului cererii; preţul acţionează ca un filtru de 
selecţie al clienţilor; preţul este singura variabilă care intervine direct asupra veniturilor şi 
beneficiilor; preţul este un element competitiv pe pieţele unde există puţine reglementări.  

În cazul turismul rural strategia de preţ grupată pe categorii este cea mai 
indicată, după cum urmează: 

• strategia preţului produselor derivate; 
• strategia preţului ofertei-pachet; 
• strategia preţului diferenţiat; 
• strategia preţurilor orientate spre valoare; 
• strategia preţurilor stabilite pe criterii geografice; 
• strategia preţurilor internaţionale. 

 
Figura nr.2 

Strategii de preţuri pentru locaţiile rurale 
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Rezultatul unui studiu, despre turismul rural, a arătat faptul că: 57%, din respondenţi 
consideră că strategiile actuale de preţ au la bază tarifele concurenţei iar 37% susţin că şi 
costurile reprezintă baza stabiliri unei strategii de preţuri. 

Este recomandabil ca unitatea turistică rurală să-şi fundamenteze imaginea 
competitivă mai mult pe calitate, performanţă, seriozitate şi mai puţin pe strategia preţurilor 
scăzute. Practicarea unor astfel de preţuri pe perioade lungi de timp poate afecta capacitatea 
de dezvoltare a unităţii turistice rurale şi chiar rentabilitatea ei. 

Strategia de distribuţie sau comercializare are menirea să pună la dispoziţia 
consumatorului produsul turistic rural. În cazul distribuţiei produselor şi serviciilor turistice, 
nu se oferă o mobilitate fizică a acestora, ci consumatorul este acela care se deplasează spre 
locaţia pusă la dispoziţie de ofertant. Distribuţia implică folosirea timpului, a locului, a 
situaţiei şi a posesiei. Utilitatea conceptului de timp se referă la posibilitatea unui 
consummator de a dispune de bunuri şi servicii. Utilitatea conceptului de loc va contribui la 
localizarea produselor în amplasamentul cel mai adecvat pieţei ţintă spre care se îndreaptă 
consumatorul. Utilitatea conceptului de situaţie se referă la ansamblul transformărilor 
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materiale destinate prezentării bunurilor şi serviciilor pentru cumpărare. Industria turistică 
rurală are specificaţii importante legate de această utilitate. Prin furnizarea produsului turistic 
se contribuie la utilitatea conceptului de posesie.  Turismul rural este un concept luat în 
considerare de puţină vreme în stategia de comercializare a operatorilor turistici. Principalul 
inconvenient care apare în momentul oferirii acestui tip de prestări de servicii este 
mobilizarea locaţiei. Operatorii nu sunt obişnuiţi să prelucreze problema cazării în zonele 
rurale şi se lovesc de două probleme: trebuie să mobilizeze un volum minim de cazare şi să 
justifice introducerea ofertei într-un catalog; să garanteze o anumită normă de cazare ce 
corespunde cu specificaţia catalogului. 

 
Figura nr.3 

Mijloace de distribuţie şi comercializare a produsului tuistic rural 
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În studiu realizat, despre strategiile de marketing pentru turismul rural, se 
menţionează importanţa agenţiilor de turism - 47%, urmată de publicitatea directă – 31%, în 
detrimental internetului 19% şi a târgurilor de turism -3%. 

Strategia de promovare presupune comunicarea, transmiterea informaţiei de la 
vânzător spre cumpărător. Pentru sectorul turismului rural, publicitatea, publicaţiile, 
(cataloage,afişe, pliante,hărţi, trasee, ghiduri turistice şi de servicii), relaţiile publice, târgurile 
şi internetul constituie instrumentele principale de comunicare cu piaţa. 

 
Figura nr.4 

Mijloace de promovare a locaţiilor din turismul rural 
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În studiul realizat privind strategiile de promovare ale turismului rural, pe primul loc 
se plasează publicaţiile -30%; urmate de promovarea prin agenţiile de turism-20%; dar un 
loc important joacă prietenii -17% urmat de relaţiile publice-15%; anunţurile în presă-13%; 
iar de  promovarea prin internet au auzit doar -5% din respondenţi. 

 
Concluzii 

Turismul rural este în plină dezvoltare, spaţiul rural constituind o destinaţie turistică 
tot mai căutată împreună cu tradiţiile culturale şi locale ale satului românesc. Succesul 
depinde însă de infrastructura zonei turistice, condiţiile mediului înconjurător, de activităţile 
cu destinaţie specială şi integrarea turistului în activităţile comunităţii locale. Pentru a 
răspunde acestor exigenţe, ofertanţii din industria turismului rural trebuie să ofere servicii de 
calitate la un raport preţ-calitate acceptabil. În etapa actuală, turismul rural se află în faza 
copilăriei, face paşi mici spre maturizare, eficienţă, concurenţă şi inovare.  
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Abstract 

The paper proposes a comprehensive approach to the concept of image in the specific context of major 
tourist areas, strategic, for Romania, the Danube Delta. Choosing this theme was motivated by the observation 
that the tourism potential of the area is far from operated in a satisfactory manner and at full capacity, one of 
the major causes being partly the negative image.The survey is the Danube Delta Reserve, whose universal value 
was recognized by its inclusion in the global network of biosphere reserves as the largest reserve of this type 
under the "Man and Biosphere", launched by UNESCO in 1970.Based on a complex analysis of strengths and 
weaknesses of tourism in the Danube Delta and the opportunities and risks in the exogenous environment are 
rising some proposals to improve the promotion of tourism in this area through the adoption and implementation 
of proper strategies. 

Implementation of objectives, measures and project management needs to ensure optimal conditions in 
each administrative component of the Euro area, and the experience gained in recent years has shown that a 
coherent framework and precisely matched by ensuring adequate financing and staff suitable trained are the 
conditions that may generate good results within the shortest possible time.  
 

Key words: ecotourism, promotion, image. 
 
 

Introducere 
Oficial, Delta Dunării se află pe locul trei după insulele Galapagos şi Marele Recif de 

Corali, intr-un clasament al celor mai bogate zone din lume din punctul de vedere al 
biodiversităţii şi din acest motiv Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare a Deltei 
Dunării promovează în ultimii ani ecoturismul, în vederea sprijinirii conservării naturii, pentru 
creşterea calităţii serviciilor, cât şi în scopul promovării naturii ca element esenţial al imaginii 
turistice a Deltei Dunarii. 

Obiectivele principale ale studiului constau în: 
• analiza complexă a imaginii Deltei Dunarii în vederea îmbunătăţirii acesteia şi a 

eliminării aspectelor negative;   
• propunerea unei campanii de relaţii publice în vederea promovării imaginii acestei 

zone; 
• evidenţierea importanţei aplicării principiilor de management al marketingului 

turistic în construirea imaginii unei zone de asemenea complexitate; 
• relevarea importanţei conceptului de imagine în domeniul turismului în contextul 

geopolitic actual; 
• evidenţierea importanţei turismului în general şi a Deltei Dunării în particular în 

stadiul actual de dezvoltare a economiei româneşti. 
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Inovaţia ştiinţifică a lucrării constă în relevarea rolului imaginii în promovarea 
produselor turistice şi în abordarea complexă şi de profunzime a temei care reflectă 
complexitatea problemei imaginii acestei zone care este determinată de factori ce ţin atât de 
sectorul privat cât şi de cel guvernamental. Valoarea practică a lucrării constă în elaborarea 
unui plan de campanie de relaţii publice pentru promovarea zonei turistice Delta Dunării şi 
poziţionarea acesteia ca o destinaţie turistică sigură, care conferă o combinaţie unică de floră, 
faună, tradiţii şi agrement. Pornind de la această poziţionare se va urmări creşterea numărului 
de turişti în Deltă, comunicarea fiind planificată şi structurată în acest sens pentru atingerea 
obiectivului propus. Scopul acestei campanii îl reprezintă derularea unor proiecte pe teme 
conexe imaginii Deltei Dunării de către ANT împreună cu reprezentanţii diverselor instituţii 
locale şi naţionale, în vederea schimbării percepţiei negative a unor categorii de public. Astfel, 
campania propune o îmbinare a unor acţiuni de tip „desemnare de informaţii” axate pe mesaje 
raţionale cu acţiuni de promovare la târguri şi expoziţii precum şi acţiuni de publicitate axate 
pe mesaje emoţionale. 
 

Particularităţi ale marketingului serviciilor turistice 
Rolul turismului trebuie privit prin capacitatea sa de a satisface unele nevoi specifice 

de consum, de agrement, destindere si de culturalizare. Din punct de vedere direct, rolul 
turismului constă în participarea la crearea de venit naţional prin aportul de valută. Activităţile 
de turism, transport, pregătirea hranei, cazare, agrement, tratament sunt generatoare de venit 
naţional. Turismul internaţional asigură valorificarea în valută a resurselor interne. Turismul 
asigură introducerea în circuitul economic a unor localităţi şi zone geografice, permite 
transferul de venituri în interiorul ţării. Din punct de vedere indirect, prin cererea de bunuri şi 
servicii, turismul determină dezvoltarea producţiei de bunuri şi servicii din celelalte sectoare 
(primar, secundar). Pentru asigurarea bazei materiale a turismului este necesară dezvoltarea 
construcţiilor, a industriei de mijloace de transport şi a infrastructurii [Susanu, I., p.154]. 

În general, în analiza şi definirea produsului turistic se porneşte de la următoarele 
categorii de elemente: [Balaure, V., p.132] 

• factori naturali: aşezare geografică, relief, vegetaţie, faună, climă; 
• factori specifici activităţii umane: economia, limba, cultura, politica, mentalităţile, 

obiceiurile; 
• infrastructura generală reţeaua de transporturi şi comunicaţii, reţeaua de apă şi 

canalizare, de electricitate, mijloace de telecomunicaţii; 
• infrastructura turistică specifică. 
Uneori, produsul turistic este identificat cu oferta turistică, deşi este evident că oferta 

turistică poate genera mai multe produse turistice. Produsul turistic presupune anumite 
particularităţi care-l deosebesc fundamental de produsul natural: [Cristureanu, C., p.84] 

• produsul turistic este unic, fiecare produs reprezintă un caz singular determinat de 
varietatea de structură a resurselor turistice; 

• produsul turistic nu poate fi stocat, transportat; de regulă, el se consumă la sursă 
implicând deplasarea consumatorului; este perisabil; 

• produsul turistic este foarte complex şi se caracterizează prin diversitate, nu se 
poate standardiza pentru că el trebuie să satisfacă o gamă diversă de consumatori 
care au multiple motivaţii turistice; 

• produsul turistic este neelastic (nu se poate modifica imediat şi foarte uşor); 
• comercializarea produsului turistic presupune achiziţionarea imaginii acestuia, 

achiziţionarea de informaţii în legătură cu structura şi particularităţile elementelor 
ce compun  produsul turistic. 

• produsul turistic este alcătuit dintr-o varietate de componente. 
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Tarifele şi preţurile, ca elemente ale politicii de preţ, reprezintă factori formativi 
deosebit de importanţi ai consumului, inclusiv al celui turistic, fiind utilizate ca instrument al 
politicii de marketing a întreprinderii turistice. Rolul tarifelor şi preţurilor în reglarea 
raportului dintre cerere şi ofertă este însă exprimat într-o mai mare măsură de diferenţierea lor 
pe sezoane.  

În cadrul activităţii de marketing a întreprinderii turistice o deosebită importanţă o 
prezintă politicile  de distribuţie şi de promovare. Tratarea împreună a acestor elemente ale 
mix-ului de marketing este determinată de faptul că ele prezintă o serie de caracteristici 
comune, pe care nu le întâlnim în cadrul mărfurilor. Astfel, atât promovarea cât şi distribuţia 
se desfăşoară, în principiu, în absenţa produsului turistic; el nu poate fi deci “ vizionat ”, 
“încercat ”, eventual verificat şi apoi cumpărat. Activitatea de distribuţie va fi însoţită 
întotdeauna de informarea cumpărătorilor în legătură cu posibilităţile de achiziţionare a 
produsului turistic, în numeroase cazuri reprezentând ea însăşi o componentă importantă a 
mix-ului promoţional. Diferenţierea produsului turistic şi tarifelor pe sezoane, ca şi raportul în 
care se află cererea şi oferta în cele două perioade ale ciclului sezonier, implică o diferenţiere 
corespunzătoare a tehnicilor de distribuţie şi promovare. Trăsătura esenţială a acestei 
diferenţieri o formează intensificarea acţiunilor de promovare şi distribuţie în extrasezon, 
având ca obiectiv principal stimularea puternică a cererii turistice. 

În cadrul distribuţiei turistice un element cheie îl formează sistemul de rezervare a 
locurilor de cazare şi de transport. Acesta poate fi organizat în următoarele moduri: [Nedelea, 
A., p.97] 

• sistemul parţial computerizat prin care evidenţele sunt ţinute cu ajutorul unui 
computer, legăturile dintre prestator şi agenţii realizându-se telefonic; 

• sistemul complet automatizat prin care evidenţele şi legăturile sunt realizate prin 
intermediul unor computere interconectate. Sistemul asigură instantaneu 
posibilitatea alegerii locului de cazare în funcţie de preferinţe şi scoaterea din 
circuit după ce locul a fost achiziţionat. 

Promovarea vânzărilor are drept obiectiv stimularea cererii turistice prin măsuri care 
vizează, de obicei, sporirea posibilităţilor de achiziţionare a produsului turistic. Tehnicile cele 
mai utilizate sunt cele prin care se acordă anumite avantaje, atât populaţiei în ansamblu, cât şi 
unor segmente distincte ale acestuia. Trăsătura lor comună o constituie acordarea unor 
înlesniri care în ultimă analiză ieftinesc produsul turistic, făcându-l accesibil unui segment de 
consumatori cu posibilităţi reduse de cumpărare.  
 

Scurtă prezentare a imaginii Deltei Dunării 
Delta Dunării este situată la sud - estul ţarii, având forma literei greceşti “Λ” (delta) şi 

fiind limitată la sud – vest de podişul Dobrogei, la nord trece peste graniţa cu Ucraina, iar la  
est cu Marea Neagră. Delta Dunării este traversată de paralela 450 latitudine nordică şi de 
meridianul de 290 longitudine estică. 

Actuala configuraţie morfohidrografică a Deltei Dunării este rezultatul interacţiunii 
dintre fluviu şi mare în perioada Holocenului. La începutul Holocenului, când nivelul mării a 
crescut până aproximativ la nivelul actual, exista aşa numitul golf al Dunării. La gura acestui 
golf, între promontoriul Jibrieni, la nord şi promontoriul Murighiol – Dunavăţ la sud, s-a 
format cordonul iniţial Letea – Caraorman. Materialul aluvionar a fost transportat de curenţii 
maritimi de-a lungul ţărmului dintr-o zonă situată la nord, la gurile Nistrului, Bugului şi 
Niprului. [Romanescu, G., p.23-26] 

Din punct de vedere ecologic, Delta Dunării este o asociere a 27 de ecosisteme strâns 
legate prin interconexiuni într-o structură care se schimbă continuu pe măsură ce delta 
evoluează. Ecosistemele din Delta Dunării se grupează în patru categorii: acvatice (11 
ecosisteme), palustre (4), terestre (5) şi antropizate (7). Cel mai mic număr de ecosisteme se 
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înregistrează pe spaţii întinse în stufăriile masive (2, 3 ecosisteme), iar cel mai mare număr pe 
câmpurile marine Letea şi Caraorman (16 ecosisteme), ceea ce reprezintă o diversitate 
ecologică remarcabilă. [Miclea, I., p.20-27] 

În trecut Dunărea avea mai multe braţe: potrivit lu Herodot “Istrul” avea cinci braţe, 
Ptolemeu vorbea de şase braţe, Polybiu de şapte braţe, etc. Datorită unui proces natural de 
colmatare astăzi există trei braţe prin care Dunărea construieşte continuu Delta: Chilia, Sulina 
şi Sf. Gheorghe. Braţul Chilia, cel mai nordic, formează graniţa cu Ucraina, transportă 62.6% 
din apele şi aluviunile Dunării, având un curs sinuos pe o lungime de 104 km. Având multe 
ramificaţii şi ostroave, acesta este cel mai tânăr braţ înregistrând şi cea mai mare adâncime de 
36 m. Braţul Sulina este situat în mijlocul Deltei are un curs rectiliniu canalizat permanent, 
dragat şi întreţinut pentru navigaţia vaselor maritime, adâncimea minimă fiind de 7 m, iar cea 
maxima de 18 m. Are o lungime de 62.9 km şi transportă 17.7 % din volumul de apă al 
Dunării. Braţul Sulina a fost amenajat pentru navigaţie începând din anul 1857 prin dragaje, 
iar în anul 1868 prin tăierea buclelor meandrelor. În aval de oraşul Sulina se continuă cu un 
canal protejat de diguri care înaintează în mare aproape 8 km. Braţul Sf. Gheorghe cel mai 
meridional orientat spre sud – est, are un curs sinuos desfăşurat pe 109 km şi transportă 24 % 
din debit. Braţul se termină cu o deltă secundară mică a cărei suprafaţă este în prezent de 13 
km2 .  

Municipiul Tulcea  este principalul loc de plecare în excursiile din Delta Dunării, unde 
flora, fauna, farmecul aparte al locurilor şi bucătăria tradiţională sunt de neuitat. În Tulcea se 
poate ajunge pe calea aerului, Delta Dunării fiind accesibilă de la aeroportul internaţional 
“Mihail Kogălniceanu” din Consţanta care este situat la 70 de km de Tulcea. Pe calea ferată, 
Delta este accesibilă pe tronsonul Bucureşti - Medgidia - Tulcea şi pe tronsonul Constanţa - 
Tulcea iar pe şosea pe drumurile naţionale: Constanţa - Bagabag - Tulcea, Bucureşti - Brăila - 
Tulcea, Bucureşti - Giurgeni - Tulcea. Delta este accesibilă de asemenea cu vaporul pe 
Dunăre, curse clasice: Brăila - Galaţi - Tulcea – Sulina, Tulcea – Sulina, Tulcea - Chilia 
Veche – Periprava, Tulcea – Sf. Gheorghe, şi curse rapide: Tulcea - Sulina şi Tulcea -  Sf. 
Gheorghe. 

Populaţia Deltei are un mod de viaţa neschimbat de secole. La sfârşitul sec. al XIX-lea 
în Delta Dunării locuiau circa 12000 de locuitori, iar în preajma celui de-al doilea război 
mondial în Delta Dunării erau circa 14000 de locuitori. Întinderea mare a apei explică 
numărul mic al locuitorilor care în prezent este de 22000 de mii cu toate că sporul natural este 
cu mult peste media ţării (7-8 % ).Pe teritoriul rezervaţiei sunt în prezent 25 de aşezări umane 
(un oraş - Sulina) cu o populaţie cu 14583 de locuitori din care 31,5 % în oraşul Sulina iar 
restul în localităţile rurale. Aceste localităţi sunt concentrate în cea mai mare parte în lungul 
braţelor Dunării şi ocupă suprafeţe reduse de teren din cauza suprafeţelor neinundabile 
existente. O ocupaţie importantă a populaţiei din Delta Dunării o reprezintă pescuitul 
participând cu 3/4 din producţia internă de peşte. [Găstescu, P., Ştiuca, R.] Circa 29% din 
populaţia activă se ocupă cu pescuitul şi piscicultura. Pescarii continuă să utilizeze 
tradiţionalele bărci pescăreşti ce pot străbate canalele înguste, pentru a ajunge la marile lacuri 
dintre care unele depăşesc suprafaţa de 5000 de ha. Localităţile unde pescuitul reprezintă 
principala activitate a locuitorilor sunt: Crişan, Mila 23, Gorgova şi Sf. Gheorghe. [Năvodaru, 
I. s.a.,2001, p. 223-232] 

Navigaţia pe braţe şi transportul pe canale este o altă preocupare a localnicilor. Cel 
mai bun mijloc pentru cei care doresc să descopere lumea păsărilor în habitatul lor este de a se 
apropia cu o barcă pescărească, deoarece păsările sunt obişnuite cu acestea şi nu se sperie. 

Caleidoscop al unor peisaje mereu inedit, paradisul păsărilor şi al trestiilor, al 
puzderiilor de peşti – Delta Dunării este o regiune de mare frumuseţe turistică şi de real 
interes ştiinţific. În perioada verii, Delta Dunării devine o destinaţie a celor care doresc să se 
relaxeze, departe de zgomotul oraşelor, în liniştea apelor. Vara este si anotimpul când încep să 
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vină pescarii sportivi din toate colţurile României, dar şi din străinătate, în căutarea unor 
memorabile partide de pescuit. [Năvodaru, I., Kiss, J.B., Cernisencu, I., p.128-139]  

În perioada estivală, turiştii în număr din ce în ce mai mare vin in primul rând pentru a 
îmbina delta cu marea pentru ca din orice punct al deltei se poate ajunge la mare. 

În prezent, principala direcţie de valorificare este turismul, pentru care Deltei Dunării 
a fost şi rămâne un obiectiv de interes naţional şi internaţional prin potenţialul peisagistic, 
fondul ornitologic şi cinegetic. Datorită frumuseţii oferite de lumea vegetală şi animală, a 
sălbăticiei care uluieşte călătorul prin ineditul pitoresc, Delta Dunării a devenit o rezervaţie a 
biosferei, sub protecţia UNESCO. Rezervatia Biosferei Delta Dunãrii a fost recunoscutã în 
septembrie 1990, ca zonã umedă de importanţă internaţională, mai ales ca habitat al păsărilor 
de apă - Conventia RAMSAR.  Valoarea de patrimoniu natural universal a Rezervatiei 
Biosferei Delta Dunãrii a fost recunoscutã prin includerea acesteia în Lista Patrimoniului 
Mondial Cultural si Natural, în decembrie 1990. 

Delta Dunării se încadrează în categoria peisajelor deltaice din zona temperată al cărui 
relief este reprezentat printr-o succesiune de câmpii litorale în cadrul cărora se disting două 
forme de relief care dau nota specifică: grindurile şi câmpurile.  

Delta Dunării este un adevărat paradis faunistic. Aici vieţuiesc 98 % din fauna 
acvatică europeană, peste 3400 de specii, multe din ele fiind unice în lume. Peştii sunt 
prezenţi prin 65 de specii cei mai mulţi de apă dulce restul migrând primăvara din Marea 
Neagră, între aceştia numărându-se sturionii şi scrumbiile. .[Leonte R., p. 29-37] 

Păsările sunt cele care au creat faima deltei cunoscută încă de la începutul secolului ca 
un paradis avian. Renumele se datorează celor 327 de specii pe care le putem întâlni în Delta 
şi care reprezintă 81 % din avifauna României. Păsările acvatice sunt cele mai numeroase, 
cuibăresc 81 de specii şi trec prin deltă 60 de specii, ceea ce reprezintă 82 % din avifauna 
acvatică europeană.[Năvodaru I, Kiss, J.B., Cernisencu, I., p. 215]  

În raport cu numărul păsărilor, numărul speciilor de animale este mult mai mic. 
Animalele trăiesc pe plaur şi dintre acestea putem aminti: porcul mistreţ, câinele enot, 
bizamul, lutra, nurca şi vulpea. 

În Delta Dunării predomină vegetaţia de mlaştină stuficolă care ocupă circa 78% din 
suprafaţa totală. Principalele specii stuful, papura, rogozul, în amestec cu salcia pitică şi 
numeroase alte specii. O altă categorie a vegetaţiei o reprezintă zăvoaiele care sunt păduri de 
salcie, frasin, arin, plop care cresc pe grindurile fluviale inundate periodic. Plaurul, iniţial 
fixat, se desprinde de fundul ghiolurilor şi bălţilor transformându-se în insule plutitoare care, 
împinse de vânt, se deplasează pe suprafaţa apei. Alături de stuf, pe plaur  întâlnim rogozul, 
menta, feriga de apă, cucuta de apă, troscotul, salcia pitică, precum şi plante agăţătoare. 

Delta Dunării propriu-zisă este cea mai mare componentă a rezervaţiei, fiind situată pe 
partea stângă a braţului Chilia, inclusiv delta secundară a acestuia, Ucraina, având două mari 
sectoare: delta fluvială şi delta fluvio-maritimă. A doua componentă a rezervaţiei, este situată 
în sudul Deltei Dunării. Cea mai mare parte a complexului o constituie zona depresionară 
(vechiul golf Halmiris) ocupată iniţial de apele mării şi care a fost compartimentată ulterior, 
prin formare de cordoane şi grinduri. 

In cadrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării există zone strict protejate precum: 
Roşca – Buhaiova, Pădurea Letea, Raducu, Nebunu, Vatafu – Lunguieţ, Padurea Caraorman, 
Sărături –Murighiol, Arinuşul Erenciuc, Insula Popina, Sacalin Zatoane , Periteasca – 
Leahova, Capul Doloşman, Grindul Lupilor, Grindul Chituc, Rotundu, Potcoava, Istria – 
Sinoe, Belciug. Toate aceste zone reprezintă arii de agrement unde se întocmesc trasee 
turistice pentru excursii. [www.delta dunarii.ro] 

Agenţiile de turism organizează excursii de la 1 zi până la 7 zile pe diferite canale ale 
Deltei Dunării cât şi croaziere de la 3 zile până la 7 zile. Pe lângă resursele turistice naturale 
turiştii au la dispoziţie resursele turistice antropice, precum monumente arheologice istorice, 
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de artă şi arhitectură, muzee, case memoriale, construcţii contemporane, etnografie, folclor, 
etc. Astfel în afară de plajele de nisip de pe malul mării, de la Sulina sau Sf. Gheorghe, care 
conferă un ideal loc de izolare şi relaxare, turiştii pot opta pentru închirierea unei bărci cu 
motor şi efectuarea unei excursii în Deltă. Dacă turiştii au pasiune pentru arheologie ei pot 
vizita fortificaţii romane, movile funerare de prin secolul VI - VII înainte de Hristos, la Histria 
ruinele celei mai vechi aşezări urbane din România, întemeiată acum mai bine de 2600 de ani, 
Farul din Sulina, construit în 1870 în perioada Comisiei Europene a Deltei Dunării, cimitirul 
oraşului Sulina, declarat monument istoric, în care se odihnesc laolaltă englezi, italieni, greci, 
evrei şi români. Pe lângă excursiile în Delta Dunării operatorii turistici pot include în circuitul 
turistic şi alte obiective: muzeul de artă orientală din Babadag, casa memorilă Panait Cerna 
din comuna Cerna, gospodăria tărănească de la Enisala,  ruinele cetăţii medievale Enisala 
datând din sec. XIV,  colecţia muzeală a mănăstirii ortodoxe din Niculiţel; Monumentul 
Paleocreştin din Niculiţel, colecţia muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Celic Dere, Muzeul de artă, 
Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Ştiinţele 
Naturii “Delta Dunării” din Tulcea,  tot în Tulcea, cetatea Aegysus, aşezare getică, ş.a. 

Faţa de valoarea de excepţie a Deltei Dunării echiparea tehnică, dar mai ales circulaţia 
turistică organizată sunt foarte reduse deci, şi valorificarea turistică este sub posibilităţi. Nu 
este vorba despre realizarea unei aglomerări de spaţii de cazare pe uscat, ci de dotarea cu 
hidrobuze, bărci, vase dormitor, etc., ambarcaţiuni moderne silenţioase şi nepoluante, 
corespunzătoare unui turism itinerant.  

Cazarea în Delta Dunarii în hoteluri şi pensiuni se găseşte în localităţile: Tulcea, 
Sulina, Sfântu Gheorghe, Samova, Partizani, Murighiol, Mila 23, Mil 35, Mila 47, Maliuc, 
Mahmudia, Nufărul, Jurilovca, Gorgova, Dunavăţu, Crişan, Chilia, Caraorman, Colina, Ilgan, 
Bestepe, Bălteni de Sus, Uzlina. În prezent în Delta Dunării sunt 17 hoteluri, 57 de pensiuni 
dintre care una de cinci stele situate în apropiere de localitatea Mahmudia, 32 de complexuri 
de vile, dintre care unul de cinci stele amplasată pe lacul Somova, 26 de nave ponton dintre 
care una de cinci stele şi alte 16 modalităţi de cazare în moteluri, campinguri, cabane, sate de 
vacanţă. 

Delta Dunării poate oferi turiştilor mai multe posibilităţi de petrecere a vacanţelor. 
Deşi nu este situată exact în Delta Dunării însă face parte din rezervaţie, Gura Portiţei este un 
loc unic în ţară, chiar din Europa. Situat la jumătatea distanţei dintre oraşele Tulcea şi 
Constanţa, satul de vacanţă “Eden” de 3 *   se află pe ultima fâşie de uscat între Marea Neagră 
şi Lacul Goloviţa. Aici se poate ajunge pe DN 22 până în localitatea Ceamurlia de Jos, 
urmând ca la Babadag să se continue drumul până la Jurilovca, cel mai important port 
pescăresc de pe malul Lacului Razelm. De aici după o călătorie de o oră cu vaporul sau de 20 
de minute cu şalupa rapidă se ajunge la Gura Portiţei. Complexul turistic “Gura Portiţei” pune 
la dispoziţia turiştilor mai multe posibilităţi de petrecere a vacanţelor, în funcţie de confortul 
dorit, aceştia putând opta pentru vacanţe rustice în căsuţe de lemn, tip camping, situate pe 
plajă sau vacanţe elegante şi sofisticate cu cazare în vile de 2* sau 3* dotate cu mobilier 
modern şi aer condiţionat. Posibilităţile de petrecere a timpului liber sunt nelimitate, turiştii 
putând alege vacanţe cu program tematic: contemplativ – tradiţionale, în care se poate admira 
arhitectura satului Jurilovca şi se pot cunoaşte obiceiurile locuitorilor, de thalaso – terapie şi 
băi de soare,  de descoperire a trecutului istoric, prezent aici la tot pasul (ruinele cetăţii 
Argamum, ruinele cetăţii Heracleea, construită de genovezi în ultimul sfert al sec. al XIII-lea, 
situate în drum spre Enisala, una din cele mai vechi aşezări româneşti de pe malul 
Razelmului), de aventură pline de senzaţii tari pentru turiştii iubitori de sport care au la 
dispoziţie bărci cu rame, bărci cu motor, hidrobiciclete, schijet-uri, teren de volei şi tenis, 
excursii cu şalupa pe canalele şi lacurile Deltei, de studiere a diferitelor specii de păsări, 
această zonă constituind un paradis pentru ornitologi (Insula Lupilor, un loc de popas pentru 
păsările migratoare), pentru pescari, de vânătoare (atunci când sezonul este deschis) cu 
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pachete de programe speciale de vânătoare la gâşte sălbatice, lişiţe, găinuşe de baltă, sitari şi 
altele. Turiştii care vin în Deltă mai pot practica paintball, tirul cu arcul / arbaleta, scufundări 
sub supravegherea instructorului, jocuri distractive în echipe,  pot participa la diferite 
workshop-uri sau la team building-uri. 

Alături de Valea Prahovei, Maramureş, Bucovina, Delta face parte din patrimoniul de 
imagine al României. În competiţia turistică cu statele vecine, operatorii de turism văd în 
Delta Dunării atuul României. 

În 2008 în Delta Dunării au fost, potrivit datelor furnizate de reprezentanţii 
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, 142.845 de turişti [dailybusiness.ro]. 
Numărul turiştilor care vizitează Delta, ar putea creşte an de an, odată cu creşterea 
posibilităţilor de petrecere a timpului liber. Din păcate, pe fondul alocării insuficiente a 
fondurilor pentru dezvoltare prin realizarea unor investiţii, care, în 2009, asigurau punerea în 
practică a doar 25% din proiecte, conform declaraţiei guvernatorului ARBDD, Grigore 
Baboianu, într-o conferinţă de presă [Financiarul.ro, 24 august 2009], numărul turiştilor a 
scăzut. Astfel în perioada mai-august 2009, în Delta Dunării s-au înregistrat circa 40.000 de 
turişti, de 3 ori mai puţini decât în aceeaşi perioadă a anului 2008, turiştii străini reprezentând 
doar 23% din total. 
 

Analiza critică a promovării Deltei Dunării 
În cele ce urmează, vom prezenta o sinteză a elementelor analizei critice realizate prin 

metoda SWOT. 
 

Tabel nr. 1 
Analiza SWOT 

MEDIUL ENDOGEN 
Puncte tari Puncte slabe 

- notorietate ridicată; 
- cea mai mare rezervaţie de ţinuturi umede din 

Europa; 
- locul 3 după Insulele Galapagos şi Marele 

Recif de Corali; 
- existenţa unui număr ridicat de unităţi de 

cazare; 
- diversificarea formelor de cazare, alimentaţie 

şi agrement; 
- numeroase puncte de atracţie turistică inedite; 
- creşterea numărului curselor cu nave mici, 

particulare pe canalele Deltei; 
- cea mai mare colonie de pelicani din Europa; 
- posibilitatea de a realiza bord-watching; 
- creşterea numărului investiţiilor în unităţi de 

cazare; 
- element important în formarea şi menţinerea 

brandului de ţară; 
- existenţa unor locaţii inedite de natură 

sălbatică; 
- preocupări ale tour operatorilor din oraşul 

Tulcea pentru a oferi produse turistice 
complexe; 

- ospitalitate românească; 
- varietate de floră şi faună; 
- obiceiuri şi tradiţii culturale deosebite; 
- pentru anul 2007, Delta Dunării a fost 

- tarife destul de mari; 
- infrastructură deficitară; 
- insuficiente centre de informare turistică; 
- preocupare insuficientă a autorităţilor locale 

(campanii, materiale de promovare etc.); 
- gări fluviale insuficiente; 
- insuficiente curse rapide (tip săgeată); 
- necunoaşterea limbilor străine ce circulaţie 

internaţională de către localnici; 
- insuficienţa personalului calificat în oferirea 

serviciilor turistice; 
- agenţii de turism fără ghizi specializaţi; 
- existentă unor locaţii concesionate abuziv cu 

riscul de a distruge flora şi fauna; 
- insuficienta dezvoltare a turismului ştiinţific; 
- puţine locaţii de cazare de lux; 
- nu sunt hoteluri suficiente şi nici viaţă de 

noapte; 
- existenţa unor locaţii a căror arhitectură nu se 

încadrează în specificul zonei; 
- lipsa unor programe de păstrare a resurselor 

naturale; 
- intensificarea poluării; 
- lipsa ghizilor care cunosc limba germană; 
- raportul preţ/servicii oferite mare; 
- transportul scump. 
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declarată destinaţie turistică internaţională, 
- Delta Dunarii se afla pe locul 16 in lista 

Patrimoniului cultural UNESCO; 
- înfiintarea primului punct de informare 

turistica in localitatea Jurilovca. 
MEDIUL EXOGEN 

Oportunităţi Ameninţări 
- organizarea de conferinţe, simpozioane pe 

diverse teme, cu participare internaţională; 
- participarea la expoziţii şi târguri de turism 

la nivel naţional şi internaţional; 
- acţiuni intense la nivelul organismelor locale 

şi naţionale de relaţii publice; 
- implicarea diverselor firme prin programe de 

responsabilitate socială în rezolvarea unor 
probleme ale Deltei ; 

- creşterea preocupărilor organizaţiilor de 
profil pentru promovarea Deltei; 

- înfiinţarea unor noi staţiuni de cercetare; 
- extinderea investiţiilor prin programe 

concrete care corespund principiilor 
dezvoltării durabile; 

- pătrunderea pe piaţa turismului de lux; 
- deschiderea unor complexe turistice de 5 

stele; 
- dispoziţia Guvernului de a investi în 

reconstrucţia ecologică a Deltei; 
- Centrul de agrement de la Sulina a fost 

înscris în circuitul Youth Hostelling 
International; 

- existenţa unor programe de sprijin financiar 
acordate investitorilor; 

- existenţa unui Master Plan pentru Delta 
Dunării; 

- realizarea unui Memorandum de intelegere 
intre Administratia ARBDD, Institutul 
National de Cercetare Delta Dunarii, 
Administratia Rezervatiei Naturale 
Dunaisky, Ucraina, pentru cooperare in 
diverse domenii; 

- instruire personal, management refacere 
ecologica; 

- cresterea numarului de centre de informare 
turistica; 

- includerea Romaniei in seria ghidurilor 
Descoperirea vecinilor, editate in Austria; 

- realizarea de site-uri de prezentare a 
ofertelor de cazare de catre hotelierii din 
Delta Dunarii  

- practicarea unui turism neecologic, de masă; 
- pericolul inundaţiilor; 
- pericolul revenirii gripei aviare; 
- pescuitul în perioadele de prohibiţie; 
- existenţa unor aglomerări de unităţi de 

cazare care nu corespund cerintelor unui 
turism durabil; 

- existenţa turismului „la negru”; 
- vânzarea şi/sau concesionarea de terenuri din 

Deltă pentru construirea de locuinţe 
particulare; 

- neimplicarea suficientă a autorităţilor  locale 
in păstrarea tradiţiilor, obiceiurilor si 
promovarea acestora; 

- existenţa fenomenului infracţionalităţii; 
- sezonul secetos care împiedică accesul pe 

canale a navelor de croazieră datorită 
nivelului scăzut al apei; 

- intervenţiile ucrainenilor care, prin diverse 
amenajări, afectează ecosistemul Deltei; 

- cresterea numarului de pensiuni nedeclarate. 

 
Concluzii şi propuneri 

Pe linia promovării turismului, astăzi organizaţiile se concentrează tot mai mult pe: 
• crearea de noi imagini turistice; 
• repoziţionarea unei destinaţii turistice tradiţionale; 
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• construirea brandului regional/naţional. 
În prezent, România este deficitară la capitolul „imagine de ţară”. În ultimii ani au fost 

iniţiate diverse proiecte fără nici o finalitate. Practic, imaginii României îi sunt asociate câteva 
repere turistice: Transilvania şi Contele Dracula, Mănăstirile din Nordul Moldovei, zona 
Maramureşului, Valea Prahovei, Delta Dunării. 

Politica şi strategiile Ministerului Turismului şi a Agenţiei Naţionale pentru Turism nu 
sunt coerente şi nici consecvente. Putem vorbi de o anume disparitate regională şi de o 
folosire subdimensionată a resurselor comunicaţionale ale acestora. 

Pentru ca România să atragă turişti mai ales în Delta Dunării trebuie să se acţioneze 
corect şi eficient în cazul apariţiei unei crize de imagine, cum a fost cea a gripei aviare. 
Această criză a afectat turismul în anul 2005 şi de aceea se încearcă redresarea situaţiei.  

Toate ţările care au avut probleme de imagine care să afecteze turismul au iniţiat 
programe de promovare agresive. Din pacate Romania este o exceptie. Singura deltă din 
Europa inca duce lipsă acută de vizitatori. Afectat de criza gripei aviare, turismul în deltă îşi 
revine cu greu. Preţurile au rămas la fel ridicate şi după valul de gripă aviară. Dar turiştii 
amatori de deltă nu ţin cont nici de preţ, nici despre ce se spune despre gripa aviară. Mai mult 
autorităţile au interzis practicarea pescuitului ceea ce a dus la o scădere şi mai mare a turiştilor 
majoritatea venind în Deltă pentru a practica acest sport.   

Analizele întreprinse în cadrul acestei lucrări au permis formularea următoarelor 
concluzii: 

• Delta Dunării poate contribui la îmbunătăţirea imaginii României pe plan extern. 
• Delta Dunării beneficiază de o serie de avantaje care pot fi valorificate în cadrul 

diverselor programe de dezvoltare durabilă şi de promovare pe plan naţional şi 
internaţional. 

• Creşterea gradului de promovare pe toate canalele oferă posibilitatea de a atrage 
investiţii cu efecte în plan economic, social asupra regiunii. 

• În demersul de promovare a Deltei Dunării ar trebui sa se ţina cont de faptul că 
pentru viitor, potrivit prevederilor Master Plan, se are în vedere transformarea 
României într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi 
cultural, corespunzător standardelor UE. 

• Monitorizarea permanentă şi protejarea fondului ornitologic din Delta Dunării, 
unul dintre principalele puncte de atracţie ale zonei.  

• Infrastructura este deficitară, fapt ce ar trebui sa impuna eforturi din partea 
autorităţilor de a asigura un tranzit turistic adecvat prin îmbunătăţirea şi crearea 
de noi posibilităţi de transport (naval, aerian). 

• Elaborarea unui regulament de urbanism complet pentru combaterea fenomenului 
invaziei de construcţii care afectează cadrul peisagistic şi tradiţiile arhitecturale 
locale.  

• Reconstruirea şi redarea în circuitul turistic a elementelor cu valoare istorică şi 
culturală de pe teritoriul Deltei. 

•  Crearea de reprezentanţe turistice pe principalele pieţe pentru a informa publicul 
ţintă si a răspunde solicitărilor de informaţii. 

• Încurajarea unor acţiuni specifice, utilizând strategiile de tip „pull”, care urmăresc 
aducerea liderilor de opinie, a reprezentanţilor mass-media cu diverse ocazii în 
Deltă; 

• Valorificarea mai bună a noilor tehnologii şi a noilor instrumente de comunicare, 
pagini web, bloguri, forumuri etc. în scopul asigurării unei mai mari vizibilităţi şi 
a creşterii competitivităţii pe piata internatională.  

• Realizarea de acţiuni conjugate pentru stoparea practicării turismului „la negru”. 
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• Continuarea acţiunilor de promovare a Deltei Dunării în străinătate prin 
organizarea unor vizite în România ale unor jurnalişti şi tour-operatori importanţi 
din Europa. 

• Conceperea unor programe de management al crizei şi punerea lor în aplicare  în 
cazul apariţiei unei astfel de situaţii pentru a acţiona corect şi efeicient şi a reduce 
efectele acesteia. 

În contextul actual fiecare din noi ar trebui sa conştientizeze că Delta Dunării este o 
regiune unică şi avem datoria morală să protejăm şi să promovăm această unicitate din ce în 
ce mai căutată de turiştii din întreaga lume. 
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1.3. PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP ROLE IN RURAL 
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Abstract 
The article described the current problems of rural communities in Moldova in transition stage. The 

author examines rural management activities and determine its problems. Among the key problems is that the 
problem of 

rural migration to cities and abroad. The author proposes the development of public-private partnership in local 
government activities in full efficiency to achieve local objectives. 
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Caracteristica spaţiului rural al Republicii Moldova 
Spaţiului rural din Republica Moldova îi revine cea mai mare parte a teritoriului 

Republicii - 92,3 % din suprafaţa totală. Acest teritoriu se caracterizează printr-un grad înalt 
de valorificare. Partea predominantă a spaţiului rural revine terenurilor cu destinaţie agricolă 
care ocupă 62,6% din suprafaţa totală, 13,7% - terenurilor ocupate cu păduri şi celor destinate 
protecţiei mediului (tab.1.1). 

Tabelul nr. 1.1. 
Structura terenurilor din spaţiul rural al R.Molodva conform destinaţiei, 2008 

 
Nr 
crt 

Destinaţia terenurilor Suprafaţa 
(mii ha) 

În %, faţă 
de total 

1. Terenuri-total, inclusiv: 
Terenuri cu destinaţie agricolă 

3123,4 
1951,8 

100,0 
62,6 

2. Terenuri ale fondului silvic şi destinate protecţiei naturii 428,5 13,7 
3. Fondul de rezervă (terenuri destinate dezvoltării sociale a 

localităţilor şi de folosinţă generală-păşuni obşteşti) 
553,8 17,7 

4. Terenuri ale fondului apelor 83,4 2,6 
5. Terenuri destinate industriei, transporturilor, 

Comunicaţiilor sub construcţii şi alte destinaţii speciale 
105,9 3,4 

Sursa: Cadastrul funciar al R.Moldova din 1.01.2008. 
 
Potenţialul demografic din spaţiul rural al Republicii Moldova în 2008 constituia 56% 

din totalul populaţiei. Din întreaga populaţie antrenată în principalele tipuri de activităţi 
economice, 49,5% erau ocupaţi în agricultură, fapt ce ne confirmă caracterul agrar destul de 
pronunţat al acestui spaţiu. 

Potenţialul economic de bază din spaţiul rural al Republicii îl constituie agricultura şi 
ramurile de prelucrare a materiei prime vegetale şi animaliere. Actualmente şi în viitorul 
previzibil, se presupune că economia naţională în sectorul de producţie va păstra caracterul 
preponderent agroalimentar, iar mai mult de jumătate din populaţia republicii, direct sau 
indirect va avea drept sursă de existenţă activitatea agroindustrială. 
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Ponderea agriculturii împreună cu industria prelucrătoare de materie primă agricolă 
constituia cca 33% din PIB şi 65% din volumul total al exporturilor. Deşi agricultura este o 
ramură riscantă a economiei R.Moldova, ponderea ei în valoarea PIB-ului, în opinia 
specialiştilor, se va păstra în următorul deceniu la un nivel înalt.  Agricultura este completată 
de o economie rurală neagricolă slab dezvoltată. Aceasta se bazează actualmente pe 
întreprinderi mici şi mijlocii puţin profitabile. Ponderea veniturilor din activităţile neagricole, 
în anii 2007-2008, a fost de 1,8-5,2% [4, p.40]. 

Nivelul de viaţă al populaţiei rurale se situează cu mult sub cel al orăşenilor, mai ales 
în privinţa accesului la serviciile necesare pentru iniţierea şi dezvoltarea unor afaceri moderne 
cu un potenţial înalt de generare a veniturilor. Cu mult mai slab este dezvoltată şi 
infrastructura gospodăriei comunale. De exemplu, în mediul rural, ponderea gospodăriilor ce 
se aprovizionează cu gaze din reţeaua publică, apeduct şi apă caldă este, respectiv, de 
15,5%,10% şi 6,6%, faţa de 71,2%; 81,3%; 74.6% în mediul urban (Raport 2008). 

Spaţiul rural din Republica Moldova dispune de un potenţial turistic valoros, care, prin 
atracţia sa, este capabil să orienteze fluxul de turişti cu predilecţie spre aşezările rurale, 
deoarece, în preajma lor, se află majoritatea obiectelor de o mare valoare turistică. Avem în 
vedere peisajele naturale atractive, rezervaţiile ştiinţifice şi naturale, minunatele parcuri, mii 
de staţiuni preistorice, cetăţi medievale, monumente de arhitectură protejate de stat, 
practicarea diverselor meşteşuguri, prezenţa lăcaşurilor de cult (biserici, complexe 
monastice), renumite depozite subterane de vinuri, care, la rândul lor, sunt incluse în traseul 
turistic”Calea vinului”. 

Toate aceste resurse servesc drept suport pentru dezvoltarea turismului rural, care, în 
viitor s-ar putea înscrie între genurile de activitate destul de profitabile. În legătură cu aceasta, 
este important să menţionăm faptul, că un număr impresionant de turişti europeni au ales satul 
drept destinaţie turistică.  

Mobilitatea teritorială a populaţiei reprezintă una din caracteristicile esenţiale ale 
libertăţii acesteia, care în etapa contemporană, după modul de desfăşurare şi influenţa pe care 
o are asupra dinamicii populaţiei, precum şi prin intensitatea ei, poate fi comparată cu 
mişcarea naturală. Cercetările fenomenului migraţionist ne permite să concluzionăm că 
migraţia populaţiei are un rol major în schimbarea structurii şi numărului populaţiei, inclusiv 
a celei rurale. Dat fiind faptul că, în cadrul migraţiei interne, prevalează cea pe direcţia sat-
oraş, mediul rural a suferit schimbări cantitative şi calitative esenţiale în timp, în sensul 
diminuării efectivului numeric şi al transformărilor structurale. Urmărind evoluţia migraţiei în 
timp din R.Moldova, putem aprecia gradul de stabilitate al populaţiei sau eventual, putem 
prevedea o situaţie socio-economică în continuă deteriorare. 

Problematica mobilităţii populaţiei în Republica Moldova, în general, şi a celei din 
spaţiul rural, în particular, este una complexă, fiind cauzată de un şir de factori şi fenomene ce 
au avut loc. În ultimii ani, fenomenului migraţional i s-a acordat o atenţie deosebită atât din 
partea specialiştilor şi experţilor preocupaţi de această problematică, cât şi din cea a 
autorităţilor, societăţii civile. Acest interes major este cauzat de dimensiunea pe care a 
căpătat-o migraţia ca fenomen în perioada de tranziţie, îndeosebi prin intensificarea fluxurilor 
migraţiei externe, care a luat proporţii alarmante şi care, pe fondul unui declin natural al 
populaţiei, a determinat o depopulare accentuată. Tot mai mulţi experţi sunt de părere că 
menţinerea şi intensificarea manifestării fenomenelor demografice negative poate conduce la 
un colaps demografic, având în vedere multitudinea problemelor pe care le însumează cadrul 
demografic al populaţiei Republicii Moldova.  
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Migraţia internă a forţei de muncă rurale şi cauzele acesteia 
Migraţia internă în spaţiul dintre Prut şi Nistru s-a manifestat în următoarele direcţii:1) 

sat-oraş; 2) oraş-sat; 3) sat-sat. Cea mai pronunţată direcţie de migraţie, pe toată perioada, a 
fost direcţia sat-oraş, cu o pondere de 70-80% din numărul celor plecaţi. Direcţia oraş-sat este 
inferioară numeric direcţiei sat-oraş, ea constituind numai 60-65% din numărul celor sosiţi. 
Direcţia «sat-sat» are cea mai mică pondere şi reflectă legăturile migraţioniste între localităţile 
rurale, constituind 35-40% din procesele migratorii săvârşite în plan interior între localităţile 
rurale ale republicii. În plan intern, migraţiile rurale au avut o intensitate mai mare, faţă de cea 
externă în  intervalul de timp analizat (tabelul 2.1). 

Migraţia externă este inferioară numeric celei rurale în plan intern, dar cu toate 
acestea, aspectul dat al migraţiilor rurale a cunoscut un dinamism, fiindu-i caracteristice atît 
etape de evoluţie ascendente, cît şi descendente. Migraţia externă a cunoscut o desfăşurare în 
două fluxuri de migranţi sosiţi şi plecaţi continuu. Evoluţia lor a fost diferită, determinând 
direct indicii sporului migratoriu de la valori negative pâna la valori pozitive. Migraţia rurală 
ca fenomen are atât aspecte pozitive, cât şi negative. Aspectele pozitive sunt incontestabile: ea 
permite redistribuirea forţei de muncă între ramurile economiei; realizează în practică 
principiul schimbului de cadre între regiuni, zone, raioane, fără migraţie fiind imposibil 
procesul de industrializare şi urbanizare. Migraţia rurală constituie, în sine, o cale de mişcare 
socială a populaţiei ce contribuie la ridicarea calităţii forţei de muncă, situaţiei sociale şi de 
serviciu, atingerea scopurilor vieţii. Aici se intersectează mecanismul intereselor personale cu 
necesităţile obşteşti şi cele ale economiei naţionale[4, p.30].  

 
Tabelul nr. 2.1. 

Rata migraţiilor rurale în perioada 1996-2008, % 
 

P
otrivit 
datelo
r 
statisti
ce, în 
anul 
2005 
în Republica Moldova oficial au fost declarate plecate peste hotare 345,2 mii persoane. În 
anul 2005 din numărul total al acestora 69,1% erau din mediul rural. Problema este şi mai 
gravă, deoarece din numărul total de 238,7 mii de persoane declarate plecate peste hotare din 
mediul rural, aproximativ 62% au avut vârsta până la 35 ani. Situaţia dată pare a fi mult mai 
alarmantă dacă s-ar fi luat în calcul şi informaţiile neoficiale care atestă un număr cu mult mai 
mare al persoanelor din mediul rural, plecate peste hotare în căutarea unui loc de muncă [3, p. 
545]. 

În 2008, în general, migranţii moldoveni aveau în medie vârsta de 35 de ani, fiind 
predominat bărbaţi, venind din mediul rural, care au urmat de obicei, cursurile învăţământului 
mediu. Oricum, la o cercetare mai atentă a acestor caracteristici observăm faptul că există 
diferenţe între cele patru grupuri de vârstă (tab.2.2). 

 
 
 
 
 
 

      Migraţia rurală internă      Migraţia rurală externă     Perioada 
luată în studiu În % faţă de 

populaţia 
rurală 

În % faţă de 
populaţia 
totală 

În % faţă de 
populaţia rurală 

În % faţă de 
populaţia totală 

1996-2000          10,6           6,5           6,4          2,1 
2001-2005          9,6            5,2           4,9          2,0 
2005-2008          6,7            5,0           4,7          1,9 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2009, p.324
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Tabelul nr. 2.2. 
Caracteristicile socio-economice ale migranţilor anului 2008 (%) 

 CSI construcţii CSI altele UE Altele Total 
 Vârsta (ani)  34,43 34,83 35.39 32,33 34,56 
sub 30 de ani  36,77 35,39 34,20 50,58 37,34 

30-50 de ani  53,90 55,50 57,02 38,93 53,41 

peste 50 de ani  9,33 9,11 8,78 10,49 9,25 

 Femei  15,51 46,13 58,53 67,75 41,62 
 Studii primare  5,46 4,93 2,57 12,52 5,32 
 Studii secundare  48,68 35,58 31.35 33,58 38,45 
 Studii superioare de scurtă  
durată  36,75 36.37 35,37 32,83 35,76 

Studii superioare universitare  7,96 22,39 28,86 19,23 19,12 

Zona rurală  76,30 66,28 56,46 51,31 64,82 
Sursa: Sainsus V., Migraţiile populaţiei rurale a R.Moldova,. Chşinău: USM, 2008, p.43. 

 
Aşadar, putem spune ca migraţia rurală contemporană are un character spontan, 

sporadic, individual, iar măsurile organizaţionale şi monitorizare a migraţiei îşi pierd 
importanţa  sporind însemnătatea mecanismelor socio-economice. 

Până la demararea procesului de tranziţie la economia de piaţă, Republica Moldova 
era considerată o republică cu o economie agrar-industrială, în care mai mult de jumătate din 
populaţie locuia în mediul rural, iar peste 50% din populaţie economic activă era ocupată în 
sectorul agrar. În prezent, domeniile de activitate desfăşurate în mediul rural se referă la: 
agricultură, comerţ, sferă socială (învăţământ, sănătate, asistenţă socială) şi administraţie 
publică. Din domeniile de activitate menţionate, agricultura ocupă ponderea cea mai mare, în 
care este antrenată forţa de muncă din mediul rural.  

Activităţile care se desfăşoară în mediul rural sunt foarte puţin diversificate, viaţa 
economică a satului moldovenesc fiind dominată de practicarea agriculturii.   

Munca în agricultură, în mod tradiţional, este cel mai frecvent o muncă de tip familial. 
În mod aparent, această nu costă nimic, în gospodăriile agricole individuale sau cele familiale 
nici nu se cuantifică această muncă, de unde şi incitaţia de a nu face economie. 
Munca în agricultură este puţin specializată astfel încât numărul operaţiunilor solicitate de 
lucrările agricole este extrem de mare. Unul şi acelaşi lucrător agricol este obligat să efectueze 
pe parcursul anului o multitudine de lucrări, ceea ce face ca diviziunea muncii să fie aproape 
imposibilă. 

Munca în agricultură este în mare parte de tip sezonier. Salariul agricol se află într-o 
permanentă nesiguranţă din cauza frecventelor întreruperi ale activităţii cauzate în general, de 
timpul nefavorabil. Apar deseori conflicte sociale generate de această stare de lucruri. 
Rezolvarea este una singură: garantarea unui salariu minim pentru timpul nefavorabil. 

În comparaţie cu situaţia de la noi, cea existentă astăzi în SUA, ţările din vestul 
Europei, Japonia, Canada etc. în care componenţa esenţială a sistemului agroalimentar – 
producţia agricolă propriu-zisă – se sprijină pe o structură celulară formată din: proprietatea 
funciară, familie şi exploataţie agricolă. În agricultura acestor ţări există o reţea de distribuţie 
în amonte şi aval a materialelor necesare agricultorilor, o reţea de prelucrare a materiilor 
prime agricole, una de valorificare a produselor agricole primare şi a celor alimentare, una 
financiară de creditare şi de asigurare precum şi una de asistenţă tehnică de specialitate. Toate 
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aceste reţele împreună cu producţia agricolă se constituie într-un sistem agroalimentar 
complex, modern şi performant. 

De asemenea, motivarea forţei de muncă pentru a activa în sectorul agrar poate fi 
explicată şi prin faptul că în mediul rural nu există infrastructura necesară, care ar permite 
accelerarea dezvoltării agriculturii. 

În prezent, majoritatea populaţiei rurale consideră plecarea peste hotare ca unică şansă 
de a spori veniturile salariale. Acest fenomen, precum migraţia forţei de muncă din mediul 
rural spre urban a condus la depopularea şi “îmbătrînirea”satelor moldoveneşti [8, p.32]. 

Rezumînd cele menţionate, despre fenomenul de ocuparea a forţei de muncă în mediul 
rural putem arăta că:  

• mediul rural din R.Moldova se confruntă cu grave probleme demografice, prin 
reducerea considerabilă a populaţiei ocupate în câmpul muncii;  

• oportunităţile de angajare a populaţiei apte de muncă din mediul rural sunt 
limitate;  

• dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural nu face faţă exigenţelor economiei 
de piaţă, resimţindu-se  insuficienţa resurselor financiare şi lipsa experienţei 
manageriale;  

• autorităţile publice locale (APL) nu stăpânesc cunoştinţele necesare unei 
dezvoltări armonioase a mediului rural, insuficienţa dezvoltare a sectorului privat, 
în raport cu cerinţele legile pieţii libere; 

• APL are experienţa limitată în dezvoltarea economică rurală, în promovarea 
propriei iniţiative şi a responsabilităţi, în comunicarea şi mobilizarea societăţii 
mediului rural.  

 
Perfecţionarea managementului rural în condiţiile economiei de piaţă 

Politica economică promovată în trecut, orientată spre atingerea scopurilor declarative 
cu orice preţ în planificarea aşezărilor umane, fără a ţine cont de factorii naturali, a avut multe 
consecinţe negative pentru ecosistemul rural, urmărind profitul economic imediat, aspect care 
a condus la unele efecte de lungă durată: alunecări de teren, formarea ravenelor, sărăturilor, 
terenurilor supraumede, schimbările nedorite în regimul hidrologic al terenurilor. 

În majoritatea gospodăriilor din mediul rural, deşeurile rezultate din creşterea 
animalelor nu sunt stocate, acestea rămânând pe teritoriile localităţilor. Odată cu 
mineralizarea acestor deşeuri, se formează cantităţi mari de azot, sulfaţi, cloruri, care uşor se 
infiltrează în subsol, poluând masiv apele freatice, utilizate de populaţie. În consecinţă, din 
cele peste 130 mii de surse locale de apă (fântâni, bazine de captare, izvoare), un număr mare 
din ele nu corespunde standardelor ”Apă potabilă”. Astfel ponderea probelor cu depăşiri ale 
normativului ”Concentraţia Maximă Admisibilă(CMA) la conţinutul de nitraţi, în aceste ape, 
atinge nivelul de 70 % . Astfel, numărul populaţiei rurale expuse la concentraţii exagerate de 
substan�e nocive ce depăşesc C.M.A, constituie circa 1,5 milioane de locuitori.  

Mediul antreprenorial din spaţiul rural este prea puţin dezvoltat. Domeniile de 
activitate ale întreprinderilor, în principal microîntreprinderile, sunt restrînse, activitatea 
economică principală desfăşurată de acestea fiind comerţul. De asemenea trebuie de avut în 
vedere şi faptul că dezvoltarea activităţilor de industrie şi servicii în spaţiul rural presupune în 
prealabil o infrastructură de acces şi de utilităţi, necesară atît pentru activităţile economice, cît 
şi pentru asigurarea unui trai confortabil pupulaţiei din aceste zone. 

Dezvoltarea managementului rural trebuie să aibă în vedere crearea oportunităţi 
economice sub formă de locuri de muncă, investiţii şi activităţi noi, într-un proces durabil ce 
implică folosirea creativă a resurselor locale pentru o mai bună calitate a vieţii, de a realiza o 
îmbunătăţire durabilă a calităţii vieţii. Dezvoltarea economică locală este un proces coerent şi 
continuu de planificare şi implementare a programelor strategice şi politicilor de dezvoltare 
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durabilă în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii comunităţii locale, prin parteneriate şi cu 
utilizarea creativă a resurselor locale (fig 1) [4, p.38]. 

 
Figura nr.1 

Subiecţii la participarea dezvoltării economice locale 

 
 

Sursa: elaborată de autor 
 
Dezvoltarea locală trebuie privită ca un proces global, al cărui obiectiv prioritar este 

acela de a promova o altă manieră de apreciere a comunităţii, punând accent pe noţiunea de 
solidaritate şi de apartenenţă la aceeaşi colectivitate şi totodată, luptând contra mecanismelor 
de excludere, care sunt adesea amplificate [4, p.35; 7, p. 68]. 

Aşadar, fiecare comunitate locală poate fi idividualizată prin gradul de dezvoltare 
economică, regăsindu-se într-o zonă centrală - zonă urbană mai dezvoltată, cu potenţial uman 
şi infrastructură atractivă sau în zonă periferică - în declin sau mai puţin dezvoltată şi în 
cadrul acestora pot fi făcute alte clasificări şi, anume: zone industriale, agricole, turistice, 
urbane, rurale etc., cu specializare pe un anumit sector economic şi cu o piaţă a muncii tipică 
zonei respective. 

Apreciem că managementul rural ocupă un loc distinct în cadrul politicii regionale în 
special pentru înlăturarea şi diminuarea sărăciei în zonele rurale, demararea oportunităţilor 
economice şi a condiţiilor sociale pentru a obţine un echilibru între mediul urban şi cel rural.  

Una dintre premisele de bază a APL în condiţiile actuale fiind păstrarea şi crearea de 
noi locuri de muncă, ceea ce le-ar permite generarea şi concentrarea braţelor de muncă în 
spaţiul rural. Stimularea iniţiativelor locale le-ar permite implementarea unor idei noi în 
cadrul activităţilor private, ceea ce ar contribui la dezvoltarea comunităţilor.  

APL dispune de unele fonduri pe care le poate investi în proiectele de dezvoltare 
rurală în special pentru a menţine un mediu pozitiv de afaceri: stabilirea impozitelor locale, 
acordarea unor facilităţi etc. În acelaşi timp, APL poate elabora şi asigura servicii şi proiecte 
de Dezvoltare Locală, care pot ajuta comunitatea să prospere, contribuind astfel la ridicarea 
nivelului de trai şi creşterea calităţii vieţii în spaţiul rural. 

În perioada tranziţiei la economia de piaţă, este necesară crearea parteneriatelor, 
pentru a stabili noi relaţii între agenţiile publice, întreprinderile private şi cetăţeni. În prezent 
administraţia publică este supusă presiunilor de a rezolva o multitudine de probleme, în 
condiţiile lipsei cronice de resurse materiale şi financiare suficiente. 

Parteneriatul este un acord între doi sau mai mulţi actori ai dezvoltării locale în 
vederea realizării unui obiectiv cu impact pozitiv asupra colectivităţii şi pieţei locale a forţei 
de muncă. Acest concept a evoluat în timp, concomitent cu dinamismul mediului local. 
Ulterior au apărut noi tipuri de parteneriate ale dezvoltării locale, care cuprind un număr 
mare de activităţi, de parteneri şi noi structuri organizatorice.  
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Structura unui parteneriat poate fi formală sau neformală. Parteneriatul cu o structură 
neformală se va baza pe încredere şi acordul necontractual între parteneri. Parteneriatul formal 
are la bază un contract, o formă de asociere sau o altă structură legală care oficializează 
activităţile parteneriatului. Crearea parteneriatelor este o modalitate eficientă de sprijinire a 
iniţiativelor de dezvoltare economică. Însă, în Republica Moldova, sunt încă destule dificultăţi 
ce se referă la crearea parteneriatelor eficiente. Acestea sunt generate de insuficienţa 
încrederii, a sectorului comunităţii şi celui privat, în APL. Totodată înţelegerea redusă pe care 
o are sectorul privat faţă de crearea parteneriatelor şi obţinerea beneficiilor, duce la 
subaprecierea capacităţilor acestuia.  

În diferite comunităţi din republică se creează şi se dezvoltă totuşi o varietate de 
parteneriate. Astfel, practica demonstrează faptul că există şi parteneriate profesionale ce 
doresc să participle la dezvoltarea locală. Sindicatele sunt parteneri pentru proiectele privind 
formarea, reconversia profesională, învăţămîntul. Ele au o poziţie pozitivă viz-a-vi de 
procesul de dezvoltare economică locală şi de locuri de muncă. Participarea lor în parteneriat 
este un mijloc de a stabili o consultare generală şi un acord general. 

Agenţiile de dezvoltare sunt deasemenea parteneri activi în parteneriatul dezvoltării, 
prin: investiţii, susţinerea întreprinderilor mici, formarea şi crearea locurilor de muncă, 
dezvoltarea imobiliară. 

Astfel buna funcţionare a parteneriatului presupune realizarea schimbului de infomaţii 
şi cooperare, plecînd de la ipoteza că există dorinţă de a dialoga deschis şi de a negocia, 
flexibilitate în dialog, concomitent cu crearea unui climat de interacţiune intensă şi înţelegerea 
corectă a avantajelor ce decurg din funcţionarea optimă a sistemului partenerial local. 
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Abstract 

As in any field of activity, in rural tourism appear too a series of problems concerning communication 
between the client and the service provider. 

In a tourist accommodation structure, the obstacles met by the clients can be of two kinds: obstacles 
created by internal factors, i.e. coming from the interior of the structure, and obstacles created by external 
factors, i.e. coming from outside the structure, which cannot be controlled. 

In rural tourism there are a series of very important obstacles as follows: infrastructure, economic 
interests, political relationships, permeability of the borders and of risk areas [Rotariu I., 2004, pp.106-108]. 

The subject concerning „Quality in tourism considering the obstacles met by the clients of a tourist 
accommodation structure” has the purpose to identify the obstacles met by clients when they choose a tourist 
accommodation structure, with obstacles mainly in regard with clients with disabilities, as well as to identify the 
measures concerning the elimination of such obstacles. 

 
Key words: rural tourism, quality, obstacles, clients, tourist accommodation 

structures 
 

Metodă şi metodologie 
Cercetarea ]ntreprinsă pentru elaborarea acestei lucrări a avut ca scop principal 

identificarea barierelor pe care le întâmpină clienţii unei structuri de primire turistică. 
Metodele utilizate în cercetarea întreprinsă au fost variate şi în concordanţă cu scopul 

stabilit.  
Din rândul acestora enumerăm: 
 studiul documentar ce comportă două aspecte: documentarea bibliografică din 

literatura ştiinţifică română şi documentarea bibliografică din literatura ştiinţifică 
străină; 

 analiza teoretică. 
Documentarea teoretică a urmărit identificarea şi trecerea în revistă a noţiunilor 

privind barierele în întâmpinarea clienţilor în structurile de primire turistică.  
 

Introducere 
Dacă ar fi să privim în general fenomenul turistic alături de cel de tip rural, cu 

siguranţă am observa că pentru a creşte nivelul calităţii produselor şi serviciilor turistice ar 
trebui să eliminăm o serie de bariere.  

Din această categorie fac parte barierele turistice, manageriale şi instituţionale: 
 Barierele turistice se referă la: accesul turiştilor (documentele de intrare, procedura 

vamală, lipsa de comunicare între agenţii, imaginea ţării în străinătate, posibilităţile de 
transport turistic); aspectele sociale (securitatea turiştilor, facilităţile bancare, securitatea 
bunurilor călătorilor, sistemul de igienă şi sănătate publică, sistemul de transport public 
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regional, oferta de excursii organizate pe plan local); cazarea (starea structurilor de 
primire ale turiştilor, nivelul serviciilor, asigurarea şi calitatea alimentaţiei);  atracţiile 
turistice (varietatea atracţiilor, calitatea întreţinerii echipamentului de divertisment, 
impactul cultural, atitudinea populaţiei locale, accesibilitatea, poluarea, nivelul de 
degradare a mediului) [Cosmescu I., p. 17]. 

 Barierele manageriale cuprind: situaţia economiei şi monedei naţionale; finanţarea 
externă; stabilitatea economică; informarea turistică; standardele turistice; oferta de 
produse turistice şi modul lor de comercializare; expertiza de marketing la nivel de 
operator în turism; calificarea şi veniturile personalului. 

 Bariere instituţionale se referă la: rapiditatea în procesul de luare a deciziei în domeniul 
activităţilor turistice; informarea autorităţilor publice; calitatea marketingului turistic; 
calitatea infrastructurii; standardele de funcţionare; autorităţile din turism; strategia 
naţională şi locală; managementul şi legislaţia zonei costale şi cooperarea interregională. 

Odată ce un turist se decide să-şi planifice vacanţa către o destinaţie turistică sau agro-
turistică ce pare a fi cea mai potrivită preferinţelor sale, el îşi asumă - conştient sau nu - riscul 
de a nu obţine satisfacţia dorită din călătoria întreprinsă. 

Terorismul, revoltele, conflictele politice, corupţia şi calamităţile naturale ce pot avea 
loc la destinaţiile de vacanţă pot transforma plăcerea într-un coşmar, sau poate chiar în 
dezastre care periclitează viaţa turistului. Retrospectiva istorică a anilor ultimului deceniu al 
secolului XX şi începutului actualului mileniu este excesiv de bogată în asemenea evenimente 
nedorite, cu implicaţii serioase de frânare a activităţii turistice a organizatorilor locali de la 
destinaţiile respective [Cosmescu I., P.17]. Este cunoscut faptul că mişcarea turistică este 
extrem de sensibilă la evenimentele politice, de orice natură ar fi ele şi, mai ales, la acţiunile 
teroriste.  

Desigur, nici o destinaţie turistică nu poate evita apariţia evenimentelor nedorite şi nu 
poate garanta că ele nu vor avea loc şi în viitor. Singurul răspuns corect este focalizarea 
atenţiei autorităţilor turistice asupra acestor cazuri de oportunităţi, obstacole şi riscuri, în 
colaborare cu autorităţile administraţiei centrale şi locale care sunt abilitate să acorde asistenţă 
turiştilor în situaţia apariţiei unor asemenea factori de risc.  

Apar bariere şi în desfăşurarea directă a relaţiei client – structură de primire a 
turiştilor atunci când clientul nu cunoşte politica structurii, de exemplu dacă clientul soseşte 
prea devreme şi nu se poate caza deoarece rezervarea a fost făcută începând cu ora 12.00, sau 
dacă rezervarea este considerată negarantată. De asemeni când clientul nu este familiarizat cu 
terminologia şi este cazat într-o cameră cu două paturi simple şi el se aşteaptă să găsească un 
pat dublu.  

De asemenea, trebuie remarcat faptul că există o tendinţă majoră de automatizare a 
anumitor servicii prin folosirea diferitelor tipuri de aparate, camera fiind dotată modern cu o 
tehnologie avansată, toate aceste generând inhibarea unor anumite categorii de clienţi.  

În aceste condiţii clientul se simte frustrat, această tehnologie în loc să îi vină în ajutor 
îi provoacă o stare de disconfort şi ajunge să perceapă această stare ca o barieră, având drept 
consecinţă neachiziţionarea serviciului în viitor. Într-un astfel de caz trebuie să intervină 
personalul structurii de primire a turiştilor şi să explice pe înţelesul tuturor modul de utilizare 
a echipamentelor. 

O situaţie care se întâmplă frecvent şi care se poate transforma într-o barieră este 
aceea când structura de primire a turiştilor înregistrează un grad de ocupare de 100% iar 
clientul nu este convins de acest lucru. Acest tip de problemă trebuie tratată cu calm de către 
recepţioner sau proprietar pentru ca turistul să nu rămână cu impresia că această informaţie 
este una nereală. 

În prezent structurile de primire turistică pun un mare accent pe dotarea materială şi 
tehnică. Astfel se ajunge la situaţia în care structuri clasificate 4 stele să aibă dotări de 4 stele, 
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dar serviciile să fie doar de 2 stele. Prin urmare o barieră întâlnită destul de des de clienţi este 
această neconcordanţă între componentele produsului ca partea materială şi partea imaterială.  

Acestă slabă investiţie în instruirea şi motivarea personalului poate duce la construirea 
unei noi bariere, şi anume nepoliteţea şi indiferenţa faţă de anumite probleme ridicate de 
şederea într-o structură de primire turistică. Dacă turistul se adresează persoanei de la recepţie 
şi este ignorat sau dacă ceva din camera lui nu funcţionează cum trebuie şi nu îi este luată în 
considerare reclamaţia, cel mai probabil acesta nu va dori să se cazeze şi a doua oară în acea 
structură de cazare turistică. 

Se pot întâmpla şi erori atunci când clientului nu i se atribuie tipul de cameră pe care a 
cerut-o sau întârzie prestarea anumitor servicii solicitate. Aceste erori sunt involuntare, dar nu 
sunt iertate de către client, fiind mai ales vorba de servicii. 

Tot legat de tehnologie, pe piaţa turistică există tendinţa de apelare la publicitatea pe 
internet, uneori în detrimentul celei tradiţionale prin agenţiile de turism. Acest lucru are 
numeroase avantaje pentru o structură de primire a turiştilor, implicând costuri mai reduse şi 
posibilităţi de promovare multiple: site-uri proprii, site-uri de specialitate. Piaţa promovării 
online este într-o adevarată explozie, tot mai mulţi turişti şi proprietari încep să se orienteze 
către acest segment, datorită volumului de informaţii care pot fi prezentate, datorită costurilor 
relativ reduse şi a lipsei unei bariere geografice de promovare. Chiar dacă dispar unele 
bariere, apar altele, în cazul potenţialilor clienţi care nu au acces la acest tip de informare, dar 
care ar dispune de mijloacele necesare achiziţinării produselor turistice. În acest caz pentru a 
elimina orice fel de bariere soluţia este  păstrarea mijloacelor tradiţionale de promovare pe 
lângă cele avansate. 

Un loc foarte important în tratarea barierelor întâmpinate de clienţi îl ocupă turiştii cu 
handicap locomotor, auditiv sau vizual. În această situaţie, pe lângă barierele enumerate 
anterior, apare o diversitate de bariere datorită condiţiei speciale a acestora. Aceste bariere vor 
fi enumerate şi analizate în continuare. 

 
Creşterea calităţii în turismul rural prin identificarea barierelor în întâmpinarea 

clienţilor cu probleme diferite 
Identificarea barierelor în întâmpinarea clienţilor cu dizabilităţi 

În Europa Occidentală, turismul pentru persoanele cu handicap este foarte dezvoltat, 
aceştia având din ce în ce mai multe aşteptări de la operatorii de turism. 

În prezent la noi în ţară se încearcă promovarea serviciilor destinate mai ales 
persoanelor cu handicap locomotor, încurajând agenţii economici din domeniul structurilor de 
primire turistică să îşi adapteze serviciile pentru acest segment de turişti şi să exploreze şi 
această nişă. Pentru operatorul în turism această piaţă poate fi o importantă sursă de câştiguri. 

Conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, “persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, 
mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, 
necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale”. 
Următorii doi termeni sunt importanţi  în studierea problemelor cu care se confruntă 
persoanele cu nevoi speciale în societate. Aceştia explică foarte clar  ce înseamnă bariere pe 
care le întâmpină la ieşirea din mediul privat. 

Acces neângrădit al persoanei cu handicap - accesul fără limitări sau restricţii la 
mediul fizic, informaţional şi comunicaţional. 

Accesibilitate - ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, precum şi 
a mediului informaţional şi comunicaţional conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor 
esenţial de exercitare a drepturilor şi de indeplinire a obligaţiilor persoanelor cu handicap în 
societate. 
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Autorităţile competente ale administraţei publice au obligaţia să faciliteze accesul 
persoanelor cu handicap la valorile culturii, la obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive şi 
de petrecere a timpului liber.  

Modelul social al dizabilităţii, contestă definiţia dată de profesioniştii din domeniul 
medical şi a fost elaborat de către un grup de persoane cu dizabilităţi care a reuşit să 
„evadeze” din sistemul de îngrijire instituţional în 1976.  

Pentru a ţine seama de toate formele de opresiune socială şi de toate deficienţele, 
Organizaţia Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi (DPI) a redefinit dizabilitatea în 
1981 ca fiind: “Lipsa sau limitarea şanselor, care impiedică persoanele cu deficienţe să ia 
parte la viaţa de zi cu zi a comunităţii la nivel egal cu ceilalţi, din cauza barierelor fizice şi 
sociale pe care le întâmpină”.  

Este extrem de important pentru persoanele cu dizabilităţi ca dizabilitatea să fie 
recunoscută drept o problemă ce ţine de drepturilor omului, de egalitate şi nediscriminare. 
Mult mai important este, spun ei, eşecul societăţii de a se asigura că nevoile persoanelor cu 
dizabilităţi sunt pe deplin luate în considerare pe toate planurile vieţii comunitare. 

Modelul social afirmă că „problema” trebuie căutată în atitudinea societăţii (nu la 
persoana cu dizabilităţi) şi în barierele pe care societatea le creează pentru a împiedica 
participarea persoanelor cu dizabilităţi. 

Prin Regulile Standard privind egalizarea şanselor persoanelor cu handicap, 
Organizaţia Naţiunilor Unite dezvoltă principiul potrivit căruia nu deficienţa îi provoacă 
unei persoane handicapul, ci barierele, obstacolele pe care le-a creat societatea, în drumul spre 
o integrare socială deplină. Barierele de orice fel încetinesc sau chiar opresc procesul de 
integrare socială a persoanelor cu handicap. Înlăturarea acestor bariere este o cerinţă 
primordială a strategiei statului şi a Programului Naţional cu privire la viaţa persoanelor cu 
handicap. Atât timp cât există aceste bariere, persoanele cu handicap sunt lipsite de 
posibilitatea reală de a-şi îndeplini drepturile şi obligaţiile cetăţeneşti, fiindu-le încălcată 
demnitatea umană. 

Prin eliminarea acestor bariere, se oferă persoanelor cu handicap posibilitatea de a-şi 
demonstra capacităţile, talentele şi abilităţile cu care sunt înzestrate, astfel încât să dispară 
etichetarea greşită, negativă şi neconformă cu realitatea, de persoane care aşteaptă 
generozitatea statului sau a celor din jur. 

 Existenţa obstacolelor, a barierelor, face ca persoanelor cu handicap să li se refuze 
şansele în general accesibile în comunitate, şanse necesare pentru accesul la necesităţile 
fundamentale ale vieţii, inclusiv la viaţa de familie, la educaţie, angajare într-o muncă 
aducătoare de venituri, condiţii optime de locuit, securitate financiară şi personală, participare 
în cadrul grupurilor sociale şi politice, activitate religioasă, acces la serviciile publice, 
libertatea de mişcare, turism şi celelalte.  

Diferentele de capacitate fizică, senzorială şi intelectuală ale diferitelor grupuri şi 
persoane nu trebuie să conducă în mod obligatoriu la excluderea socială, datorită lipsei 
accesibilităţilor.  

Bengt Lindqvist [Bengt L., 2010], susţine că "Societatea are obligaţia să identifice 
aceste obstacole şi să le îndepărteze din calea participării depline şi, atât timp cât aceste 
obstacole mai persistă, noi trebuie să continuăm să concepem şi să perfecţionăm măsuri 
pentru realizarea unor niveluri mai ridicate de paticipare."  

În momentul de faţă, noile tendinţe pe plan mondial impun termenul de „persoană 
dizabilitată” (de către societate) în locul celei de „persoană cu dizabilităţi”, tocmai pentru a 
sublinia faptul că dizabilitatea nu este un atribut al persoanei, ci este un atribut al relaţiei 
persoană – mediu. Mediul neadaptat este cel care “dizabilitează” o persoană datorită 
barierelor arhitecturale pe care acesta le întâmpină. 
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Această abordare a problemei permite localizarea dizabilităţii în societate. Limitările 
individuale, de orice natură ar fi, sunt percepute ca fiind numai unul dintre factori.  

Anterior am identificat două tipuri de bariere în întâmpinarea clienţilor cu dizabilităţi 
atât în societate, cât şi în turism şi anume: 

 bariere fizice-arhitecturale. 
 bariere legate de mentalitate1; 

Analizând definiţia dată de  Medlik [Medlik S., pp. 14-16] cu privire la conceptul de 
structură de primire a turiştilor care este „o locaţie cu facilităţi, servicii, imagine şi preţ - 
adaptat în funcţie de nevoile clienţilor, oferind dotări suplimentare particulare dacă este 
nevoie, pentru întâmpinarea acestora”, putem spune că orice unitate de cazare, trebuie să fie 
adaptată aşa încât fiecare persoană să devină client, chiar dacă este nevoie de dotări şi 
modificări suplimentare. La această idee contribuie şi cadrul legal cu referire la 
implementarea unor anumite standarde de calitate.  

Studiile demonstrează că persoanele cu dizabilităţi preferă să calătorească în grupuri 
sau cu persoane care au probleme similare.  

Astfel, dizabilitatea trebuie studiată pe tipuri pentru că fiecare categorie în parte are 
nevoie de condiţii diferite şi speciale. 

 
Turismul pentru persoane cu dizabilităţi inclus în turismul social 

Biroul Internaţional De Turism Social (BITS) aflat la Bruxelles, defineşte turismul 
social ca “un ansamblu de raporturi prin care se permite participarea la turism a unor 
categorii sociale dezavantajate (din punct de vedere social, financiar, fizic etc.)”. 

În cadrul unei conferinţe cu tema „Provocările accesibilităţii”, desfăşurate la Bruxelles 
la începutul anului 2005, reprezentantul Oficiului pentru Persoane cu Dizabilităţi din 
Germania (H. Heinen), a susţinut oportunitatea dezvoltării unei forme de turism social, 
prezentând rezultatele unui studiu realizat în mai multe state europene.  

Studiul indică faptul că 48% dintre persoanele cu dizabilităţi sunt dispuse să 
călătorească, iar 62% dintre acestea sunt gata să suporte eventuale cheltuieli suplimentare 
pentru a beneficia de un sejur turistic în afara graniţelor ţării [Sârbu N., 2007, p. 167]. 

Studiul face o estimare a creşterii pieţei turistice europene, prin atragerea în circuitul 
turistic a acestei noi categorii (nevalorificate până acum), cu aproximativ 9%, asigurând 
cerere turistică şi în perioade foarte puţin solicitate ale anului, respectiv în extrasezon. 

Pentru dezvoltarea turismului social într-o anumită zonă, sunt considerate esenţiale 
investiţii care să aducă beneficii atât turiştilor, cât şi comunităţii locale, prin dezvoltarea 
zonei, crearea de locuri de muncă, valorificarea pe o perioadă cât mai lungă din an a 
respectivei zone etc., în acest sens, optim este ca turismul social să fie privit din ambele 
perspective. Iată câteva domenii vizate: 

- servicii speciale pentru persoane cu dizabilităţi (amenajări, rampe, semafoare 
sonorizate pentru orbi etc.); 

- dezvoltarea unei infrastructuri adecvate care să permită accesul vârstnicilor şi 
persoanelor cu probleme, spre obiective turistice situate în zone mai înalte 
(construirea unor scări rulante, teleferic, funicular etc.); 

- îmbunătăţirea sistemului de transport, în general, şi a celui destinat persoanelor cu 
dizabilităţi, în special; 

- indicatoare vizibile şi suficiente spre obiectivele turistice, intrările şi ieşirile din 
oraş; 

                                                 
1 “Welcome without barriers” - Fondasion Nestlé, Pro Gastronomia – casetă video 
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- diversificarea ofertei pentru a răspunde diferitelor standarde sociale (de la 1 la 5 
stele), în paralel cu îmbunătăţirea confortului pentru locaţiile de 1- 3 stele, şi chiar 
adaptarea condiţiilor pentru persoanele vârstnice, disabilităţi etc.; 

- crearea unor puncte de informare turistică accesibile tuturor, care să distribuie 
broşuri, pliante, hărţi cu locaţiile punctelor de atracţie turistică, orarul de 
funcţionare, calea de acces (mijloc de transport, informaţii despre traseu etc.); 

- recalificarea şi dezvoltarea competenţelor persoanelor care lucrează în turism; 
- în domeniul turismului rural, balnear şi de sănătate, mutarea accentului de pe 

tratament pe prevenţie (tendinţa de a pune în valoare noi locaţii turistice rurale cu 
potenţial balnear, care deşi nu au un puternic caracter curativ, pot avea un 
important rol de prevenire); 

- dezvoltarea comunităţilor sărace prin identificarea şi promovarea unor situri 
turistice şi dezvoltarea turismului în aceste zone, implicit cu crearea unor locuri de 
muncă în aceste zone; 

- promovarea valorilor locale (cum ar fi Cetatea Sighişoara, Castelul Peleş, 
Bisericile din lemn din Maramureş, Delta Dunării etc.); 

- existenţa unei strânse legături între autorităţile locale şi guvernamentale cu 
furnizorii de servicii turistice în scopul dezvoltării permanente a ofertei prin 
accesibilităţi suplimentare, îmbunătăţirea infrastructurii de transport (introducerea 
unor curse noi spre destinaţiile cele mai căutate, mărirea traficului de curse aeriene 
charter etc.). 

În România, promovarea turismului social nu beneficiază de o atenţie prea mare din 
partea autorităţilor din domeniu, aceasta făcându-se de cele mai multe ori în cadrul ofertei 
turistice generale, pentru care oricum se alocă fonduri insuficiente Sârbu N., 2007, p. 167]. 

Formele de turism social pe care le regăsim în România sunt următoarele: 
- bilet de odihnă/tratament prin asigurările sociale de stat; 
- valorificarea locurilor din baza proprie a sindicatelor; 
- taberele şcolare; 
- turism pentru tineret; 
- turism rural la pensiuni  
- turism de camping; 
- turism la cabane; 
- turism pentru vârsta a III-a; 
- programe speciale în perioadele de extrasezon în staţiunile de pe litoral şi în cele 

montane etc. 
După cum se poate observa între formele de turism practicate în România nu există 

una pentru persoanele cu dizabilităţi, chiar dacă în Uniunea Europeană acest tip de turism este 
inclus în categoria turismului social. 

În România, promovarea acestui gen de turism social se face prin Centrul de Turism 
Social din Bucureşti, scopul principal al acestuia fiind orientat în două direcţii importante: 
accesul la un sejur turistic a cât mai multor persoane şi furnizarea de servicii pentru regăsirea 
echilibrului fizic, psihic şi emoţional, pentru modelarea unei atitudini de viaţă pozitive şi 
promovarea unui mod de viaţă echilibrat. 

 
Mentalitatea - barieră în intâmpinarea clienţilor cu dizabilităţi 

Barierele legate de mentalitate se referă la modalitatea în care sunt văzuţi şi trataţi 
clienţii cu dizabilităţi de către personal şi ceilalţi clienţi atunci când beneficiază de anumite 
tipuri de servicii turistice.  

Rolul angajaţilor este la fel de important ca şi baza materială în ceea ce priveşte 
posibilitatea oferirii unor servicii clienţilor cu dizabilităţi. De exemplu, dacă se doreşte ca 
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unitate de cazare să poată fi accesibilă tuturor categoriilor de clienţi, proprietarul ar trebui să 
facă investiţii şi în instruirea personalului în acest sens. Aceştia trebuie atenţionaţi că 
persoanele cu disabilităţi au o importanţă la fel de mare, poate o importanţă şi mai mare din 
punct de vedere moral comparativ  cu clienţi obişnuiţi. 

Este recomandabil ca angajaţii să urmeze cursuri de formare profesională cum ar fi  
training-uri de tipul jocuri de rol care să îi pună în situaţia clienţilor: să stea într-un scaun cu 
rotile, legaţi la ochi,  cu urechile astupate  sau mâinile legate. Prin această modalitate învaţă 
cum să se descurce cu un client care nu aude, care nu vede, care nu se poate deplasa fără 
ajutor.  

Comportamentul general trebuie să fie unul de ajutor, să fie atenţi la nevoile clienţilor 
şi receptivi. Uneori ceea ce angajaţii comunică  dincolo de cuvinte, prin gesturi, mimică, 
intonaţie poate denatura mesajul pe care doresc să îl transmită. De aceea, este foarte important 
să fie atenţi la modul în care se comportă în relaţionarea cu persoanele cu dizabilităţi. 

De multe ori persoanele cu nevoi speciale care călătoresc au şi un câine dresat special 
pentru ai ajuta. Structurile de primire a turiştilor care au facilităţi pentru întâmpinarea lor 
trebuie să aibă în codul regulilor şi primirea unor astfel de animale şi să le permită circulaţia 
acolo unde este stăpânul lor. 

În ceea ce priveşte instruirea angajaţilor, în fiecare structură de cazare ar trebui să 
existe măcar câte o persoană care să cunoască limbajul semnelor. Pentru ajutarea comunicării 
cu persoanele cu disabilităţi pot folosi şi mijloace materiale: broşuri în Braille, casete audio, 
casete video.  

 
Bariere fizice – arhitecturale întâmpinate într-o structură de primire turistică 

Întâmpinarea clienţilor cu dizabilităţi locomotorii 
Prima barieră apare de multe ori încă de la primul telefon. Dacă o persoană cu 

handicap locomotor sună să se intereseze de modalităţile de acces nu poate primi un răspuns 
clar. Este necesar ca acest serviciu să fie bine stabilit şi să conţină multe informaţii şi detalii. 
Această problemă poate fi evitată de persoana în cauză, deoarece dacă doreşte să se cazeze 
într-o structură de primire turistică şi nu primeşte informaţiile necesare poate să se 
reorienteze. 

Alte bariere fizice se întâlnesc încă din parcare. Spaţiul de parcare nu respectă 
standardele iar o persoană în scaun cu rotile ar putea întâmpina dificultăţi la coborârea din 
autoturism. O altă barieră  este lipsa unei piste înclinate pentru ca un scaun cu rotile să poată 
fi urcat pe trotuar. Dacă nu sunt create condiţiile pentru a utiliza trotuarul, accesarea acestuia 
poate fi periculoasă pentru client. Sunt multe unităţi de cazare care dispun de rampe, dar nu 
corespund standardelor; sunt construite pentru „a fi” şi nu au înclinaţia corespunzatoare sau 
margine de protecţie.  

Uşile de la intrarea în pensiune pot fi o barieră dacă nu au lărgimea necesară şi nici o 
modalitate adecvată de deschidere.  

Toaleta este un subiect sensibil. Aceasta devine o barieră atunci când persoana cu 
handicap locomotor trebuie să se folosească de ea doar ajutată de cineva. De multe ori dacă nu 
este suficient spaţiu pentru ca o persoană în scaun rulant să deschidă uşa acesta 
se poate accidenta. Pentru persoanele care nu folosesc neapărat scaune rulante, 
dar folosesc cârje este aproape imposibil de găsit o toaletă care să aibă bare de 
susţinere special construite. Pentru aceste persoane trebuie să existe bare de 
susţinere la scări, pe holuri. O altă barieră este inexistenţa unei camere special 
amenajate pentru întâmpinarea persoanelor cu nevoi speciale, sau dacă există 
sunt la un nivel superior şi singura modalitate de acces sunt scările.  

Alte bariere arhitecturale se referă la spatiul mic destinat holuluiilor unde o persoană 
atunci când un scaun cu rotile nu poate să se mişte confortabil. 

  Figura 1 Împosibilitatea 
 accesării intrării 
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În restaurantele amplasate în incinta unei pensiuni clienţii 
sunt întâmpinaţi de bariere. Spaţiile dintre mese sunt atât de mici încât un scaun cu rotile nu 
poate trece. În multe spaţii comune pentru clienţi pot exista scaune sau obiecte fixe care să 
împiedice deplasarea persoanei care se află într-un scaun rulant. 

De multe ori se întâmplă ca într-o structură de cazare să existe facilităţi într-o anumită 
zonă pentru persoanele cu handicap, dar să nu existe o modalitate accesibilă lor de a ajunge 
acolo datorită faptului că există scări sau nu este loc de trecere pentru un scaun rulant. 

Modalitatea de înlăturare a acestor bariere sunt anumite standarde care trebuie 
respectate în amenajarea unei structuri de cazare.  

 
Întâmpinarea clienţilor cu dizabilităţi auditive 

Aceste persoane folosesc o varietate de modalităţi privind 
comunicarea. Unii se bazează pe translatori prin limbajul semnelor 
sau aparate auditive, iar alţii pe folosirea mesajelor scrise. Mulţi pot 
vorbi, dar nu pot auzi cuvintele spuse de ceilalţi. Metodele de 
comunicare, serviciile şi ajutoarele oferite de o structură de cazare 
trebuie să variate în funcţie de abilităţile clientului sau de 
complexitatea şi natura modului de comunicare.  

Structurile de cazare turistică trebuie să pună la dispoziţie 
posibilităţi de comunicare cu persoanele care au un astfel de handicap şi să 
asigure faptul că au aceleaşi oportunităţi ca şi ceilalţi să se bucure de 
produsele, serviciile, cazarea şi divertismentul oferite de unitatea de 
cazare turistică.  

Un rol important în ceea ce priveşte întâmpinarea persoanelor 
cu dizabilităţi auditive îl are modul în care este tratat de personal.  
Acest tip de bariere sunt mai numeroase decât cele fizice.  

De multe ori există tendinţa angajaţilor de a ridica tonul atunci cand se adresează 
persoanelor care nu pot auzi sau când există un translator să i se adreseze acestuia şi nu 
clientului. Aceste tipuri de comportamente sunt bariere create poate inconştient sau în 
necunoştinţă de cauză şi pot crea un anumit disconfort persoanei cu dizabilităţi. O barieră 
poate fi şi lipsa unei persoane care cunoaşte limbajul semnelor.  

În majoritatea structurilor de cazare turistică este neglijat faptul că existenţa unei 
alarme în caz de urgenţă trebuie să fie însoţită şi de semnale vizuale, luminoase şi nu doar 
sonore. Aceasta este o barieră care poate provoca situaţii neplăcute în caz de urgenţă mai ales 
dacă persoana cu dizabilităţi auditive se află în camera proprie sau la toaletă. 

Barierele în întâmpinarea clienţilor cu nevoi speciale sunt şi cele de ordin tehnic şi 
informaţional. Pentru aceştia este nevoie de telefoane special create care atunci cand sună au  
semnale luminoase şi dispun de o tastatură. În majoritatea structurilor de cazare turistică nu 
există astfel de dispozitive. 

 
Întâmpinarea clienţilor cu dizabilităţi vizuale 

Majoritatea clienţilor cu handicap vizual poartă ochelari cu lentile foarte groase sau 
ochelari de soare. Cei mai mulţi folosesc bastoane speciale pentru a se putea deplasa. Alţii 
sunt însoţiţi de câini dresaţi special pentru a-i ajuta, sau însoţitori.  

Majoritatea barierelor se referă la lipsa materialelor în Braille. Dacă acestea ar exista 
în lifturi, în restaurante le-ar fi mult mai uşor. Şi lipsa personalului care să ofere asistenţă 
reprezintă o barieră, şi nu numai la cei cu acestă dizabilitate.  

De multe ori angajaţii nu realizează că orice mişcare trebuie însoţită de cuvinte, astfel 
încât să poată fi înţeleşi.  

 

WELCOME

Figura 2 Comunicarea prin  
scris

Figura 3 Folosirea 
 limbajului semnelor 
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Pentru aceste persoane trebuie înlăturate obstacolele care ar putea să 
le provoace accidentări dacă nu reuşesc să fie indetificate cu ajutorul 
bastonului. 

Sunt structuri de cazare în care este interzis accesul cu animale. 
Sunt persoane cu handicap vizual cărora le este imposibilă deplasarea fără 
câini de companie care au fost dresaţi pentru a-i îndruma. O barieră este 
blocarea accesului animalelor acolo unde este şi stăpânul lor.  

Unele structuri practică chei pentru camere de tipul cartelelor.  
Datorită handicapului lor aceste persoane nu reuşesc să le folosească  
Corespunzător, de aceea cartelele trebuie să aibă o inscripţie specială  
care să poată fi identificată prin pipăit.  

Se întâmplă ca numărul camerei în care va fi cazat clientul să fie doar scris, pentru 
aceste persoane trebuie comunicat verbal numărul camerei.   

 
Eliminarea barierelor în întâmpinarea clienţilor. Standarde pentru creşterea calităţii 

serviciilor unei structuri de primire turistică 
 
Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la baza următoarele 

principii 2: 
a) respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului;  
b) prevenirea şi combaterea discriminării;  
c) egalizarea şanselor;  
d) responsabilizarea comunităţii;  
e) adaptarea societăţii la persoana cu handicap;  
f) libertatea opţiunii şi controlul sau decizia asupra 
propriei vieţi, a serviciilor şi formelor de suport de 
care beneficiază;  
g) abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii;  
h) protecţie împotriva neglijării şi abuzului;  
i) integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi şi obligaţii egale 
ca toţi ceilalţi membri ai societăţii. 

În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la cultură, sport şi turism, 
autorităţile administraţiei publice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:  

- să sprijine participarea persoanelor cu handicap şi a familiilor acestora la 
manifestări culturale, sportive şi turistice; 

- să organizeze, în colaborare sau parteneriat cu persoane juridice, publice ori 
private, manifestări şi activităţi culturale, sportive, de petrecere a timpului liber. 

În acest cadru mai putem include şi alte legi care interzic discriminarea indivizilor cu 
dizabilităţi, cum ar fi: Fair Housing Act, Rehabilitation Act, Air Carrier Access Act şi 
Individuals with Disabilities Education Act (Legea educaţiei persoanelor cu incapacităţi). 

Fair Housing prevede că este ilegal să se facă discriminarea sub orice formă în ceea 
ce priveşte vânzarea, închirierea sau refuzul de a găzdui o persoană din cauza incapacităţii ei. 
Proprietarii sunt rugaţi să facă excepţii rezonabile în politica lor de inchiriere pentru a permite 
sanşe egale de găzduire pentru cei cu incapacităţi. 

Rehabilitation Act  interzice discriminarea pe baza incapacităţii la angajarea în 
programe conduse de agenţii federale, în programe ce primesc asistenţa financiară federală, în 
                                                 

2 Legea nr.448/2006 - Privind Protecţia şi Promovarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap 

 

Figura 4 Oblstacole 
întâmpinate în hotel

Figura 5 Semne internaţionale ale 
dizabilităţilor 
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administraţia federală şi în practicile de angajare ale contractanţilor federali. Standardele 
acestei legi sunt asemanatoare cu cele ADA (Americans With Disabilities Act). 

Air Career Access Act  interzice ca în servicile aeriene să se facă discriminarea 
indivizilor care au incapacităţi fizice sau mentale. 

Individuals with Disabilities Education Act  cere ca şcolile publice să facă posibilă o 
educaţie fără taxe, potrivită pentru copii cu incapacităţi, în condiţii cât mai  nerestrictive, în 
conformitate cu necesităţile lor. 

Pornind de la aceste prevederi şi altele similare impuse prin lege, în stabilirea 
standardelor, sau mai bine zis a modalităţilor de eliminare a barierelor fizice în întâmpinarea 
clienţilor cu dizabilităţi am studiat normele impuse de Organizaţia Naţională a persoanelor cu 
Handicap (ONPHR) din România referitoare la clădiri civile şi spaţiul urban şi rural, şi 
normele asociaţiei americane Americans With Disabilities Act (ADA) referitoare strict la 
turism, hoteluri, moteluri şi pensiuni. 

Ambele asociaţii militează pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi 
înlăturarea discriminării acestora.  

Standardele ADA spun că un turist în momentul în care alege un anumit  produs 
turistic trebuie să fie asigurat că îi sunt oferite cele patru mari componente ale produsului de 
bază: transport, cazare, alimentaţie şi distracţie fără discriminări. Standardele sunt destinate să 
asigure accesibilitatea persoanelor cu diferite dizabilităţi auditive, vizuale, locomotorii. 
Include cerinţe arhitecturale care sunt personalizate pe fiecare tip de dizabilitate. Trebuie să se 
respecte fiecare reglementare pentru că şi un singur centimetru poate să pericliteze viaţa 
clientului.  

Aceste standarde se bazează în special pe eliminarea barierelor arhitecturale. Aceste 
bariere sunt caracteristici fizice care limitează sau împiedică persoana cu handicap să obţină 
bunurile şi serviciile oferite. Modificările pot fi simple şi ieftine pentru structurile de cazare 
deja construite. Când se modifică o anumită zonă trebuie să se ţină cont şi de modul de acces 
la acea zonă şi dacă este necesar să se modifice şi calea de acces. Legea încearcă să nu 
impună măsuri care să fie o povară administrativă sau să nu poată fi făcute din punct de 
vedere financiar. 

Exigenţele acestor acte normative sunt cerinţe referitoare la siguranţa în exploatare. 
Condiţiile minime de calitate corespunzătoare trebuie realizate şi menţinute la aceeaşi 
parametri pe întreaga durată de existenţă a clădirilor şi spaţiilor pe care aceştia le folosesc.  
 

 
Cerinţe arhitecturale pentru întâmpinarea persoanelor cu dizabilităţi 

 
În ceea ce priveşte cerinţele arhitecturale se au în vedere următoarele: 

 Locurile de parcare: în orice parcare trebuie să existe minim un loc de 
parcare pentru persoane cu handicap care trebuie dimensionate şi marcate 
corespunzator şi să existe rampe pentru trotuare. Este de preferat ca locul 
de parcare să fie cât mai aproape de intrarea în pensiune. 

 Până la intrarea într-o structură de cazare turistică trebuie să existe  
scări sau schimbări de nivel abrupte. Pentru intrarea într-o pensiune 
trebuie să existe pe lângă scări şi o rampă înclinată corespunzător. 

 La intrare trebuie să existe uşi glisante sau care să se deschidă 
normal şi o persoană care să fie permanent la intrare în caz de 
nevoie. Trebuie să existe spaţii largi pentru ca persoana în scaunul  
cu rotile să se poată  deplasa în orice direcţie. Pentru  
persoanele cu handicap vizual trebuie înlăturate 
obstacole care le-ar putea împiedica trecerea iar 

Figura 6 Parecare accesibilă  
persoanelor cu dizabilităţi 

Figura 7 Semnalizarea 
spaţiilor de sub scări 
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 sala trebuie să fie bine luminată.  
 Este de preferat ca la parterul pensiunii să fie amenajate camere cu modificări speciale sau 

dacă se află la etaj în pensiune să existe un lift de 
dimensiuni corespunzatoare. Scările trebuie să fie dotate 
cu mânere, semnale auditive şi luminoase iar pentru lift 
se recomandă inscripţionarea numărului care indică 
etajelul în Braille.. 

 La semnalele de alarmă în caz de urgenţe trebuie 
montate şi semnale luminoase. 

 La un grup sanitar public trebuie să existe cel puţin o cabină adaptată la necesităţile 
persoanelor în scaun rulant. 

 În ceea ce priveşte camera de cazare, spaţiul de la intrare trebuie să fie larg şi clanţa uşii 
trebuie să fie amplasată la un nivel corespunzător. Pentru persoanele cu dizabilităţi vizuale 
ar trebui să existe la fiecare cameră tăbliţe cu numărul lor scris în Braille. Se recomandă 
existenţa a  două camere cu acces între ele în cazul în care persoana este însoţită. 
Mobilierul trebuie amenajat astfel încât să existe cât mai puţine obstacole în cameră, uşile 
dulapurilor să fie glisante şi patul adaptabil. Toaleta să fie adaptată după nevoile 
persoanelor cu handicap. Pentru persoanele cu handicap vizual camera trebuie luminată 
puternic şi să fie dotată cu telefoane cu butoane mari, special create pentru aceştia şi să 
existe serviciul de întreţinere a animalelor de care sunt însoţiţi. Acestia nu trebuie 
mângâiaţi, hrăniţi, sau chemaţi, fără permisiunea stăpânului. 

 Persoanele cu handicap auditiv au nevoie de dispozitive tehnice speciale pentru 
comunicare. Cel puţin în camerele acestora să existe un telefon cu tastatură şi teleprinter, 
sonerie cu semnale luminoase sau vibraţii. 

 În restaurant trebuie să existe spaţii largi între mese, mobilierul să se poată muta, cel puţin 
o persoană să cunoască limbajul semnelor şi este recomandat să există şi meniu scris în 
Braille.  

Ar fi recomandabil ca pensiunile care sunt amplasate în zone unde se practică turismul 
rural să îşi adapteze oferta şi pentru persoanele cu handicap vizual. Acestea conţin materiale 
în Braille, telefoane speciale necesare şi o listă cu serviciile suplimentare de care pot 
beneficia, de exemplu luminozitate ridicată în cameră. 

Cu privire la cerinţele reglementate de legislaţia din România  „Normativul pentru 
adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent, la exigenţele persoanelor cu handicap” 
NP 051-2001 aprobat de Ministerul Lucrărilor Publice, a Transporturilor şi Locuinţei are ca 
obiect stabilirea condiţiilor minime de calitate corespunzătoare exigenţelor persoanelor cu 
dizabilităţi din clădirile civile şi spaţiul urban aferent acestora în conformitate cu prevederile 
Legii 10/1995, „Legea calităţii în construcţii”. Exigenţele specifice persoanelor cu 
dizabilităţi, avute în vedere în prezentul act normativ, sunt cele referitoare la cerinţele de 
"siguranţă în exploatare”. Categoriile de utilizatori ale căror exigenţe sunt stabilite în 
prezentul act normativ sunt: 
 persoane cu deficienţe mecanice şi motrice ale membrelor cu dificultăţi de mers, blocaţi în 

scaun rulant, cu deficienţe de mişcare a braţelor; 
 persoane cu deficienţe ale aparatului ocular: cu vedere slabă, fără vedere; 
 persoane cu deficienţe auditive : cu auz slab, fără auz. 

Reglementările din acest act normativ referitoare la construcţiile turistice se aplică 
clădirilor care urmează să se construiască şi au caracter de recomandare în caz de 
modernizare, reamenajare,  consolidare sau reparare a construcţiilor existente. În cazul acestor 
lucrări dacă nu se pot respecta în totalitate cerinţele din actul normativ se vor adopta măsuri 
compensatorii de protecţie. 

Figura 8  Modalitatea corectă de acces 
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Camera de cazare. Lăţimea camerei va fi de minim 3 metri. Trebuie să se asigure o 
circulaţie în jurul patului de minim 0,90metri. Între pat (latura scurtă) şi perete se recomandă 
1,2 metri. Trebuie să se asigure o rotaţie scurtă pentru cărucior în fiecare încăpere de minim 
1,5x1,5m. Dimensiunile rafturilor dulapurilor vor fi: 0,30 metri pentru acces frontal scaun 
rulant şi 0,60 metri pentru acces lateral.  

Numărul încăperilor adaptate în funcţie de capacitatea structurii de cazare turistică se 
stabilesc astfel: 

- pentru 20 de camere o cameră adaptată pentru persoanele cu dizabilităţi; 
- pentru 50 de camere 2 camere adaptate; 
- pentru fiecare 50 de camere în plus se prevede câte o cameră adaptată. 
Camera de baie. Accesul se va asigura direct din dormitor şi din vestibul. Una trebuie 

să fie glisantă sau cu deschidere exterioară. Trebuie respectate anumite înălţimi de montaj  a 
obiectelor sanitare:  

- cuvă duş: 0,80 x 0,80 metri fără rebord; 
- suprafaţa liberă pentru manevră lângă cuvă: 0,80 x 1,35metri; 
- duşul trebuie să fie situat la maxim 1,40 metri şi robinetul la 1,10 metri.  
- Scaunul special la duş cu înălţimea de 0,48÷0,54 metri; 
- bară orizontală de susţinere la 0,90 metri; 
- cada de baie trebuie să aibă o adâncime de 0,50 metri, lungimea de 0,8 metri şi 
- bare de susţinere la 1,3 metri înălţime. 
Sala de mese (restaurantul). Este necesar să fie asigurată o circulaţie comodă, fără 

efor şi în condiţii de siguranţă. Traseul de circulaţie spre locurile special adaptate trebuie să 
aibă minim 0,90metri. Acelaşi spaţiu liber de rotaţie de 1,5 x 1,5 metri trebuie asigurat la 
intrare şi la intersecţia principală de circulaţie între mese. Spaţiul necesar unui loc la masă, 
inclusiv spaţiul de circulaţie şi manevră, va fi de minim 0,80 x 1,35 metri. Înălţimea mesei 
trebuie să fie de 0,80 metri. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Piscina. Bazinul din incinta structurii de cazare turistică trebuie să fie adaptat la 
necesităţile persoanelor cu dizabilităţi. Rebordul acestuia trebuie să aibă muchiile rotunjite. 
Accesul în bazin se va face prin intermediul unor rampe amovibile, racordate la rebordul 
bazinului. Accesul în bazin se va face cu ajutorul unui scaun mobil autonom, montat pe cric 
electric şi/sau prin intermediul unei scări (cu trepte joase, profile rotunjite) sau rampe cu panta 
de 5% prevăzută cu mână curentă şi racordată la nivelul scaunului rulant. Bazinul va fi 
susţinut prerimetral cu o bară de susţinere. Se vor asigura sisteme de semnalizate auditive şi 
vizuale. 

Grupurile sanitare publice (piscină, restaurant etc.). În fiecare grup sanitar public 
trebuie să existe minimum o cabină WC (semnalizată cu simbolul caracteristic), adaptată la 
necesităţile persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, echipată cu vas WC, lavoar, oglindă, 

Figura 9  Spaţiul necesar mişcării libere a unui scaun rulant 
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accesori, bare de susţinere verticale şi orizontale. Trebuie asigurat în faţa cabinei un spaţiu de 
manevră de 1,50 x 1,5 metri şi laţimea liberă a căii de circulaţie de 0,90 metri. Se va instala un 
sistem de alarmă auditiv şi vizual (sonerie şi bec) la înălţimea de 1,2 metri. 

Parcarea structurii de cazare turistică. La 50 de locuri de parcare normale se prevede 
un loc de parcare pentru persoanele cu dizabilităţi, marcate astfel: 

- locuri de parcare paralele cu trotuarul: 3,00 x 5,00 metri din care 1,20 metri pentru 
zona de transfer (spaţiu de manevră). 

- locuri de parcare înclinate: la 30 minim 3,5 x 5,00 metri, iar la 60 minim 3,00 x 
5,00 metri. 

Panta rampei de racord cu trotuarul va fi de minim 15%.  
Scările şi rampele. Acestea trebuie să fie prevăzute pe părţile laterale libere cu rebord 

(înălţimea maximă de 10 cm) pentru a împiedica alunecarea bastonului, roţilor căruciorului, 
piciorului, în cazul în care balustrada nu este astfel conformată încât să asigure protecţie 
corespunzătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamentul angajaţilor 
 

Cel mai important aspect în domeniu serviciilor este modul de tratare a clienţilor de 
către angajaţi. În servirea unei persoane cu handicap orice cuvânt sau gest poate fi deranjant 
de aceea trebuie să existe anumite reguli care să asigure o bună funcţionare a desfăşurării 
relaţiei angajat - client. Dacă persoana are nevoie de mai mult timp pentru a face anumite 
lucruri, salariaţii trebuie să fie răbdători, să nu încerce să preia din sarcinile lor.  Nu trebuie să 
exagerăm acordând ajutorul, trebuie doar să aşteptăm să ne fie cerut.  

Pentru a elimina eventuale bariere în comunicarea cu clienţii care au handicap 
locomotor angajatul se va adresa de la acelaşi nivel de înălţime pentru ca persoana să nu se 
simtă dominată de înălţimea angajatului sau să adopte o atitudine relaxantă. Persoana cu 
dizabilităţi trebuie informată din timp dacă în structura de cazare turistică există anumite 
bariere care pe el ar putea să îl incomodeze pe durata cazării. Dacă un angajat observă că o 
persoană se află în dificultate trebuie să îi ofere ajutorul amabil.  

Este recomandabil ca salariatul să  se adreseze mereu clientului cu dizabilităţi şi nu 
însoţitorului acestuia. 

Când angajaţii merg alături de o persoană care foloseşte cârje trebuie să îşi adapteze 
ritmul cu al acestora. Pot cere ajutorul clientului dacă nu stiu să manipuleze un scaun cu 
rotile. Angajaţii trebuie să fie atenţi la obstacolele care ar putea să stea în calea deplasării 
scaunului rulant.  

Sfaturile prezentate mai sus sunt atât pentru personal, cât şi pentru ceilalţi clienţi ai 
structurii de cazare turistică. 

Salariatul trebuie să întrebe persoana cu handicap auditiv care este metoda de 
comunicare - în scris, metodă care poate fi folosită şi dacă apar dificultăţi de comunicare,  

Figura 10 Dimensiunite rampei de acces
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prin semne. Dacă este prezent un interpret trebuie să se adreseze clientului. Pentru 
atenţionarea unei persoanei este suficient  un semn sau o atingere pe umăr. Angajaţii trebuie 
să aibă la indemână hârtie şi pix în cazul în care o persoană cu handicap auditiv doreşte să 
comunice în orice moment.  

În comunicarea cu un client cu dizabilităţi vizuale, fiecare gest trebuie anunţat prin 
cuvinte. În restaurant ospătarul trebuie să ghideze persoana cu probleme şi să îi ofere 
informaţii verbale cînd îl ajută să ia loc.  

Când angajatul doreşte să plece trebuie să îşi anunţe sfârşitul conversaţiei. 
 

Concluzii 
Existenţa industriei turistice depinde de dorinţa oamenilor de a călători şi de existenţa 

suportului material care face posibilă deplasarea şi cazarea turistului. Serviciile turistice spre 
deosebire de alte servicii, nu satisfac nevoi existenţiale, ci au scopul de a oferi posibilităţi de 
agrement, de recreere, de a satisface nevoi de cunoaştere, de cultură. Având în vedere că 
aceste dorinţe pot fi nutrite de orice persoană, trebuie să existe posibiliatea ca astfel de servicii 
să fie accesibile tuturor, fără discriminări şi mai ales fără bariere. Din păcate aceste bariere 
există în turismul rural, unele sunt independente de ramura turismului, fiind efectul politicii 
ţării respective, altele depind de modul în care percepe managerul structurilor de primire 
turistică, agenţiei de turism, zonei turistice, termenul de ospitalitate. 

Structura de cazare turistică este componenta principală a produsului turistic. Barierele 
întâmpinate aici  sunt definitorii în percepţia clientului despre produsul turistic respectiv. Din 
totalul barierelor, există o parte dintre acestea care restricţionează practicarea turismului unei 
categorii de clienţi, şi anume persoanele cu dizabilităţi.  

Am ales prezentarea acestor bariere împreună cu posibilităţile de ameliorare a lor, 
deoarece am considerat utilă dar şi necesară includerea acestora în problematica calităţii 
produselor şi serviciilor turistice oferite de turismul rural.  

În concluzie, identificare barierelor pe care le întâmpină clienţii unei structuri de 
primire turistică au ca scop eliminarea acestora, astfel încât să le putem spune clienţilor în 
momentul în care se cazează „WELCOME without barriers!”. 
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Abstract 
Among the issues that directly concern rural space, the ones that refer to human resources, in 

particular the evolution of the workforce in the rural tourism sector are, or have become, in the last decade, 
essential. 

This is due to the fact that changes in the employed population structure of the total rural population 
are subject to varied transformations, mainly due to internal and international migrations. 

Given these aspects, we have set the objective of making a case study regarding the enhancement of 
human resources management in the rural areas of Iaşi Metropolitan Area, emphasizing on tourism workforce. 

 
Key words: human resources, workforce, tourism 

 
Introducere 

Anii ’60-’70 au însemnat dezvoltarea, ca produs turistic, a turismului de masă spre şi 
dinspre ţările industrializate. Creşterea economică generală şi schimbările socio-economice, 
revoluţia tehnologică şi practicile moderne de management au făcut trecerea de la turismul de 
masă la aşa numitul neo-turism, care are caracteristici complexe şi vizează diversificarea 
industriei turismului prin dezvoltarea pieţelor de nişă. Această etapă determină o competiţie 
sporită, ca urmare a diversificării şi segmentării pieţei (ecoturism, turism cultural, turism de 
aventură).  

Deşi a rezistat recesiunii mai bine decât alte sectoare economice, cum ar fi piaţa imobiliară, 
sau construcţiile de maşini, anul 2009 a fost cel anul în care turismul a înregistrat prima cădere 
după o lungă perioadă de timp, iar 2010 nu pare să aducă nicio îmbunătăţire ci dimpotrivă. 
Aşteptările operatorilor din domeniu au suferit şi ele modificări în următoarele direcţii: prevalenţa 
călătoriilor mai aproape de casă, inclusiv pentru turismul domestic, în detrimentul călătoriilor pe 
distanţe mari; scăderea duratei medii a sejururilor şi a cheltuielilor, mai degrabă decât renunţarea 
la călătorie; creşterea destinaţiilor care oferă un mai bun raport calitate-preţ şi care dispun de o 
rată de schimb mai favorabilă, atâta timp cât preţul devine mult mai important; o atenţie sporită 
acordată de companii reducerii costurilor, pentru a-şi menţine avantajul competitiv.  

În aceste condiţii, este mai necesară ca oricând conlucrarea între sectorul public şi cel 
privat pentru păstrarea dinamismului industriei turistice şi a destinaţiilor cu comerţ turistic.  
 

Relaţia dintre turism şi resursele umane 
Turismul este un sector economic care generează numeroase locuri de muncă, 

contribuind la reducerea şomajului. În egală măsură, turismul este o activitate economică ce 
se caracterizează printr-o fluctuaţie ridicată a forţei de muncă şi prin investiţii reduse în 
pregătirea profesională. De fapt, pregătirea profesională în turism prezintă o serie de funcţii, 
percepute ca avantaje pe piaţa turistică a muncii, respectiv: creşterea competitivităţii şi 
inovării, îmbunătăţirea gândirii strategice şi critice necesară managerilor, creşterea 
productivităţii muncii, stabilitatea angajaţilor, reducerea cheltuielilor cu personalul, reducerea 
managementului amator ce caracterizează afacerile mici, crearea unor calificări clar definite şi 
delimitate, îmbunătăţirea experienţei angajaţilor, creşterea profesionalismului, creşterea 
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calităţii serviciilor, apropierea de nevoile sectorului de instituţiile de pregătire din turism, 
dezvoltarea şi practicarea în viitor a unor forme de turism mai responsabile etc. 

În mediul rural, la capitolul avantaje se mai adaugă şi faptul că asimilarea unei părţi 
din forţa de muncă de către turism determină susţinerea de ansamblu a spaţiului rural prin 
realizarea şi implementarea de programe specializate de formare şi perfecţionare profesională 
a operatorilor din turismul rural (antreprenori, angajaţi din turism, membrii comunităţilor 
locale, administraţia locală, formatori de opinie, etc.) care vor aduce beneficii economice, 
sociale şi organizatorice în plan local, cu efecte asupra dezvoltării produselor şi serviciilor din 
turism şi a zonelor rurale. 

Din alt punct de vedere, putem aprecia turismul ca fiind un sector dinamic şi prin 
prisma creării de locuri de muncă sub diferite forme.  Literatura de specialitate stabileşte, 
pentru activitatea turistică, următoarele tipuri de angajări [Stănciulescu G., 1995, p. 115]: 

- angajare directă – persoanele care lucrează într-o întreprindere turistică, precum 
hoteluri, restaurante, magazine pentru turişti, agenţii de voiaj, touroperatori; 

- angajare indirectă – locuri de muncă produse în sectoarele de aprovizionare cu 
mărfuri alimentare şi nealimentare, respectiv industrie, agricultură, piscicultură; 

- angajare indusă – personal suplimentar angajat pe baza cheltuirii câştigurilor salariale 
realizate de angajaţii direcţi şi indirecţi; 

- angajare în domeniul construcţiilor – locuri de muncă în domeniul construcţiei 
infrastructurii şi capacităţilor de turism; acestea, de regulă, sunt temporare, dar pot dura o 
perioadă mai îndelungată în acele zone unde are loc o dezvoltare continuă a turismului. 

Resursele umane reprezintă o investiţie la nivelul unei structuri economico-sociale şi 
prin faptul că, urmărind combinarea factorilor de producţie, duce la creşterea calităţii 
produselor. De asemenea, factorul uman cunoaşte cel mai bine vibraţia spaţiului rural, având 
o mare capacitate de adaptare la situaţii dintre cele mai variate şi spirit pronunţat de iniţiativă, 
fiind totodată un excelent păstrător al identităţii locale, obiceiurilor, tradiţiilor şi datinilor etc. 
La rândul său, dezvoltarea turismului generează o serie de beneficii asupra resurselor umane 
din zonele rurale, exprimate prin: crearea de locuri de muncă, diminuarea migraţiei populaţiei 
locale cu posibilitatea repopulării zonelor rurale, îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei, 
formarea şi perfecţionarea profesională, atenuarea discriminărilor între sexe şi între alte 
categorii sociale, îmbunătăţirea coexistenţei sociale şi culturale, creşterea oportunităţilor de 
interacţiune socială, participarea rezidenţilor la luarea deciziilor, dar şi o serie de efecte 
negative mai ales în domeniul moralei şi al religiei, diversificarea comunităţilor rurale etc. 

O mare oportunitate de ocupare a forţei de muncă în perspective următorilor ani, industria 
turismului oferă locuri de muncă în mod direct (angajaţii hotelurilor, sau agenţiilor de turism) şi 
indirect (spălătorii, curierat, catering etc.).  

Personalul calificat este marea problemă în industria turismului din România. Acest lucru 
are efecte negative asupra calităţii serviciilor iar dispersia forţei de muncă credem că se va 
accentua prin creşterea cererii de muncă pentru noile unităţi de cazare care apar. Natura activităţii 
turistice impune o fragmentare şi diversificare a cunoştinţelor profesionale a angajaţilor, precum 
şi a modalităţilor de realizare şi formare a competenţelor. Acestei fragmentări a capacităţii de 
training i se adaugă nestandardizarea calificărilor la nivel internaţional. Rezultatul este confuzia 
angajatorilor din turism care încearcă să decidă în privinţa angajărilor şi, de asemenea, acest lucru 
este un obstacol pentru mobilitatea profesională ulterioară a absolvenţilor.  

Piaţa muncii este o arenă în care interacţionează cererea şi oferta de muncă iar planificarea 
este esenţială atât în echilibrarea acestui raport cât şi în dezvoltarea şi susţinerea unui produs 
turistic de calitate.  

Este foarte adevărat că dezvoltarea resurselor umane a fost neglijată în dezvoltarea 
destinaţiei turistice. Ipoteza era că, odată ce proiectele turistice erau definite, era destul de uşor să 
găseşti forţa de muncă şi să o specializezi rapid prin programe scurte de instruire. Era un punct de 
vedere corect pentru o anumită perioadă, dar acum nu mai este suficient. Cererea de forţă de 
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muncă este o cerere care derivă din cererea pentru servicii, lucru care creşte importanţa bunei 
informări a decidenţilor în privinţa trendurilor cererii turistice, a provocărilor etc. Previziunile şi 
prognozele cererii, ofertei şi a angajărilor urmăresc să asigure cantitativ şi calitativ necesarul de 
personal pe termen scurt şi în perspectivă.  
 

Resursele umane din Zona Metropolitană a municipiului Iaşi 
Cu o populaţie de peste 300.000 de locuitori, Municipiul Iaşi este al II-lea oraş ca 

mărime al ţării, şi totodată un factor de coagulare economică, socială şi teritorială asupra 
comunităţilor din vecinătatea sa. Drept urmare a acestui fapt, în anul 2004 s-a constituit, prin 
hotărâri de consilii locale, prima Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară din ţară – Zona 
Metropolitană Iaşi – având ca parteneri Municipiul Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi şi 13 unităţi 
administrative locale, ceea ce reprezintă, în prezent, aproximativ jumătate din populaţia 
judeţului şi 15 % din teritoriul acestuia. 

Din Zona Metropolitană Iaşi fac parte: Municipiul Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi şi 13 
comune: Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Holboca, Leţcani, Miroslava, Popricani, Rediu, Schitu 
Duca, Tomeşti, Ungheni, Valea Lupului şi Victoria. 

Evoluţia populaţiei din mediul rural al Zonei Metropolitane se aliniază celei din 
Regiunea de Dezvoltare Nord – Est a României, păstrând, încă, un spor natural pozitiv al 
populaţiei. 

 
Tabelul nr. 1 

Evoluţia populaţiei rurale din Zona Metropolitană Iaşi 
 1992 1996 2001 2002 2006 2007 2008 
Aroneanu 2.376 2.397 2.509 2.884 2.927 2.967 3.044 
Bârnova 2.935 3.130 3.360 3.935 4.261 4.304 4.540 
Ciurea 8.043 8.270 9.344 10.092 10.566 10.660 10.954 
Holboca 11.123 11.605 12.371 11.662 12.416 12.474 12.701 
Leţcani 5.874 6.049 6.456 6.620 6.724 6.744 6.866 
Miroslava 5.911 5.762 6.488 8.073 8.756 8.936 9.561 
Popricani 5.537 5.525 6.091 6.735 7.354 7.433 7.677 
Rediu 3.369 - - 3.421 3.839 3.874 3.750 
Schitu 
Duca 

3.909 4.065 4.112 4.337 4.453 4.459 4.507 

Tomeşti 11.245 11.506 12.430 11.866 12.201 12.280 12.397 
Ungheni 3.567 3.660 3.781 3.989 4.162 4.190 4.285 
Valea 
Lupului 

2.078 - - 3.075 3.627 3.737 4.028 

Victoria 3.771 4.034 4.212 4.293 4.365 4.399 4.427 
Sursa: Anuarul statistic al judeţului Iaşi, anii: 1993, 1997, 2002, 2003, 2007, 2008, 2009 

 
Din tabelul anterior, pentru perioada analizată, populaţia din mediul rural se înscrie pe 

următoarele coordonate: 
- cunoaşte, în general, o evoluţie crescătoare, într-un interval cuprins între 10% (Tomeşti) şi 
38% (Popricani); 
- Bârnova, Miroslava şi Valea Lupului cunosc o evoluţie demografică spectaculoasă, în 
procente de 54%, 62%, respectiv 94%, fenomen justificat de polarizarea zonelor rezidenţiale 
în jurul acestor comune; 
- se remarcă trei comune mari, cu peste 10.000 de locuitori: Ciurea, Holboca şi Tomeşti 
(aceste comune au cartiere cu blocuri de locuit: Lunca Cetăţuii, Dancu şi Tomeşti). 

Totalizând, populaţia din mediul rural ZMI, la nivelul anului 2008 era de 88.737 
locuitori. 
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Declinul populaţiei totale se generalizează începând cu anul 20251, la un orizont 
temporar pe termen lung. Însă, în ceea ce priveşte situaţia populaţiei în vârstă de muncă, 
efectul declinului este aproape imediat, pe termen mediu, începând cu anul 2011 producându-
se generalizarea fenomenului. 

O analiză detaliată a fenomenului creşterii demografice a zonei aflate în studiu 
evidenţiază faptul că, dacă înainte de anul 1992, sporul natural era un factor de echilibru 
demographic al populaţiei rurale, după această dată, în comunele cu o populaţie puternic 
îmbătrânită şi natalităţi mici (Aroneanu, Bârnova), sporul migratoriu devine principalul suport 
al creşterii demografice. 

Factorilor de diferenţiere ai evoluţiei demografice la nivel comunal (proximitatea 
oraşului şi a reţelelor tehnico-edilitare, importanţa căilor de comunicaţie, calitatea şi preţul 
terenurilor) li se adaugă, la scară intracomunală, şi statutul administrativ al localităţilor. Cele 
mai mari creşteri demografice se înregistrează în localităţile imediat limitrofe Iaşilor şi în 
special cele situate în lungul căilor de comunicaţie principale, către vest, sud şi nord-vest 
(unde sunt, de altfel, şi majoritatea terenurilor favorabile pentru construcţii): se ajunge la 
creşteri de peste 100% la Vişani, Valea Ursului sau Valea Adâncă.  

În zona metropolitană Iaşi, fluxurile mişcării migratorii au avut, în marea lor 
majoritate direcţia Iaşi şi mult mai puţine au vizat unele localităţi cu o economie mai 
dezvoltată (Ciurea, Holboca, Tomeşti). Datorită restricţiilor de stabilire în municipiul Iaşi, o 
mare parte din curenţii de migrare spre acest oras s-au oprit în comunele limitrofe (foste 
suburbane), generând atât o creştere considerabilă a populaţiei acestora cât şi o dezvoltare 
economică pe măsură. 

În ceea ce priveste profilul ocupaţional al populaţiei, localităţile zonei metropolitane 
pot fi grupate astfel: 
-Municipiul Iaşi, cu profil mixt; 
-sectoarele secundar (industrie) şi terţiar (servicii) comunele: Leţcani, Holboca, Tomeşti, 
Miroslava, Rediu şi Valea Lupului; 
- turism: Schitu Duca, Bârnova; 
-comunele metropolitane: Ciurea, Popricani, Schitu-Duca, Ungheni, Victoria cu profil 
preponderent agricol, completat de comerţ. 
  

Dinamica turismului în zona metropolitană Iaşi 
Dinamica turismului din zona metropolitană Iaşi a fost realizată prin analiza numărului 

de firme active, a numărului de salariaţi şi a cifrei de afaceri realizate în turism, toţi aceşti 
indicatori oferind, după părerea noastră, informaţii asupra tendinţelor şi a potenţialului local 
de dezvoltare a activităţilor turistice în spaţiul rural. 

Este necesară, într-o primă etapă, o imagine de ansamblu asupra domeniilor de 
activitate predominantă în zonă. Astfel, evoluţia în timp a economiei zonei metropolitane 
cunoaşte o dinamică accentuată a numărului de firme active din high-tech şi construcţii, în 
anul 2007 acestea fiind de aproape 500 ori mai multe decât în anul 2000. 

La polul opus, se situează firmele din comerţ, industrie şi agricultură, cu sediul în 
acest areal, care la nivel macro sunt caracterizate de o dinamică lentă sau stagnare. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Comisia Naţională de Prognoză, www.cnp.ro 
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Graficul nr. 1 
Evoluţia numărului anual al firmelor active din zona metropolitană Iaşi, pe domenii de 

activitate, în perioada 2000-2007 
 

 
Între cele două extreme, se regăseşte domeniul serviciilor, cu un trend constant 

crescător, care nu poate fi considerat un boom, ci mai degrabă o dezvoltare susţinută şi 
durabilă. În fapt, numărul agenţiilor de turism a crescut, de la 18, în anul 2000, la 81 în 2007 
[Anuar Statistic-jud. Iaşi, 2008]. Trendul constant crescător este susţinut şi de evoluţia cifrei 
de afaceri a firmelor care au ca domeniu de activitate turismul. (Fig. 2).  

 
Tabel nr. 2 

Evoluţia cifrei de afaceri anuale a firmelor active din turism din zona metropolitana 
Iaşi, în perioada 2000-2007 

- euro - 
 2000 2007 
Agenţii de turism 3.227.728 10.281.724 
Activitate hotelieră 2.537.243 14.170.279 

Sursa: Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Iaşi, 2009 – 2015, octombrie 2009 
 
Astfel, creşterea cifrei de afaceri a agenţiilor de turism a fost, procentual, de 31,4% în 

perioada analizată, în timp ce activitatea hotelieră a crescut cu numai 18%, în condiţiile unei 
creşteri cu 8% a numărului de firme active. 

In municipiul Iaşi sunt 30 de unităţi de cazare, repartizate după tip, astfel: 12 hoteluri, 
2 hoteluri pentru tineret, 3 hosteluri, 9 pensiuni turistice urbane, 2 vile turistice şi două tabere 
pentru scolari şi preşcolari [Anuar Statistic-jud. Iaşi, 2008]. 

Capacitatea de cazare în comune este redusă, doar comunele Bârnova, Leţcani, 
Popricani şi Schitu Duca deţinând unităţi de cazare: Bârnova cu 34 de locuri în 3 unităţi de 
cazare, Leţcani, Popricani şi Schitu Duca cu câte o unitate de cazare şi număr variabil de 
locuri (de la 16 la 48). 

Şi numărul de salariaţi din turism a înregistrat o creştere semnificativă în perioada 
2000 – 2007, de la 71 la 238 lucrători în agenţiile de turism şi de la 485 la 545 salariaţi în 
hoteluri.  

În Iaşi îşi desfăşoară activitatea şi 4 oficii de informare turistică, care asigură legătura 
oraşului cu turiştii, realizează informarea acestora, precum şi promovarea Iaşului ca destinaţie 
turistică (Centrul de Informare Turistică Iasi, Centrul de Promovare a Turismului de Afaceri 
Transfrontalier România-Moldova, Asociaţia Naţională a Turismului Rural Ecologic şi 
Cultural, Centrul de Pelerinaj “Sf. Paracheva”, Centrul de Informare Turistică). 
Dincolo de statistici, deosebit de importantă este însă formarea şi perfecţionarea lucrătorilor 
din turism. Acest fapt comportă două direcţii mari de acţiune: ridicarea gradului de pregătire 



Radu RACHIERU 

 54 

profesională şi schimbarea mentalităţii lucrătorului din turism, proces de durată şi nu lipsit de 
complexitate. Calitatea forţei de muncă utilizată reprezintă un factor cheie, determinant al 
calităţii produsului turistic în ansamblu. Problematica resurselor umane din turism este 
complexă şi cuprinde câteva aspecte: recrutarea personalului, formarea şi perfecţionarea lui, 
repartizarea lucrătorilor pe diferite sectoare şi perfecţionarea lui, implicaţiile sezonalităţii 
asupra activităţii turistice. 

Deşi ansamblul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat şi particulare din judeţul 
Iaşi acoperă întreaga gamă a formelor de pregătire profesională: şcoli profesionale, licee de 
specialitate şi şcoli postliceale şi universitare şi asigură la absolvire certificate/diplome care 
atestă pregătirea într-o ocupaţie/profesie a posesorilor acestora, de cele mai multe ori ele nu 
reprezintă o garanţie a calităţii pregătirii. Efectele se regăsesc, în primul rând, în numărul 
mare de absolvenţi neabsorbiţi de piaţa muncii, dar şi în slaba calitate a serviciilor oferite. 

Formarea şi perfectionarea profesională în cadrul educaţiei permanente este în sarcina 
Ministerului Turismului prin Centrul Naţional de Învăţământ Turistic (CNIT), precum şi a 
agenţilor economici din turism, cu respectarea reglementarilor legale. 

Ghizii de turism sunt extrem de importanţi în promovarea eficientă a patrimoniului 
natural şi antropic. Conform legislatiei in vigoare, agenţii economici cu activitate de turism au 
obligaţia să utilizeze ghizi calificaţi, corespunzător specificului activităţilor desfăşurate pentru 
toate acţiunile turistice organizate. Judeţul Iaşi are un număr de 39 de ghizi atestaţi, un număr 
destul de mare prin comparaţie cu celelalte judeţe din regiune.  

 
Concluzii 

Turismul este o industrie cu o piaţă a muncii intensivă, ce se bazează pe oameni. Când 
turiştii vizitează o destinaţie anume, ei “cumpără” nu doar farmecul şi atracţiile, dar şi 
îndemânarea şi serviciile angajaţilor din turism. Din această cauză, dezvoltarea resurselor 
umane ar trebui să fie o preocupare principală a profesioniştilor din turism. Reţinem şi pentru 
piaţa muncii din judeţul Iaşi câteva aspecte care ar putea duce la creşterea numărului de 
lucrători din turism, fie el urban sau rural: 

- dezvoltarea culturii antreprenoriale în sectorul turistic; 
- sprijinirea formării profesionale continue prin implementarea de programe de instruire 

a personalului din sectorul turistic, precum şi introducerea de noi profesii în domeniu; 
- dezvoltarea de programe de instruire pentru personalul din muzee şi ghizi turistici; 
- sprijin pentru calificarea/reconversia profesională a populaţiei din mediul rural în 

vederea dobândirii de competenţe specifice sectorului turistic; 
- dezvoltarea de campanii de conştientizare a importanţei dezvoltării resurselor umane 

în sectorul turistic. 
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1.6. (NON)MARKETING RISK 
 

RISCUL DE (NE)MARKETING 
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Abstract 

This paper aims to focus on the risks arising from the fact that the marketing practices are either not 
used or are used in an inappropriate manner.  

The consequences for a company that does not apply marketing procedures are multiple and can lead to 
market exit. In this study, the highlight of some aspects regarding the (non)marketing is made based on 
observing the behaviour of some Romanian firms from the North-East region. 
 

Keywords: risk, marketing, practices. 
 

Introducere 
Definiţia marketingului este modificată la fiecare 5 ani de către AMA - American 

Marketing Association pentru a rămâne fidelă realităţilor pieţei pentru că marketingul a apărut 
în primul rând pe plan practic şi apoi s-a început conceptualizarea sa. Marketingul s-a născut 
în epoca industrială, când producţia a crescut spectaculos, iar piaţa nu absorbea tot ce se 
producea; de asemenea, şi alţi factori au stat la bază: apariţia producţiei de masă, a stării de 
abundenţă, modificări sociale, apariţia unor noi clase sociale, apariţia spiritului modern 
caracterizat de dinamism.   

Termenul este de origine anglo-saxonă, plecând de la substantivul “market” – piaţă 
economică şi s-a dezvoltat în primul rând în Statele Unite ale Americii. 

Pe scurt, marketingul reprezintă "ştiinţa şi arta de a convinge clienţii sã cumpere", 
“arta şi ştiinţa de a vinde”, “noua ştiinţă a vânzării”.  

Philip Kotler [1] oferă 2 definiţii pentru marketing: 
1. Marketingul se referă la activitatea umana, făcut pentru satisfacerea cerinţelor şi 

nevoilor prin intermediul schimbului; 
2. Marketingul reprezintă un proces social şi managerial prin care indivizi şi grupuri 

de indivizi obţin ceea ce le este necesar prin crearea, oferirea şi schimbul de 
produse. Prin acest proces, organizaţiile se racordează la piaţă în mod creativ, 
productiv şi profitabil. 

 Ultima definiţie dată de AMA în 2008 descrie marketingul astfel – “marketingul este 
activitatea, setul de norme şi procese pentru crearea, comunicarea, furnizarea şi schimbul de 
oferte care au valoare pentru consumatori, clienţi, parteneri şi societate în general.” 
 Asociaţia Românã de Marketing consideră că marketingul este: „un sistem complex 
cibernetic de activităţi şi acţiuni care, folosind un ansamblu de tehnici şi metode preluate de la 
alte ştiinţe sau proprii, specifice, are ca scop punerea în acord, în mod optim, într-o anumită 
perspectivă de timp a resurselor economice cu cerinţele pieţei". 
 Toate definiţiile au în comun câteva elemente definitorii ale marketingului: centrarea 
activităţilor organizaţiei pe satisfacerea nevoilor consumatorului, optimizarea scopurilor 
organizaţiei şi a clientului, un nou mod de a privi procesul de schimb, caracter interdisciplinar 
şi interdepartamental. 
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Zone de aplicare ale marketingului 
 Tot din definiţiile de mai sus se observă că marketingul reprezintă un nou mod de a 
gândi a relaţiile economice. De fapt, în acest moment, starea de spirit marketing a fost însuşită 
de ţările vest – europene şi de SUA astfel încât reprezintă optica naturală de a privi în 
exterior. Mai mult, datorită legăturilor strânse dintre marketing şi psihologie, s-a dezvoltat şi 
un marketing personal, cu accent pe promovarea şi “vânzarea” competenţelor sau a calităţilor 
unui individ, ameliorarea relaţiilor interumane. În concluzie, marketingul influenţează toate 
zonele care se referă la un schimb şi, mai ales, domeniile socio-umane. 
 În ce priveşte activitatea unei organizaţii, marketingul se orientează simultan către 
consumatori şi profit. La nivel teoretic, o organizaţie care şi-a însuşit optica de marketing 
trebuie să aplice o serie de tehnici şi metode care să vizeze: investigarea pieţei şi a nevoilor de 
consum, identificarea unei pieţe, adaptarea operativă la piaţă şi influenţarea acesteia. 

De asemenea, marketingul trebuie să răspundă la întrebări fundamentale pentru bunul 
mers al organizaţiei: “Ce să ofer spre schimb?”, “Cui să ofer?”, “Cum să ofer?”, “Unde să 
ofer?”, “La ce preţ?”. Dar organizaţiile care consideră componeneta de marketing reprezintă 
doar un vehicul către clienţi, dovedesc că nu au înţeles faptul că marketingul reprezintă un 
mod de a gândi afacerea. 

 
Riscul de a nu practica marketingului 

O organizaţie care nu are o politică de marketing înseamnă că nu şi-a însuşit optica de 
marketing şi că nu are o orientare către piaţă. O astfel de organizaţie nu are o viaţă lunga. 
Lipsa capacităţii de atragere a clienţilor, de modificare a activităţii în funcţie de aceştia duce 
la restrângerea activităţii şi extincţie. 

Prin urmare, la nivel teoretic, orice organizaţie care nu practică marketingul moare. 
Sunt necesare câteva observaţii, întrucât întâlnim multe cazuri în care organizaţiile rezistă fără 
marketing.  

În primul rând este cazul regimurilor politice care nu încurajează economia de piaţă. 
De exemplu, sub regimul comunist, organizaţiile din România nu aveau nevoie de marketing 
pentru că nu exista premisa abundenţei, din contră, exista penurie de produse şi servicii. 
Revenind la perioada actuală, organizaţiile care deţin monopol într-un domeniu sunt mult mai 
puţin centrate pe dezvoltarea politicilor de marketing decât organizaţiile care funcţionează pe 
o piaţă concurenţială. Alt exemplu de organizaţii care, deşi nu practică marketingul, nu au 
probleme financiare, sunt cele ale statului. Sunt multe cazuri în care organizaţiile care deţin 
un monopol aparţin statului, de exemplu furnizorii de apă şi de alte servicii de strictă 
necesitate din România. 

Avem multe exemple de organizaţii româneşti care supravieţuiesc şi au profit prin 
epuizarea unei pieţe şi trecerea la o alta. Este cazul organizaţiilor care au o retenţie foarte 
mică a clienţilor datorită lipsei marketingului şi care trebuie să se orienteze foarte rapid spre 
atragerea altora. 

Riscul de a nu înţelege şi a aplica marketingul constă şi în anonimat. Sunt multe 
organizaţii care au servicii sau produse care pot satisface şi cele mai exigente dorinţe ale 
clienţilor, dacă i-ar avea. Câteva tehnici de bază în marketing ar putea ajuta aceste organizaţii 
să iasă din anonimat, să devină cunoscute şi căutate. 

Sunt foarte multe cazuri de companii care rezistă fără marketing, mai ales pe o piaţă 
puţin concurenţială, cum se întâmplă în multe domenii din România.  

De asemenea, mai ales organizaţiile mici practică tehnici şi metode de bază în 
marketing fără a le încadra ca atare; de exemplu, grija faţă de clienţii importanţi şi aflarea 
dorinţelor acestora, instruirea personalului de contact în sensul atenţiei şi interesului pentru 
clienţi, poziţionare la un vad comercial. Multe dintre aceste organizaţii au profit şi clienţi 
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mulţumiţi, dar dacă nu insistă în direcţia marketingului, riscă să nu crească deloc sau să nu se 
dezvolte eficient. 

Pentru a evita riscul stagnării, organizaţia trebuie în primul rând să analizeze mediul 
său intern şi extern, după care să-şi stabilească obiectivele şi strategiile de marketing. 
Urmează planificarea de marketing, care presupune decizii de alocare resursele pentru mix-ul 
de marketing - produsul/serviciul, preţul, promovarea şi plasarea, cu scopul de a câştiga piaţa 
ţintă. Planul de marketing se implementează  şi, în final se controlează îndeplinirea sa, ceea ce 
presupune măsurarea rezultatelor, comparaţii, noi direcţii. Pentru un astfel de demers integrat 
sunt necesare cunoştinţe de marketing, nu mai sunt de ajuns acţiuni de bază; de asemenea, 
sunt necesare investiţii de timp, oameni, resurse financiare pentru a aplica un marketing 
integrat 

Fiecare organizaţie are particularităţile sale şi necesită un plan specific de marketing. 
 

Riscul de a practica incorect marketing 
Atunci când optica de marketing nu este într-adevăr însuşită sau când nu există la 

nivelul organizaţiei cunoştinţele sau resursele necesare, se pot face greşeli. Există riscul de a 
face greşeli de marketing care vor costa organizaţia clienţi, imagine, cotă de piaţă, în funcţie 
de gravitate. 

Pe piaţa românească, sunt frecvente greşelile datorate lipsei de resurse. Pentru a avea 
costuri cât mai mici, se exclude etapa de cercetare a mediului intern şi extern şi se înlocuieşte 
cu informaţiile pe care le deţine managerul, cu modul în care acesta “simte” piaţa. În multe 
situaţii, managerii au o imagine deformată despre dorinţele clienţilor, despre gradul de 
cunoaştere al brandului, despre tendinţele pieţei. Plecând de la premise care nu sunt conforme 
cu realitatea, planul de marketing şi orice acţiuni de marketing nu vor avea rezultatul şi 
impactul dorit. 

Tot din cauza lipsei de resurse, nu se investeşte în oamenii care concep sau duc la 
îndeplinire planul de marketing şi există riscul de a face greşeli care aduc prejudicii 
organizaţiei. Sunt destule cazuri în care nu se alocă destul timp pentru elaborarea planului de 
marketing sau a conceptului şi în acest caz există riscul ca ducerea la îndeplinire să fie 
marcată de situaţii neprevăzute, modificări ale planului iniţial, corectări. 

Totuşi, cel mai răspândit risc, mai ales în cazul organizaţiilor mici din România, este 
de a face marketing după flerul managerului în ce priveşte piaţa şi mai puţin după informaţii 
reale. Sunt mulţi manageri care consideră că nu au concurenţă, că sunt lider de piaţă, că 
produsul/serviciul se adresează tuturor, că nu este nevoie de un plan de marketing, ci doar de 
acţiuni concrete la momentul oportun, că investiţiile în marketing nu se justifică. Toţi aceşti 
manageri riscă să nu conducă organizaţia către profit şi creştere. 

Marketingul poate fi aplicat incorect şi voluntar. Este cazul campaniilor de marketing 
mincinoase, care exagerează beneficiile aduse de produs/serviciu pentru a atrage cât mai mulţi 
consumatori. Multe dintre reclamele de provenienţă nord-americană promit fericirea la 
utilizarea produsului/serviciului; întâlnim în jur modalităţi nenumărate de a înşela 
consumatorul – de la recipiente de creme cu fund dublu până la copierea mărcilor de renume 
şi reduceri false de preţ. Unele dintre aceste practici au fost sancţionate de lege, altele de 
asociaţiile de marketing, iar altele de opinia publică. În orice caz, organizaţiile care se 
folosesc de astfel de campanii riscă imaginea şi clienţii, iar dacă opinia publică este vigilentă, 
riscă falimentul. 

În concluzie, riscurile care decurg din lipsa practicării marketingului sau din aplicarea 
greşită involuntar sau voluntar au  pot duce la prejudicii de imagine, dezvoltare, clineţi, cotă 
de piaţă şi pot afecta chiar existenţa organizaţiei. Pentru a depăşi acest risc, în primul rând 
este nevoie ca managerii să-şi însuşească optica de marketing. Astfel vor lua decizii în spirit 
de marketing şi vor aloca resursele corespunzător. 
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Abstract 
As the world stands today on the edge of economic collapse, for a country like Romania, rural tourism 

could mean the link between financial recovery and future success. This key to development indicates new ways 
of overcoming the crisis and it should be taken into considerations in those countries with the needed touristic 
potential.            

A lot of terms can be used to define today’s rural tourism: confusion, conflict, failure, but the word that 
should be heard more often is lying covered in dust in dictionaries. We are talking about PROGRESS. This 
concept automatically relates to future which can only be built by the present. And what does rural tourism offer 
today? A magnificent landscape, tourist attractions that are worth-visiting, authentic traditions…Should this be 
enough? Many say “no”. The reason for this remains the type of such consumer who still is the unknown in the 
equation. His demands are still a mystery, this is why the offer remains poorly represented.           

 This research has been undertaken on the example of the Apuseni Mountains and the first objective is 
to identify the features that outline the consumer of rural tourism by shaping his profile. Within this framework, 
the attitude towards received services and the expectations of tourists will be revealed. 

 The study then shifts its attention to target a series of proposals, to adapt the possibilities of promoting 
rural tourism to the identified profile.  

Rural tourism is not only a point of interest but also a viable economic component and a key to 
sustainable development. 

 
Key words: rural tourism, consumer, strategies 

 
Intorducere 

Concepte 
Înscriindu-se în sectorul terţiar al economiei naţionale, turismul este adesea definit ca 

fiind industria cea mai profitabilă a sfârşitului de secol XX. Specialiştii se referă la turism ca 
la o importantă componentă a sectorului serviciilor menite populaţiei, fiind una din ramurile 
cu cel mai mare potenţial de dezvoltare şi care a înregistrat de-a lungul timpului cea mai 
ridicată rată de creştere. Şi totuşi, de ce este turismul atât de valoros, care ar fi motivele pentru 
care ţara noastră trebuie să acorde acestei ramuri o atenţie aparte? Iată un posibil răspuns: 
privit în ansamblul său, turismul e asemeni unui măr cu fructe de aur, fiecare măr 
reprezentând o componentă cu rol decisiv în dezvoltare, fiecare fruct având o altă 
întrebuinţare dar contribuind la infrumuseţarea marelui pom ce i-a dat viaţă. Mai mult, 
dezvoltarea turismului duce către o dezvoltare durabilă, iar aceasta “implică o abordare 
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sistematică a fenomenelor, asigurarea coerenţei dintre subsistemele economic, social, 
tehnologic şi ambiental”. (Ghereş, M., 2008:126) 

La fel ca oricare măr din natură, România are fructele sale mai puţin gustoase iar ca 
destinaţie turistică, aceste puncte slabe necesită o remediere rapidă. Printre acestea se numără: 
geografia şi mediul (eroziunea, poluarea, slabă implementare a legislaţiilor de mediu), cultura 
şi patrimoniul cultural ( clădiri şi monumente istorice în stare de degradare, lipsa investiţiilor, 
lipsa traducerilor în muzee, lipsa unei baze de date a tuturor evenimentelor, festivalurilor), 
infrastructură, transport, comunicaţii, factorul uman (lipsa şcolilor hoteliere, a cursurilor 
speciale), marketing (lipsa unei imagini puternice). 

Totodată, alături de aceste puncte slabe, ţara noastră nu duce lipsă de fructe gustoase, 
mere de aur care pot remedia situaţia actuală: cazarea de calitate, atracţiile bine promovate, 
turismul de afaceri, cel balnear şi poate unul din cele mai importante puncte, turismul rural. 
Acesta capătă din ce în ce mai mult teren deoarece turiştii devin interesaţi să schimbe viaţa de 
la oraş cu cea de la sat. 

Specialiştii definesc turismul rural ca fiind un “ansamblu de activităţi turistice care au 
ca desfăşurare mediul rural şi care include o gamă largă de modalităţi de cazare, evenimente, 
festivităţi şi alte distracţii de petrecere a timpului liber, toate desfăşurate în mediul rural 
(aşezare rurală).” Acesta respectă cu stricteţe regulile dezvoltării durabile, care se referă la 
acea dezvoltare ce satisface nevoile generaţiilor actuale fără a prejudicia interesele 
generaţiilor viitoare. 

În tot acest cadru discutat, turistul este pionul de bază, el alege, vizitează, judecă, trage 
concluzii. Dacă el nu este satisfăcut atunci nici oferta turistică nu este una de calitate. La fel 
ca oricare consumator, cel de turism rural prezintă caracteristici asemănătoare însă 
comportamentul său este definit şi de alte componente care necesită studiate.  Există varii 
motive pentru care studiul comportamentului consumatorului a ajuns să fie extrem de 
important. Multă vreme, atenţia marketerilor a fost concentrată spre ceea ce se vinde şi se 
cumpără, fără a se da importanţă şi altor aspecte mai detaliate cum ar fi de ce alege 
consumatorul un anumit produs/serviciu, care sunt motivaţiile sale, cum, când, cât cumpără, 
sau, pe scurt, cine este consumatorul, ca subiect aparte. Dar „consumatorul nu este un pion 
negânditor care să fie manipulat să cumpere orice vor oferi convingătorii comercianţi.” 
(Plaiaş, I., 2007:15)  

Chiar dacă ultimii 15 ani au însemnat o oarecare dezvoltare a turismului rural 
românesc (au apărut un număr impresionant de pensiuni turistice), efectele asupra economiei 
au fost slab vizibile. Revenind la mărul cu fructe de aur, se poate observa cum cei mai mulţi 
turişti preferă zone precum Bucovina, Delta Dunării, Apusenii, Zona Neamţ, însă atât românii 
cât şi turiştii străini aleg acest tip de turism pentru produsele promovate: Agroturism în 
România, SuperSki în Carpaţi, croaziere pe Dunăre, Dracula sau Ţara Vinurilor. Şi dacă ar fi 
să alegem unul din frumoasele mere, ce-ar fi să-l culegem pe cel numit Munţii Apuseni, să-l 
gustăm şi să simţim savoarea aparte?  
 

Motivaţia studiului 
Deşi turiştii încep să cunoască viaţa de la ţară şi să o prefere în vacanţele lor, există 

încă impedimente în calea dezvoltării turismului rural din zonă. Problema despre care vorbim 
e una generală şi anume slaba pregătire a proprietarilor de pensiuni şi a personalului. În 
completarea acesteia vine slaba cunoaştere a profilului turistului, asta deoarece în România 
încă nu s-au făcut cercetări necesare pentru conturarea acestui profil. Şi atunci, cum dorim să 
practicăm un turism de calitate dacă nu ştim care sunt trăsăturile turistului ce ne calcă pragul? 
Iată întrebarea ce lansează motivaţia studiului întreprins, întrebare ce are drept scop 
formularea unor răspunsuri clare şi a unor sugestii constructive. 
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Dar să vedem ce a stat la baza alegerii Munţilor Apuseni ca reper al acestui studiu. 
Zona Munţilor Apuseni cuprinde porţiuni din 6 judeţe: Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara şi 
Sălaj şi, conform politicilor de dezvoltare regională, ea se extinde în 3 Regiuni de Dezvoltare, 
dintre care Zona de Centru fiind de mare însemnătate. Aici se află cea mai vastă reţea de 
pensiuni turistice din ţară iar asta înseamnă că un număr mare de turişti se poate concentra 
aici. Mai mult, o simplă analiză SWOT identifică, printre punctele sale tari: fauna şi flora 
bogată (ecosisteme unicat în Europa), resurse minerale însemnate, diversitatea produselor 
ecologice la preţuri mici, specialităţi tradiţionale, ospitalitate influenţată de caracteristica 
etnică latină, varietatea folclorului şi a tradiţiilor moştenite, poluare foarte redusă. 

Iată cum oferta devine tentantă, însă, cu toate acestea, consumatorul de turism rural nu 
este îndeajuns de cunoscut, nu se ştie exact ce şi cum vrea, când cere anumite servicii, de fapt, 
nu cunoaştem un profil al acestui turist. Şi fără astfel de informaţii, atingerea succesului în 
implementarea unei politici de dezvoltare rurală eficientă devine aproape imposibilă. 

Drept urmare, studiul îşi propune să vină în întâmpinarea acestei necesităţi, prin 
conturarea unui profil concis al consumatorului de turism rural, consumator ce se distinge 
vizibil de alţii. O dată conturat profilul turistului, formularea ofertelor va fi mult mai simplă, 
se vor cunoaşte dorinţele şi aşteptările acestuia iar zonele rurale vor beneficia de atenţia 
meritată. O reală pierdere ar însemna ca ţara noastră să aibă resursele necesare practicării 
turismului rural de calitate dar să îi lipsească baza de informaţii pentru a formula ofertele 
aşteptate de turişti. 
 

Metodologie 
Scopul principal al cercetării este acela de a contura un profil al consumatorului de 

turism rural, pe exemplul munţilor Apuseni. 
Populaţia studiată a fost aleasă în aşa fel încât informaţia să poată fi colectată din cel 

puţin patru judeţe. Cercetarea de faţă a fost realizată în perioada iunie 2009-august 2009, în 
cadrul pensiunilor din Gârda, Arieşeni, Albac, pe Valea Arieşului, Padiş, Băişoara, Şuncuiuş 
şi Moneasa, avându-i ca subiecţi pe turişti, respectiv beneficiarii serviciilor oferite de 
prestatori.  În acest fel am atins judeţele Alba, Arad, Bihor şi Cluj.  

Pentru a stabili tipul cercetării, s-a avut în vedere tema şi nevoia obţinerii de informaţii 
cât mai exacte. Drept urmare, am ales utilizarea unui chestionar. Datorită faptului că 
cercetarea este una descriptivă, se va ţine cont de contextul actual atunci cînd profilul va fi 
conturat.  

Problema de cercetare poate fi derivată: conturarea profilului comportamentului 
consumatorului de turism rural şi, de aici, o ipoteză poate fi lansată: Consumatorul de turism 
rural caută îmbinarea perfectă dintre peisajul pitoresc şi satisfacerea nevoilor sale, la un 
raport calitate-preţ optim. 

Construcţia chestionarului urmează regulile de bază. Astfel, începe cu întrebări de 
acomodare ce fac referire la frecvenţa cu care turiştii aleg acest tip de unitate de cazare, 
persoanele cu care obişnuiesc să vină, motivul călătoriei, etc. Urmează apoi întrebări mai 
complexe de genul celor în care turiştii sunt rugaţi să ordoneze o serie de factori luaţi în 
considerare atunci când se alege o anume pensiune. O altă întrebare încearcă să identifice 
punctele slabe ale pensiunii la care turiştii sunt cazaţi. Ultimele întrebări din chestionar sunt 
de identificare.  

Conţinut 
Analize iniţiale 

Primele rezultate arată cum, în ceea ce priveşte frecvenţa alegerii acestui tip de unitate 
de  

cazare, majoritatea turiştilor aleg pensiunile din zonele rurale „o dată pe lună” (56% din 
respondenţi) şi doar 18%  vin „de câteva ori pe an”. Consumatorul tinde să se lase influenţat 
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„foarte mult” de prieteni (54%). Pe de altă parte, agenţiile îi influenţează cel mai puţin 
alegerea. Astfel, reclama de la gura la gura pare a funcţiona în mod eficient. 

Ca şi însoţitori, „familia” a ieşit pe primul loc (58%) şi „prietenii” pe locul doi(17%). 
Drept urmare, trebuie avut în vedere atât persoanele care vin cu familia cât şi cei ce vin 
însoţiţi de prieteni. În ceea ce priveşte mijloace de transport utilizate pentru deplasare la 
pensiune, 63% vin cu maşina personală, 13% cu trenul sau microbuzul şi 11%, cu autocarul 
(74% fiind total nemulţumiţi de calitatea drumurilor de acces spre pensiuni). 

În continuare s-au analizat o serie de factori cu influenţă în procesul de luare a 
deciziilor. Aceşti factori sunt calitatea serviciilor, peisajul zonei, spaţiu de joacă şi parcare 
amenajată, posibilităţi auxiliare de petrecere a timpului şi varietatea meniului.  

Factorul “calitatea serviciilor” este considerat “destul de important” în luarea deciziei 
de aproape jumătate din chestionaţi, factorul “pesiajul zonei” influenţează destul de mult, 
factorul “spaţiu de joacă şi parcare amenajată” este “destul de important” pentru 40% din 
turişti, aproape 70% consideră “posibilităţile auxiliare de petrecere a timpului” “destul de 
neimportante” iar “varietatea meniului” are, de asemenea, o parte însemnată de influenţă 
(66%). 
 

Analiza unor factori-cheie în procesul luării deciziei 
În această secţiune de investigaţie, se iau în considerare trei dintre factorii analizaţi 

mai sus (calitatea serviciilor, posibilităţile auxiliare de petrecere a timpului liber şi varietatea 
meniului) pentru care se investighează cele mai semnificative aspecte. Întrebaţi ce părere au 
despre calitatea serviciilor la pensiunea la care sunt cazaţi,  aproape jumătate din turişti 
(47,3%) au spus că sunt de calitate superioară, 39.3% le consideră de calitate medie şi doar 
3,3% cred că sunt de calitate inferioară. 

Figura nr.1 
Calitatea serviciilor la pensiune 
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Un alt aspect important vizează identificarea preferinţelor turiştilor în materie de 

petrecere a timpului şi meniuri. Drept urmare,  vis-a-vis de posibilităţile auxiliare de petrecere 
a timpului preferate, turiştii Turiştii pot alege mai multe variante: manifestări cultural-
sportive, divertisment sportiv, excursii, închirieri de obiecte sau varianta “nu am nici o 
preferinţă”. Se pare că excursiile sunt considerate cele mai interesante, varianta fiind aleasă de 
81% din chestionaţi iar manifestările cultural-sportive par cele mai puţin atrăgătoare (66% nu 
le-au ales). 

Aşadar, 60% din turişti spun ca sunt mulţumiţi de posibilităţile oferite de pensiunea la 
care sunt cazaţi, în timp ce 25% nu se simt satisfăcuţi de ofertă.  

Analiza preferinţelor turiştilor în ceea ce priveşte meniul arată că 70,7% dintre ei 
preferă să servească meniuri tradiţionale atunci când se cazează la pensiunile din zona 
Apuseni, 50,7% le preferă pe cele clasice şi doar 10% pe cele exotice.  
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Figura nr.2  
Tipuri de meniuri preferate 
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Astfel, se observă o preferinţa clară pentru meniurile tradiţionale, din zona munţilor 
Apuseni. Acesta se datorează specificului zonei şi curiozităţii turiştilor de a gusta mâncarea 
specifică locului. Preferinţa destul de mare pentru meniurile clasice poate fi explicată printr-o 
posibilă confundare a meniului clasic cu cel tradiţional (mâncarea clasică românească şi cea 
tradiţională, care diferă de la zonă la zonă). Drept urmare, 63% dintre clienţi se declară 
„foarte mulţumiţi” de meniurile oferite de pensiune, 28% sunt „destul de mulţumiţi” şi doar 
9% sunt „total nemulţumiţi”. 

Atunci când vine vorba de preţ, 42% îl consideră „foarte bun” în raport cu serviciile 
prestate în timp ce 26,7% spun ca preţurile sunt prea ridicate. 

Întrebaţi dacă obişnuiesc să frecventeze aceeaşi pensiune, o treime spun că da, revin la 
aceeaşi pensiune, dacă sunt satisfăcuţi de condiţii, o altă treime spun că revenirea depinde de 
sejur şi doar 26,7% spun că mereu schimbă locaţia. Avem deci un consumator care încă nu 
este fidel pensiunilor din mediul rural. Este posibil ca această situaţie să fie din cauză că 
ofertele nu sunt destul de convingătoare sau a serviciile nu satisfac în totalitate aşteptările 
consumatorilor. 
 

Analiza elementelor de autenticitate şi ospitalitate. puncte slabe ale pensiunilor 
Cercetarea continuă cu analiza a doi factori consideraţi importanţi în 

alegerea/revenirea la aceeaşi pensiune. Factorii au fost aleşi pe baza identităţii spaţiului rural 
românesc pe care ei o reprezintă: autenticitate şi ospitalitate. 

Rezultatele arată că 89% dintre respondenţi consideră că cei doi factori le influenţează 
decizia de alegere sau revenire la pensiune. Cealaltă întrebare pune problema combinării 
elementelor de autentic cu cele de modern. Totuşi, când vine vorba de păstrarea autenticului, 
58% cred că acest element este necesar să rămână intact, iar 27% optează pentru o combinare. 

Acest articol debutează cu propunerea de a vedea în turismul rural o asemănare cu un 
măr cu fructe de aur. Iată că acum a venit momentul analizei merelor mai puţin gustoase. 
Luând în studiu o analiză a slăbiciunilor întâlnite la pensiunea la care turiştii sunt cazaţi, se 
investighează opţiunile alese la o întrebare cu răspuns multiplu. Respondenţii au putut alege 
mai multe variante, dintr-o listă cu slăbiciuni care nu au fost alese la întâmplare. O parte 
reflectă probleme ce ţin de calitatea serviciilor, altele, de zonă, amenajare, etc. 
 
 
, 
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Tabel nr. 1 
Posibile slăbiciuni ale pensiunilor 

 
Puncte slabe Număr persoane Procentaj 
Lipsa curăţeniei 91 60,6% 
Meniul puţin variat 72 48% 
Inexistenţa semnalului la 
telefonia mobilă 

33 22% 

Inexistenţa ghizilor 38 25,3% 
Puţine posibilităţi de agrement 66 44% 
Personal neprietenos (chelneri, 
bucătari,etc) 

117 78% 

Nu există puncte slabe 0 0% 
 

„Personalul neprietenos” este cea mai întâlnită slăbiciune a pensiunilor din Apuseni 
(78%), urmată de „lipsa curăţeniei” (60,6%). Consumatorul pare să caute camere curate şi 
oameni care să-i zâmbească, iar situaţia actuală tinde să-i ofere contrariul. Printre slăbiciunile 
care nu-i deranjează pe turişti se numără „lipsa semnalului la telefonia mobilă” şi aceasta 
deoarece odihna este principalul motiv al sejurului iar comunicarea cu cei de acasă poate trece 
pe locul doi. Un alt punct slab, lesne trecut cu vederea, este „lipsa ghizilor” deoarece, la 
nevoie, gazdele se transformă în cei mai de seamă ghizi. 
 

Identificarea chestionaţilor 
Analiza acestora arată cum aproape 50% din turişti au un venit lunar pe familie între 

4500-5500 lei, iar majoritatea alocă peste 1000 lei pentru un sejur de 2-3 zile. Aproximativ 
60% preferă plata cu cash. Cea mai mare parte dintre chestionaţi (60%) se încadrează la 
categoria intelectuali, 16% sunt elevi sau studenţi, alţi 16% sunt pensionari şi doar 11%, 
muncitori. În ceea ce priveşte categoria de vârstă, 60% se încadrează între 25-49 ani, 17% au 
între 15-24, alţi 17% între 50-64 şi doar 8% au peste 65 de ani. 
 

Concluzii 
Cercetarea a dezvăluit un consumator ce alege să se cazeze la pensiunile din zona 

Apusenilor cel puţin o dată pe lună, cel mai des la recomandarea unui prieten. Cei mai mulţi 
turişti vin însoţiţi de familie şi prieteni cu scopul sigur de a se relaxa. Rezervările sunt făcute, 
de obicei, telefonic şi modalitatea de plata preferată este cash. Pentru a ajunge la pensiune, 
turistul foloseşte maşina personală, fapt pentru care trebuie pus accent pe calitatea căilor de 
acces. 

Printre factorii cu o putere mare de influenţă se numără calitatea serviciilor, peisajul 
zonei şi varietatea meniului, iar o mare parte din decizii se bazează pe aceştia. Cu toate că 
turistul se arată mulţumit de calitatea serviciilor oferite, spune că personalul neprietenos şi 
lipsa curăţeniei se numără printre principalele puncte slabe ale pensiunilor. 

Ceea ce îi face cu adevărat plăcere par a fi excursiile organizate de cei de la pensiune 
şi meniurile tradiţionale ale zonei, pe care le alege negreşit. Autenticitatea şi ospitalitatea sunt 
două elemente luate în considerare atunci când consumatorul alege o pensiune. Turistul 
optează pentru păstrarea autenticităţii, în totalitate, aceasta fiind unul din simbolurile 
turismului rural românesc. 

Ca persoană, consumatorul de turism rural este un intelectual cu vârstă cuprinsă între 
25-49 de ani, cu un venit lunar al familiei între 4500-5500 lei şi care alocă, pentru un sejur de 
2-3 zile, peste 1000 lei. 

Profilul conturat după efectuarea cercetării de faţă înfăţişează un turist ce preferă 
vacanţele petrecute „la ţară”, acolo unde se poate contopi cu natura, poate degusta bucatele 
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tradiţionale şi, nu în ultimul rând, are şansa de a întâlni tradiţii unice. Pentru toate acestea, 
este necesară satisfacerea nevoii consumatorului de turism rural de a avea mereu acces la 
informaţie de calitate. Pentru a face cunoscute materialele referitoare la zona Apusenilor, 
acestea trebuie să existe şi să fie transmise prin toate canalele, birourile de turism, tour-
operatori, internet. Brandul zonei va fi prezent pe orice tip de material promoţional, în aşa fel 
va fi uşor de reperat şi recunoscut. 

O altă problemă este legată de lipsa unui simbol virtual care să facă referire la 
atracţiile locului. Pentru aceasta, zona trebuie să capete o puternică identitate vizuală 
reprezentată de o serie de elemente grafice care să apară pe toate materialele promoţionale, să 
fie uşor de recunoscut şi să devină brandul zonei. 

Turistul călător în aceste locuri aşteaptă mereu ceva nou. De cele mai multe ori, el 
preferă, pe lângă relaxare, să aibă parte de aventură. Iată câteva sugestii în acest sens. 
Apusenii au câteva simboluri aparte ce trebuie exploatate cu scopul dezvoltării turismului 
rural din zonă. Cei dornici de aventură sunt ispitiţi cu drumeţii speologice ce se pot desfăşura, 
de exemplu, în arealul Padiş-Cetăţile Ponorului, experienţe ce vor înfăţişa adevărate comori 
arheologice şi trasee nebănuite. Alţi turişti pot alege să urmeze „drumul aurului”, într-o 
excursie la Roşia Montană sau să ia calea moţilor şi să cunoască tradiţiile acestora. Aceste 
propuneri vizează, de fapt, atragerea turistului, dar şi familiarizarea acestuia cu specificul 
Apusenilor. 

Autenticitatea este una din trăsăturile fundamentale ale culturii populare româneşti iar 
din moment ce s-a demonstrat dorinţa turistului de a o păstra nealterată, elementele de 
modernism trebuie introduse cu grijă. Consumatorul de turism rural alege această zonă cu un 
motiv anume: pentru a trăi autentic. Însă o dată ajuns, el doreşte să fie cazat în condiţii bune, 
să se bucure de curăţenie şi de toate facilităţile de bază. Pensiunile trebuie astfel amenajate 
încât să păstreze autenticitatea, aspectul tradiţional dar şi să satisfacă toate cerinţele turistului. 

În ceea ce priveşte instruirea deţinătorilor de pensiuni şi a personalului, trebuie avută 
în vedere tendinţa acestora de a crede că o pensiune poate fi administrată şi manageriată 
oricum. Se recomandă participări cât mai dese la cursuri de pregătire şi work-shop-uri pentru 
a învăţa cum să întâmpine necesităţile turiştilor care le trec pragul. De multe ori, motivele de 
nemulţumire vizează o proastă organizare, un management defectuos, o servire care lasă de 
dorit. Ar putea fi organizate mai multe excursii, seri tematice, unde turiştii pot descoperi 
tradiţiile zonei.  
Pentru a fi la curent se poate întocmi un calendar cu toate evenimentele, sărbătorile şi 
festivalurile din acea perioadă, calendar pe care să îl primească fiecare turist atunci când se 
cazează. Feed-back-ul este, de asemenea, important. Se pot concepe scurte chestionare ce vor 
fi administrate la sosirea turiştilor (pentru a afla ce îşi doresc aceştia, ce aşteaptă de la 
pensiune) şi la plecare (pentru a afla ce anume le-a făcut plăcere şi ce i-a nemulţumit). 
Impresiile şi recomandările lor pot fi semnate într-o Carte de Aur a pensiunii, fapt ce le va da 
încredere şi siguranţa că opiniile şi sugestiile lor sunt luate în considerare. 
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Abstract 
While the auto industry or the metallurgical one suffers profoundly from the economic rebound at 

global level, the tourism continues to show a profitable business. True is that not all countries earn from the 
tourism in time of crisis, but only those where the prices and services were quickly adapted to the context, and 
the offers present a wide range of possibilities. The management has a variety of sizes and also more 
understandings – which, most often, they complement each other. The tourism is part of the tertiary sector, a 
highly complex and dynamic sector. In addition the touristic activity is, in turn, made of many “actors” that 
participate in “playing” the piece the “Tourism”.  The methodology is used by analyzing the statistical data 
provided by the authorized institutions to provide an overview of the comparison between the business tourism 
and rural tourism. The increasing of the incomes and purchasing power, increasing the duration of free time by 
reducing the working week and by increasing the holidays, the average life expectancy increase, led to the 
displacement of hundred of millions of people from different parts of the world, both within the countries of 
residence as and over their borders, to relax, to recover the work capacity, but also form the desire of 
knowledge. In conclusion we wish to emphasize which kind of tourism was the most used, and on which segment 
there are more opportunities of development taking into account of the previous years of the both mentioned 
segments, as well as and their importance within the development of the economic, social and cultural contexts. 
The tourism development both as way of spending pleasantly and instructively the leisure, as well as required 
service activities in various stages of a touristic travel, is one of the current civilization characteristics with 
extensive views of evolution, being in the same time the consequence and cause of some economic, social, 
cultural and environment changes. 
 

Key words: tourism, business, rural, touristic, economic 
 
 

Introducere 
Turismul reprezinta pentru Romania unul dintre sectorele prioritare si care prin 

resursele sale pe care le antreneaza si prin interconexiunile cu celelalate ramuri ale economiei 
nationale, constituie un factor important pentru progresul economic. In acelasi context 
turismul reprezinta “cel mai mare generator de bunastare si locuri de munca pe glob”(WTTC). 
[Ilie Nita, Constantin Nita, p..42] 

Privit in ansamblu, turismul constituie un fenomen social-economic complex specific 
civilizatiei moderne, puternic ancorat in viata societatii si, ca taare, influentat de evolutia ei. 
El reprezinta o activitate esentiala in viata natiunilor, iar dezvoltarea sa este legata de 
libertatea calatoriei – drept uman fundamental1.Adresandu-se unor segmente largi ale 

                                                 
1 Carta Drepturilor din Turism si Codul Turistului, adoptata la Adunarea Generala a Organizatiei Mondiale a 
Turismului, Sofia (Bulgaria), septembrie 1985 
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populatiei si raspunzand necesitatilor oamenilor de refacere a sanatatii, de recreere si 
cunoastere, turismul se caracterizeaza printr-un inalt dinamism, atata la nivel national, cat si la 
nivel mondial [Ioncica, Maria, p.32] . Totodata, prin caracterul lui de masa si continutul sau 
complex, turismul antreneaza un vast potential material si uman, cu implicatii profunde 
asupra evolutiei intregii societati.Se considera ca turismul reprezinta cea mai mare afacere din 
lume: el fiind principala industrie in ceea ce priveste contributia la produsul mondial brut, 
numarul unu in lume in ceea ce priveste forta de munca angajata si cel mai important 
investitor de capital. 

Pe plan social, turismul asigura accesul oamenilor la tezaurul de civilizatie si 
frumusete al societati, faciliteaza schimbul de opinii, idei, ganduri, contribuind in mod direct 
la formarea intelectuala a indivizilor, la intelegerea si conlucrarea oamenilor. El are 
potentialul de a contribui la promovarea dezvoltarii sociale prin efectele pe planul ocuparii, 
redistribuirii veniturilor si atenuarii saraciei. Efectele benefice pot include si modernizarea 
infrastructurii, cu consecintele pozitive asupra standardului de viata al populatiei din zonele 
de destinatie turistica [Ilie Nita, Constantin Nita, pag.59] . 

In contextul economic, turismul este un factor al progresului, cu largi si pozitive 
implicatii asupra dezvoltarii intregii societati. Astfel, prin faptul ca actioneaza in directia 
introducerii in circuitul economic, a resurselor naturale si antropice, a patrimoniului cultural-
istoric, de mare atractie, si a unora dintre realizarile contemporane in domeniile constructiilor 
si artei, turismul se constituie intr-un factor dinamizator al sitemului economic si social, intr-
un mijloc de diversificare a structurilor economice, intr-un factor de optimizare a structurii 
economice locale.Turismul actioneaza ca un factor stimulator al sistemului economic global. 
Prin dezvoltarea turismului se obtine un semnificativ spor de productie, aportul sau la PIB 
fiind proportional cu nivelul de dezvoltare al fiecarei tari.  

Romania este una dintre tarile cu cele mai diverisificate produse turistice datorita 
resurselor naturale pe care le detine, biodiversitatii de flora si fauna unice in Europa. Dotata 
cu diverse si spectaculoase forme de relief, imbinate armonios pe intreg teritoriul tarii, 
bucurandu-se de o clima favorabila practicarii turismului in tot cursul anului, inzestrata cu o 
flora si o fauna bogate, cu numeroase monumente istorice de arta si arhitectura, Romania 
poate satisface, prin alitatea resurselor sale naturalesi antropice, preferintele si exigentele cele 
mai ridicate ale diverselor segmente ale cererii turistice interne si internationale. 

Sunt zone din Romania unde turismul rural este foarte bine valorificat, dar si foarte 
multe care au potential si, din cauza lipsei de implicare nu sunt exploatate la maxim. Multe 
zone din tara noastra sunt foarte dezvoltate din prisma turismului rural fiind cunoscute si in 
afara granitelor si apreciate. Sunt multe elemente care fac ca turismul rural din Romania sa fie 
apreciat si cautat. In momentul de fata turismul rural este un segment important al turismului 
iar pe viitor se va dezvolta si mai mult. 

Sunt cateva lucruri care lipsesc din totalul ansamblului pentru a face turismul rural sa 
poata deveni in Romania ceea ce poate si merita. Mai intai lipseste infrastructura cu precadere 
constanda in principiu in drumuri care sa faciliteze accesul spre acele locuri dorite de turistii 
care vor si altceva decat soare pe un petic de nisip impreuna cu mii de alte persoane. Apoi 
putem spune ca lipseste promovarea mai ales in exteriorul tarii, a posibilelor destinatii 
turistice in mediul rural din Romania. Si nu in ultimul rand lipseste know-how-ul, adica stiinta 
de a oferi unui turist o experienta care trece dincolo de o cazare buna si masa imbelsugata. 

Ca si element important, segmentul de bussines travel, care include calatoriile de 
afaceri, deplasarile angajatiilor companiilor, precum si realizarea de sedinte si conferinte, a 
scazut vizibil in primele luni ale anului 2009, ca urmare a crizei financiare care a subtiat 
bugetele firmelor.Numarul biletelor de avion vandute in scop de afaceri a scazut in primul 
trimestru al anului cu pana la 14%.fata de aceeasi perioada a anului trecut. Romanii au 
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cumparat, in lunile ianuarie si februarie, 155.500 de bilete de avion, in valoare de 59 de 
milioane de dolari, potrivit unui studiu realizat de BCD Travel International. 

Romania este devansata, in regiune, doar de Polonia, cu 200.000 de bilete de avion 
vandute, si de Cehia, cu 180.600. In urma Romaniei se afla tari precum Ucraina, Ungaria si 
Bulgaria. La nivel mondial, Romania ocupa locul 52 la numarul de bilete de avion vandute. 

Criza financiara a atras nu doar declinul gradului de ocupare in hoteluri, ci si 
oportunitati de dezvoltare pentru turismul de leisure, slab reprezentant in majoritatea 
hotelurilor din orasele mari ale tarii. Daca numarul calatoriilor de afaceri s-a redus 
semnificativ in 2009, segmentul de leisure s-a dovedit mai dinamic decat segmentul de 
bussines in cazul anumitor hoteluri si a reusit sa reduca din pierderile inregistrate pe partea de 
cazare.Turismul de leisure a fost impulsionat, nu prin reducerea tarifelor (ex: NH Hoteles 
Romania), ci prin crearea unor pachete turistice care includ, pe langa serviciile hoteliere, 
informatii si facilitarea accesului catre obiectivele culturrale si cluburile din respectivele 
orase. 

 
Turismul si ponderea acestuia in PIB-ul Romaniei 

Romania este una dintre tarile cu cele mai diverisificate produse turistice datorita 
resurselor naturale pe care le detine, biodiversitatii de flora si fauna unice in Europa. Putem 
spune ca este inca o tara preponderent agricola cu o suprafata rurala generoasa, ce ofera un 
peisaj atragator si posibilitati pentru dezvoltarea turismului rural. Tot in Romania se gasesc o 
treime din izvoarele naturale din Europa si 117 localitati ce detin elemente terapeutice 
naturale, cum sunt apa, namolul, gazele si nu numai [Stanciulescu, Gabriela, p.131] 

Un alt punct de atractie turistica, dar de aceasta data sezoniera este litoralul Romaniei, 
ce se intinde pe o suprafata de 245 km, de la Delta Dunarii in nord pana la granita cu 
Bulgaria, cu intinderi mari de plaja, cu statiuni turistice si porturi importante. Si nu in ultimul 
rand, trebuie amintit patrimoniul cultural de care dispune tara noastra cu 30 de monumente 
incluse in lista Patrimoniului Mondial UNESCO, printre care bisericile din lemn din 
Maramures, bisericile pictate din Moldova si cetatile dacice din Muntii Orastie. Tot la 
capitolul patrimoniu cultural sunt inscrise si cele peste 6.600 de monumente de importanta 
nationala si peste 670 de muzee. Nu trebuie uitata cultura populara romaneasca si artele 
vizuale, ce sunt reprezentate prin spectacole si festivaluri nationale si internationale.Dupa ce 
am punctat atractiile turistice ale Romaniei, urmeaza sa vedem rezultatele valorificarii 
acestora.  

In anul 2006 ponderea turismului in PIB a fost de 2,6% conform datelor INS. 
Contributia industriei romanesti a turismului si a calatoriilor in PIB clasa Romania pe locul 7 
in lume, in 2007, se arata in raportul WTTC. Contributia la PIB-ul Romaniei a industriei 
turismului si calatoriilor a fost de 2,1% in 2007, ceea ce insemna 7,9 miliarde lei. 

Pe o scara relativa WTTC a realizat un clasament cu estimarile tarilor de la care se 
asteapta cresterea cererii in cadrul turismului si calatoriilor intre anii 2008 si 2018, compus 
din 10 tari printre care si Romania aflandu-se pe locul 6  cu o valoare de 7,1%. 
 

Tabel 1.  
Estimarea  cererii Turismului si Calatoriilor in perioada 2008 -2018 

Nr. 
Crt. 

Tari % crestere reala anuala 

1 India 9,4 
2 China 8,9 
3 Libia 8,1 
4 Vietnam 8,1 
5 Muntenegru 7,4 
6 Romania 7,1 



Cornelia TUREAC, Rodica PRIPOAIE, Ioan BORDEAN, Constantin Alin FILIP, Valentin CURTEANU 

 70 

7 Macau 7,1 
8 Namibla 6,9 
9 Croatia 6,9 
10 Republica Ceha 6,8 
Sursa: www.wttc.org 

 
Potrivit clasamentului de mai sus , din punct de vedere al perspectivelor de crestere a 

industriei turismului si calatoriilor, Romania ocupa locul 6 din totalul celor 176 de tari 
analizate de catre WTTC. 

Romania s-a plasat pe penultimul loc in Europa (in fata Serbiei) privind contributia 
veniturilor realizate din turism la Produsul Intern Brut, de 5,8% din PIB provenind din 
activitatile turistice realizate in 2008 protrivit datelor transmise de Consiliul Mondial al 
Turismului si Calatoriilor. 

Conform INS numarul de sosiri ale vzitatorilor straini inregistrati la punctele de 
control de la frontierele Romaniei a inregistrat o scadere de 15,2% in 2009 , respectiv 5.841,3 
mii in comparatie cu 2008. Potrivit Euromonitor, dintre tarile cu potential turisti Romania se 
situeaza pe ultimul loc in Europa Centrala si de Est la incasarile din turism cu o valoare de 
1,21 miliarde dolari. 
 

Tabelul 2.  
Clasamentul tarilor din Europa Centrala si de Est in contextul incasarilor din turism 

 
Tari Miliarde dolari 
Austria 18,43 
Turcia 17,54 
Grecia 16,08 
Croatia 9,39 
Polonia 9,34 
Cehia 7,24 
Ucraina 3,92 
Ungaria 3,84 
Bulgaria 2,95 
Slovenia 2,81 
Slovacia 2,18 
Lituania 1,38 
Romania 1,21 

Sursa: www.euromonitor.com  
 

În timp ce industria auto sau cea metalurgica sufera profund de pe urma reculului 
economic de la nivel mondial, turismul se dovedeste in continuare o afacere profitabila. Ce-i 
drept, nu toate tarile castiga ceva de pe urma turismului in timp de criza, ci doar acelea unde 
preturile si serviciile s-au adaptat rapid contextului, iar ofertele prezinta o paleta larga de 
posibilitati. Dupa un 2009 in care turismul a scazut cu peste 30% se pare ca nici 2010 nu va fi 
un an bun pentru turismul romanesc. Din statisticile specialistilor se pare ca in 2010 oamenii 
vor aloca bugete cu 50% mai mici decat in 2008 pentru vacante si concedii. 

Potrivit Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, in 2009, ponderea in PIB a 
turismului, contributia directa a fost de 2,1%. Luand in considerare contributia totala a 
domeniului in PIB, aceasta a fost de 5,7% in 2009. Activitatea de servicii de piata prestate 
populatiei in luna decembrie 2009, conform INS, a inregistrat o cifra de afaceri cu 8,6% mai 
mica, comparativ cu luna decembrie 2008. Daca ne referim la industria turistica, aici s-au 
inregistrat scaderi la activitati ale agentiilor turistice si a tour-operatorilor de 40,1% si la 
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hoteluri si restaurante de 18,7%. Potrivit WTTC, in anul 2010 se estimeaza ca turismul sa 
detina o pondere de 5,1% din PIB, respectiv incasari de 25,9 miliarde lei. 

Turismul de afaceri 
Managementul are o multitudine de dimensiuni si de asemenea, multe acceptiuni – 

care, de cele mai multe ori, se completeaza reciproc. Turismul face parte din sectorul tertiar, 
sector deosebit de complex si de dinamic. In plus, activitatea turistica este, la randul ei, 
formata din mai multi ”actori” ce participa la „jucarea” piesei „Turismul”. 

Un program stimulent (incentive program) este un plan de actiune care sa motiveze 
angajatii  sa faca cea ce trebuie in cadrul fimei pentru cresterea productivitatii si a 
vanzarilor. Cercetarile au demonstrat ca acordarea de bonusuri sau comisioane nu reprezinta 
un stimulent suficient pentru cresterea performantelor. Programele „incentive” pot de multe 
ori sa reuseasca acolo unde banii dau gres. Pe langa faptul ca aduc „beneficii psihice”, aceste 
programe subliniaza obiectivele companiei astfel incat si obiectivele angajatilor sa fie 
aceleasi (sau macar apropiate).  

Stimulentele se pot constitui in cadouri, recunoasterea meritelor sau intr-o calatorie. 
Cadourile sunt in general impartite  cu toata familia si au un impact mai mare asupra 
angajatului decat premiile in bani cu care pana la urma isi va plati facturile. Recunoasterea 
meritelor se poate face intro sedinta si poate consta in oferirea de catre conducere a unei 
diplome.Calatoriile reprezinta al treilea mare tip de stimulent non-valoric. O vacanta exotica 
intr-un loc in care angajatul nici nu visa sa ajunga este cel mai bun stimulent pentru ca 
obiectivele angajatului sa se identifice cu cele ale companiei. 

Principalii beneficiari ai turismului de afaceri sunt angajatii marilor companii.Ei sunt 
„consumatorii” calatoriilor de afaceri (delegatiilor), ei sunt cei ce participa la targuri, 
expozitii sau congrese, ei sunt cei pentru care se creaza programe „incentive”. 

Turismul de afaceri – conform definitiei date de Rob Dav idson in 1994 – include 
persoanele ce calatoresc in scopuri legate de munca lor (de activitatea lor lucrativa, fara a fi 
insa remunerate in locul de destinatie, ci in cel de resedinta, de emisie) [Davidson, R, p..132]. 
Se poate spune ca reprezinta una din cele mai vechi forme de turism, deoarece oamenii au 
calatorit pentru a  face  comert inca din cele mai vechi timpuri. 

Formele turismului de afaceri: 
• Congrese si conventii internationale 
• Conferinta si intalniri locale, regionale si nationale, pentru asociatii, firme, 

institutii 
• Traininguri ( cursuri ) 
• Expozitii si targuri comerciale 
• Lansari de produse 
• Incentive travel 
• Calatorii individuale de afaceri 
• Deplasari in interes de serviciu a functionarilor din institutiile de stat 
Intrunirea, tot Rob Davidson o defineste ca fiind un eveniment organizat pentru 

discutarea unor probleme comune.Aceasta se poate referi la probleme comerciale sau non-
comerciale, poate intruni 6 persoane sau sute de persoane, poate dura cateva ore sau o 
saptamana.Ceea ce face ca intrunirile sa fie parte a turismului de afaceri este faptul ca ele 
angajeaza  cateva  servicii apartinand industriei  turistice si pleaca de la premisele 
organizarii [Davidson, R, p.167]. 

Expozitiile pot fi definite (tot conform  lui Davidson), ca prezentari de produse sau 
servicii avand  un public  tinta  in scopul  promovarii  vanzarilor  sau informarii 
vizitatorilor.Expozitiile sunt considerate ca fiind parte a turismului de afaceri deoarece 
stimuleaza calatoriile (atat ale expozantilor cat si ale vizitatorilor). De aseamenea, ele 
creeaza o cerere ridicata pentru diferite servicii turistice, ca de exemplu cateringul si cazarea. 
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Cursurile de pregatire (training) sunt evenimente unde participantii se intalnesc 
(intr-un anumit loc, pentru o perioada determinata de  timp) pentru a primi informatii, sau 
pentru a fi ajutati sa - si dezvolte anumite aptitudini. 

Calatoriile stimulent au fost definite in 1998 de catre “Society of Incentive Travel 
Exectuives” (SITE) ca fiind un instrument de management care - prin  ferirea unor calatorii de 
exceptie – sa motivez si / sau sa recunoasca participantilor nivelul inalt de performanta atins 
in indeplinirea sarcinilor ce le revin in cadrul organizatiei.Calatoriile stimulent utilizeaza 
turismul de leisure pentru recunoasterea performantelor la locul de munca. 

Turismul de afaceri aduce multe avantaje atat comunitatilor locale, cat si tarilor ce 
sunt preferate pentru organizarea unor evenimente de amploare.In plus, turismul de afaceri 
aduce atat incasari mai mari, cat si o reducere a sezonalitatii. Sezonalitatea este una  din 
problemele majore cu care se confrunta activitatea turistica, turismul de afaceri jucand un 
important rol in ameliorarea incidentei acestui fenomen.  

Importanta acestei piete consta (pe langa incasarile mari) in cresterea ratei de 
ocupare in extra- sezon, fapt recunoscut de foarte multe tari si orase organizatoare de 
evenimente. 

Un alt avantaj major adus de turismul de afaceri este profitabilitatea ridicata. Aceasta 
forma moderna de turism presupune costuri relativ mari, dar datorita profilului socio-
economic al celor ce calatoresc pentru afaceri (din clasa medie si superioara de 
management) tinde sa  aduca beneficii fur nizorilor de servicii de calitate superioara: 
hoteluri de peste trei stele, facilitati de transport la clasa superioara etc. 

Un ultim avantaj prezentat se refera la posibilitatile de promovare.Astfel un 
vizitator care pleaca de la o conferinta avand o buna impresie devine un ambasador 
neplatit ce face reclama acelei destinatii.Acesta este motivul pentru care autoritatile locale 
fac un efort deosebit in a-i impresiona pe  turistii de afaceri. De multe ori acesti turisti sunt 
persoane influente, ale caror opinii pot fi determinante in alegerea unei destinatii pentru o 
actiune ulterioara [Cook, R.A.; Yale, Laura; Marqua, p.231]. 

Principalii furnizori ai industriei reuniunilor si conferintelor sunt aceia care asigura 
facilitati specifice acestei piete. Marile centre de conferinte reprezinta cei mai buni sustinatori 
ai intalnirilor de afaceri, dar muzeele, teatrele, castelele, vapoarele si chiar parcurile tematice 
sunt capabile de a fi locuri de intalnire pentru evenimente ce au nevoie de o locatie 
speciala pentru a fi memorabile. Si hotelurile au locul lor important pe piata intalnirilor de 
afaceri, datorita posibilitatii gazduirii unui numar mare de evenimente de talie mica si medie. 
Centrele de conferinte construite in majoritatea lor din fonduri  publice, deoarece putine 
aduc profituri importante, contribuie semnificativ la economia locala in momentul in care 
cateva sute de delegati sosesc in localitate pentru cateva zile.De cealalta parte a pietei 
turismului de afaceri se afla beneficiarii. Acestia pot fi clasificati in trei mari categorii: 

• sectorul corporate  
• asociatiile 
• sectorul public 

Sectorul corporate este reprezentat de companiile al caror interes principal de realizare 
a  intalnirilor este  unul strict comercial: conf erinte pentru discutarea strategiilor, lansari de 
noi produse si realizarea de sesiuni de pregatire pentru angajati.Marele avantaj al 
companiilor ce realizeaza astfel de intalniri departe de locul obisnuit de munca al 
delegatiilor este acela ca ei scapa de rutina zilnica si se pot concentra pe problemele 
abordate. 

Asociatiile sunt de doua tipuri: profesionale, cand motivul intalnirilor este legat de 
munca si de voluntari. Asociatiile de voluntari acopera intreg spectrul activitatilor umane 
ce nu este legat de munca ca profesie: puncte comune de interes, convingeri religioase, sau 
aspecte etnice. 
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Sectorul public – autoritatile locale si centrale – „cumpara” serviciile oferite de 
organizatori ai turismului de afaceri, atat pentru delegatii, cat mai ales pentru organizarea 
unor evenimente la nivel local, national sau international. Sectorul educational si cel al 
sanatatii sunt cei mai mari consumatori, dar si organizatori ai unor ast fel de activitati. 

Romania are calitati reale de a deveni una dintre cele mai cǎutate tari din Europa de 
Est in ceea ce priveste turismul in general si turismul de afaceri in particular. Elementele care 
favorizeaza aceasta forma de turism sunt legate de mai multe aspecte cum ar fi: 

 destinatie inedita, cu valori naturale, culturale si istorice nealterate, ideal plasata in 
spatiul european si usor accesibila prin legaturi aeriene cu majoritatea capitalelor; 
 milenii de cultura, istorie si traditii ce sunt reflectate in mostenirea culturala a 

Romaniei; 
 bine cunoscuta ospitalitate a romanilor, existand un stadiu avansat de implementare a 

standardelor internationale in industria ospitalitatii; 
 veche experientǎ in organizarea de targuri si expozitii; 
 infrastructura dedicata, in proces de extindere si modernizare 
 specializarea profesionala a unor companii romanesti si cresterea capacitatii acestora 

de a prelua integral procesul de organizare a reuniunilor de mare anvergura; 
Majoritatea agentiilor de turism au inteles profitabilitatea ridicata a turismului de 

afaceri si si-au adaptat astfel activitatea in directia oferirii de servicii specifice calatoriilor de 
afaceri. Oferta agentiilor de turism in domeniul turismului de afaceri cuprinde servicii oferite 
de acestea pentru organizarea de congrese, conferinte, simpozioane, reuniuni si alte 
evenimente specifice acestei forme de turism.Potrivit WTTC, mai jos avem datele in miliarde 
RON si miliarde USD pentru Calatoriile de afaceri in perioada 2005-2010 
 

Tabel 3. 
Calatoriile de afaceri in perioada 2005 – 2010 in Romania 

Romania 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 

Miliarde RON 1.332 1.601 1.969 2.432 2.161 2.173 
Miliarde 
Dolari 

0.457 0.570 0.807 0.966 0.709 0.756 

Sursa: www.wttc.org  
E= estimat 

 
In anii de dinaintea inceperii crizei economice turismul de afaceri a fost cea mai solida 

ramura a industriei turismului din Romania. Tendinta de crestere pe acest segment a inceput 
sa se faca simtita din 1997 – 1998, si s-a accentuat dupa anul 2000, evolutie ascedenta 
evidentiindu-se  mai ales dupa 2004.  

Criza financiara a atras nu doar declinul gradului de ocupare in hoteluri, ci si 
oportunitati de dezvoltare pentru turismul de leisure, slab reprezentant in majoritatea 
hotelurilor din orasele mari ale tarii. Daca numarul calatoriilor de afaceri s-a redus 
semnificativ in 2009, segmentul de leisure s-a dovedit mai dinamic decat segmentul de 
bussines in cazul anumitor hoteluri si a reusit sa reduca din pierderile inregistrate pe partea de 
cazare.Turismul de leisure a fost impulsionat, nu prin reducerea tarifelor (ex: NH Hoteles 
Romania), ci prin crearea unor pachete turistice care includ, pe langa serviciile hoteliere, 
informatii si facilitarea accesului catre obiectivele culturrale si cluburile din respectivele 
orase. 
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Turismul rural 
La inceput de neinteles, apoi greu acceptat datorita lipsei sale de prestigiu, turismul 

rural s-a impus incet dar consecvent, in special pe pietele turistice din tarile dezvoltate 
economic, tari puternic industrializate si cu grad de urbanizare ridicat. Turismul in spatiul 
rural este din ce in ce mai apreciat de oamenii ce traiesc si muncesc in conditii tot mai 
stresante. Nefiind decretat drept un produs ce eradicheaza stresul, turismul rural reprezinta 
totusi o posibilitate de reintoarcere la natura, la tot ceea ce este pur, nealterat si curat [Blanca 
Garcia Heenche, p.98]. 

Numerosi specialisti in turismul rural au identificat Romania ca fiind cu potentialul cel 
mai mare din Europa in ceea ce priveste dezvoltarea turismului rural ca o sursa de venit 
importanta atat pentru imvestitori cat si pentru bugetul tarii. Romania este una dintre tarile cu 
cele mai diverisificate produse turistice datorita resurselor naturale pe care le detine, 
biodiversitatii de flora si fauna unice in Europa. Dotata cu diverse si spectaculoase forme de 
relief, imbinate armonios pe intreg teritoriul tarii, bucurandu-se de o clima favorabila 
practicarii turismului in tot cursul anului, inzestrata cu o flora si o fauna bogate, cu numeroase 
monumente istorice de arta si arhitectura, Romania poate satisface, prin calitatea resurselor 
sale naturalesi antropice, preferintele si exigentele cele mai ridicate ale diverselor segmente 
ale cererii turistice interne si internationale satisfacand multiple nevoi: 

• nevoia de „evadare” pentru diminuarea starii de tensiune, aceasta fiind insotita de 
o participare activa sau pasiva la desfasurarea activitatilor turistice; 

• nevoia pentru mentinerea sau refacerea sanatatii; 
• nevoia de apartenenta si dragoste; 
• nevoia de cunoastere si educare; 
• nevoia legata de dorinta de vizitare a rudelor si prietenilor; 
• nevoia de frumos si inedit, etc. 
Sunt zone din Romania unde turismul rural este foarte bine valorificat, dar si foarte 

multe care au potential si, din cauza lipsei de implicare nu sunt exploatate la maxim. Multe 
zone din tara noastra sunt foarte dezvoltate din prisma turismului rural fiind cunoscute si in 
afara granitelor si apreciate. Sunt multe elemente care fac ca turismul rural din Romania sa fie 
apreciat si cautat. Printre ele sunt: ospitalitatea gazdelor din pensiuni, gastronomia 
traditionala, sarbatorile rurale care ofera un farmec aparte vacantelor petrecute in mediul 
rural. Natura are si ea aportul sau, posibilitatea de a petrece o vacanta in mijlocul ei facand 
intotdeauna vacantele speciale. 

In momentul de fata turismul rural este un segment important al turismului iar pe 
viitor se va dezvolta si mai mult, tinand cont ca spre deosebire de turismul de afaceri el are un 
trend crescator deoarece, orice persoana citadina cauta sa se relaxeze, sa scape de aglomeratia 
urbana, sa se reintoarca in natura, pentru o relaxare/odihna, recreere, pentru caracteristicile 
unicate ale fiecarei regiuni rurale precum si pentru vizitarea monumentelor ce s-au pastrat de-
a lungul timpului. Desi turismul rural a inregistrat cresteri, acesta prezinta un potential 
considerabil care nu este suficient exploatat. 

Insa sunt cateva lucruri care lipsesc din totalul ansamblului pentru a face turismul rural 
sa poata deveni in Romania ceea ce poate si merita. Mai intai lipseste infrastructura cu 
precadere constand in principiu in drumuri care sa faciliteze accesul spre acele locuri dorite de 
turistii care vor si altceva decat soare pe un petic de nisip impreuna cu mii de alte persoane. 
Apoi putem spune ca lipseste promovarea mai ales in exteriorul tarii, a posibilelor destinatii 
turistice in mediul rural din Romania. Si nu in ultimul rand lipseste know-how-ul, adica stiinta 
de a oferi unui turist o experienta care trece dincolo de o cazare buna si masa imbelsugata 
[Todd Comen, p..69].  

Numarul turistilor care vor petrece sarbatorile in acest an va creste, acestia orietandu-
si atentia catre destinatiile care practica turismul rural. Criza economica a priit turismului 
rural din Europa, aceasta generand avantaje pentru pensiunile turistice si agroturistice, potrivit 
liderilor Asociatiilor de Turism Rural European, reuniti la Abtwil, in Elvetia.Oferta primara 
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potentiala este alcatuita din componente naturale de peisaj si reprezinta potentiale resurse 
turistice si joaca un rol determinant in dezvoltarea turismului in general si a celui rural in mod 
special.Elementele care trebuie puse in valoare in mod special sunt: 

 valoarea recreativa, estetica si peisagistica, nu in putine randuri determinanta in 
alegerea destinatiei (munte, deal , campie , litoral sau delta); 
 valoarea curativa (balneoclimaterica) a bioclimatului sau a factorilor naturali ai zonei; 
 cadrul de derulare al unor momente de destindere sau a unor hobbyuri (oglinzi de apa, 

masive muntoase, pesteri, torente, resurse cinegetice, strat de zapada etc.); 
  valoarea cognitiva in cazul componentelor desemnate ca parcuri, gradini botanice sau 

zoologice, rezervatii stiintifice sau monumente ale naturii etc [Bold I., Buciuman E.,Drăghici 
M., p..298] 

Un plus pentru turismul rural il reprezinta posibilitatile de dezvoltare pe baza 
fondurilor europene, prin care se pot dezvolta cei care ofera servicii incadrate in turismul 
rural.Avem resurse extrem de importante si valoroase. Trebuie numai sa vrem sa le scoatem 
in evidenta si sa le promovam. Turismul rural va reprezenta pentru multe localitati din tara 
noastra singura sursa de venit. Mai mult decat atat, trebuie sa intelegm ca turistii, si cu 
predilectie cei straini, sunt fascinati de ceea ce gasesc aici: obiceiuri, bucate traditionale, 
porturi, diferite munci. De noi va depinde cum va arata turismul in Romania peste cativa ani. 
 

Concluzii 
Turismul reprezinta pentru Romania unul dintre sectorele prioritare si care prin 

resursele sale pe care le antreneaza si prin interconexiunile cu celelalate ramuri ale economiei 
nationale, constituie un factor important pentru progresul economic. In acelasi context 
turismul reprezinta “cel mai mare generator de bunastare si locuri de munca pe glob”(WTTC). 
Turismul actioneaza ca un factor stimulator al sistemului economic global. Prin dezvoltarea 
turismului se obtine un semnificativ spor de productie, aportul sau la PIB fiind proportional 
cu nivelul de dezvoltare al fiecarei tari. 

In anul 2006 ponderea turismului in PIB a fost de 2,6% conform datelor INS. 
Contributia industriei romanesti a turismului si a calatoriilor in PIB clasa Romania pe locul 7 
in lume, in 2007, se arata in raportul WTTC. Contributia la PIB-ul Romaniei a industriei 
turismului si calatoriilor a fost de 2,1% in 2007, ceea ce insemna 7,9 miliarde lei. Pe o scara 
relativa WTTC a realizat un clasament cu estimarile tarilor de la care se asteapta cresterea 
cererii in cadrul turismului si calatoriilor intre anii 2008 si 2018, compus din 10 tari printre 
care si Romania aflandu-se pe locul 6  cu o valoare de 7,1%. 

Romania s-a plasat pe penultimul loc in Europa (in fata Serbiei) privind contributia 
veniturilor realizate din turism la Produsul Intern Brut, de 5,8% din PIB provenind din 
activitatile turistice realizate in 2008 protrivit datelor transmise de Consiliul Mondial al 
Turismului si Calatoriilor. 

Conform INS numarul de sosiri ale vzitatorilor straini inregistrati la punctele de 
control de la frontierele Romaniei a inregistrat o scadere de 15,2% in 2009 , respectiv 5.841,3 
mii in comparatie cu 2008. Potrivit Euromonitor, dintre tarile cu potential turisti Romania se 
situeaza pe ultimul loc in Europa Centrala si de Est la incasrile din turism cu o valoare de 1,21 
miliarde dolari. 

Managementul are o multitudine de dimensiuni si de asemenea, multe acceptiuni – 
care, de cele mai multe ori, se completeaza reciproc. Turismul face parte din sectorul tertiar, 
sector deosebit de complex si de dinamic. In plus, activitatea turistica este, la randul ei, 
formata din mai multi ”actori” ce participa la „jucarea” piesei „Turismul”.Un program 
stimulent (incentive program) este un plan de actiune care sa motiveze angajatii  sa  faca  cea  
ce  trebuie  in  cadrul  fimei  pentru   cresterea productivitatii si a vanzarilor. Cercetarile au 
demonstrat ca acordarea de bonusuri sau comisioane nu reprezinta un stimulent suficient 
pentru cresterea performantelor. Programele „incentive” pot de multe ori sa reuseasca acolo 
unde banii dau gres. 

Importanta acestei pietei turismului de afaceri consta (pe langa incasarile mari) in 
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cresterea ratei de ocupare in extra- sezon, fapt recunoscut de foarte multe tari si orase 
organizatoare de evenimente.Un alt avantaj major adus de turismul de afaceri este 
profitabilitatea ridicata. Un ultim avantaj prezentat in aceasta lucrare se refera la 
posibilitatile  de promovare.In anii de dinaintea inceperii crizei economice turismul de afaceri 
a fost cea mai solida ramura a industriei turismului din Romania. Tendinta de crestere pe acest 
segment a inceput sa se faca simtita din 1997 – 1998, si s-a accentuat dupa anul 2000, evolutie 
ascedenta evidentiindu-se  mai ales dupa 2004.  

Criza financiara a atras nu doar declinul gradului de ocupare in hoteluri, ci si 
oportunitati de dezvoltare pentru turismul de leisure, slab reprezentant in majoritatea 
hotelurilor din orasele mari ale tarii. Daca numarul calatoriilor de afaceri s-a redus 
semnificativ in 2009, segmentul de leisure s-a dovedit mai dinamic decat segmentul de 
bussines in cazul anumitor hoteluri si a reusit sa reduca din pierderile inregistrate pe partea de 
cazare.Turismul de leisure a fost impulsionat, nu prin reducerea tarifelor (ex: NH Hoteles 
Romania), ci prin crearea unor pachete turistice care includ, pe langa serviciile hoteliere, 
informatii si facilitarea accesului catre obiectivele culturrale si cluburile din respectivele 
orase. 

Sunt zone din Romania unde turismul rural este foarte bine valorificat, dar si foarte 
multe care au potential si, din cauza lipsei de implicare nu sunt exploatate la maxim. Multe 
zone din tara noastra sunt foarte dezvoltate din prisma turismului rural fiind cunoscute si in 
afara granitelor si apreciate. Sunt multe elemente care fac ca turismul rural din Romania sa fie 
apreciat si cautat. Printre ele sunt: ospitalitatea gazdelor din pensiuni, gastronomia 
traditionala, sarbatorile rurale care ofera un farmec aparte vacantelor petrecute in mediul 
rural. Natura are si ea aportul sau, posibilitatea de a petrece o vacanta in mijlocul ei facand 
intotdeauna vacantele speciale.Sunt cateva lucruri care lipsesc din totalul ansamblului pentru 
a face turismul rural sa poata deveni in Romania ceea ce poate si merita: lipsa infrastucturii cu 
precadere, lipsa promovarii acestui segment pe plan international, si lipsa know-how-ului. 

Criza economica a priit turismului rural din Europa, aceasta generand avantaje pentru 
pensiunile turistice si agroturistice, potrivit liderilor Asociatiilor de Turism Rural European, 
reuniti la Abtwil, in Elvetia.In concluzie turismul de afaceri are suisurile si coborasurile lui, 
insa turismul rural din punctul nostru de vedere de abia incepe sa ia amploare, si cu ajutorul 
finantarilor prin fonduri structurale europene exista o sansa mare de dezvoltare acuta a acestui 
sector. Odata cu criza acest segment se va dezvolta mai repede, deoarece orice persoana care 
doreste odihna in evadarea din spatiul urban va alege petrecerea timpului in cadrul spatiului 
rural. 
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1.9. NO LIMIT COMPETITION – THE REVOLUTION OF TOURISM 
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Abstract 
Witnessing in recent years to change the external and internal market, where leaders once considered 

invincible have given way, following a competition acercebe, difficult to predict, have created new areas of 
global geopolitical influence (China, India, Brazil) which have complicated the old position players on the 
global market and the extension of competition to "hardness" has no limits. 
 

Key words: globalization, competition, revolution, tourism marketing 
 

Introducere 
Asistăm în ultimii ani la răstunarea de valori pe piaţa externă şi internă, unde lideri, 

consideraţi cândva invincibili au cedat locul, în urma unei concurenţe acerbe, greu de anticipat. 
S-au creat zone noi de influenţă geopolitică mondială (China, India,Brazilia), care au complicat 
poziţia vechilor actori pe piaţa globală şi extensia concurenţei spre „duritate” nu are limite. 

Globalizarea economiei, circulaţia liberă a capitalurilor, coptarea pe piaţa mondială a 
statelor sărace din Asia şi Africa, uriaşele posibilităţi de comunicare care servesc afacerile, vor 
influenţa modalităţile tradiţionale ale unei firme de turism de a accesa noile pieţe şi de a 
pătrunde în interiorul lor. 

Uriaşul potenţial uman din ţările afro-asiatice, neluat în calculul resurselor umane, este 
educat, instruit, determinând disponibilitatea în noua structură economică a lumii, reglând 
costul forţei de muncă în costul total al produsului şi serviciilor turistice. În consecinţă şi 
cererea de pe piaţa turismului a devenit globală iar dezvoltatorii de programe în acest domeniu 
se orientează spre externalizarea lor, în zone unde condiţiile locale specifice permit obţinerea 
profitului maxim1. 

Zonele unde competiţia nu cunoaşte limite, în industria turismului sunt: 
• Industria turismului, în general cea tradiţională, conservatoare, nediferenţiată, unde 

cererea a început să scadă constant, datorită ariei tot mai restrânse a cererii de piaţă, 
fiind înlocuită rapid de soluţii constructive. Inovarea în sistem este impusă pentru 
supravieţuirea firmelor; 

• Cererea poate fi în creştere, însă ea poate fi ameninţată de inovaţiile firmelor care 
operează în domeniu şi poate apărea riscul ca primii să fie eliminaţi de pe piaţă. 
Noile dezvoltări în domeniu, trebuie să elimine „neajunsurile”existente şi 
evidenţiate de consumatori. Competiţia şi riscurile sunt prezente pe piaţă. 

• Industriile în declin continuu, cele producătoare de bunuri, au cunoscut perioade de 
boom şi declin, şi se luptă pentru supravieţuire. Fără o abordare revoluţionară a 
managementului şi a metodelor de marketing şansele de reuşită sunt minime. 

• Stabilitatea temporară a cererii şi ofertei pe anumite perioade relative de timp, nu 
prezintă o garanţie pe termen lung pentru firme, deoarece, o inovaţie în domeniu, 
poate schimba radical ierarhiile. De aceea inovaţiile şi creativitatea trebuie 
permanent stimulate pentru a evita surprizele. 

 

                                                 
1 Firme de turism care şi-au deschis filiale în Europa de Est, devenind lider de piaţă în aceste ţări. 
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Concurenţă fără limită  - Revoluţie în marketingul turistic 
Concurenţa din exteriorul firmei devine vectorul principal al inovării. 
Pentru marketingul turismului, se preconizează apariţia „zilelor negre la orizont”, 

datorită schimbărilor intervenite pe piaţă. În lanţul valoric, produsul turistic în sine reprezintă 
un procent mic din profit. Diferenţele dintre produsele turistice dacă nu sunt esenţiale sunt greu 
de susţinut. Diferenţa trebuie căutată în rezolvarea ecuaţiei: 

produs + servicii = soluţie la provocările pieţei 
Modelul vânzării „faţă în faţă”, sau vânzarea directă a produsului/serviciului turistic, 

cum este cunoscută în literatura de specialitate poate fi folosită atunci când rata profitului o 
permite.  

El se bazează pe cunoaşterea nevoilor fiecărui client şi vine în întâmpinarea lor, 
reducându-se la promovarea şi vânzarea produsului turistic. Însă pieţele sau maturizat, timpul 
de apariţie a unor produse şi servicii turistice noi e considerat redus iar preţurile au scăzut. Au 
apărut tot mai mulţi intermediari între furnizor, vânzător şi client, complicând relaţiile cu 
clienţii fideli2. Noul mediu în care se desfăşoară concurenţa şi competitivitatea firmei, poate fi 
considerat revoluţionar? 

Intervin parteneriate de tip nou în afaceri de care marketingul trebuie să ţină seama. 
Nimic nu se omite din ceea ce se referă la client, amplificând avengura marketingului ca  

arie de activitate, prin combinare cu alte funcţii şi activităţi, trasând delimitările cu alte 
discipline conexe mai flexibile pe relaţia marketing-vânzări-servicii-resurse-logistică ş.a. 

Acest tip de abordare necesită un nou model de valorificare a informaţiilor despre 
client, parteneri de afaceri, intermediari şi concurenţă, care intervin în lanţul derulării unei 
afaceri la un moment dat. 

Figura nr.1. 
Responsabilităţile marketingului turistic în cadrul firmei 

 

                                                 
2 Un exemplu îl poate constitui cumpărarea unui pachet turistic (în China), prin intermediari. Intermediarul 
facilitează accesul la acest produs turistic, clientul nu intră în relaţie directă cu furnizorul iar în acest caz 
marketingul nu funcţionează iar o abordare mai complexă şi nevoia de reacţie rapidă este necesară. 
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Provocări ale marketingului turistic  actual 
Provocările actuale la care este supus marketingul tradiţional pot fi de natura: 
• 70% dintre manageri nu înţeleg  importanţa marketingului,; 
• alocarea bugetelor mici, insuficiente pentru compartimentul de marketing; 
• nu toate persoanele care lucrează în compartimentele de marketing au pregătirea 

de specialitate; 
• nu este cuantificată valoric, contribuţia marketingului la succesul unei firme; 
• directorul de marketing nu face parte din consiliul director superior unde se iau 

deciziile strategice  cele mai importante; 
• folosirea unui singur canal de comunicaţii cu clienţii, neţinând seama că ei preferă 

un anumit tip de comunicare; 
• nu dispune de informaţii suficiente despre posibilile schimbări de forţe şi ierarhii 

pe piaţă pentru a pregăti o reacţie corespunzătoare. 
În consecinţă, marketingul turistic a intrat într-o zonă de turbulenţă şi disconfort.. 
De aceea ne întrebăm: este suficient marketingul turistic? 
Din studiu rezultă că peste 75% dintre managerii firmelor de turism afirmau că nu 

înţeleg clar cum îşi pot recupera banii alocaţi compartimentului de marketing. O cercetare 
bazată pe chestionar, la care au răspuns 100 manageri de la firme de turism de mărimi 
diferite, a condus la următoarele rezultate, prezentate şi în figura  următoare: 

 
Figura nr.2. 

Atitudinea managerilor faţă de marketingul turistic 
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• 16% dintre manageri consideră că relaţia dintre directorul general executiv şi 
• directorul de marketing nu este suficient de bine articulată; 
• 12% consideră compartimentul de marketing important pentru firmă; 
• 4% dintre manageri consideră nerelevant aportul marketingului la beneficiile 

firmei; 
• 68% dintre manageri nu au stabilit valoric performanţele marketingului. 
Din studiu a reieşit ideia principală a managerilor că analiza globală a rentabilităţii 

unei investiţii, este considerată atributul principal al compartimentului de marketing, iar 
prioritatea absolută a managerului/directorului general executiv este creşterea profitului. 

Provocările la adresa marketingului turistic se clasifică în:  
1. Provocări dificile;  
2. Provocări medii  
3. Provocări uşoare.  
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Însă măsurarea eficacităţii marketingului nu este o problemă simplă. Dacă costurile 
sunt clare, eficacitatea pe termen lung a marketingului este destul de greu de urmărit şi face 
provocarea şi presiunea eficacităţii marketingului mai complicată.  

În literatura de specialitate eficacitatea acţiunilor de marketing turistic s-a evaluat în 
raport cu trei elemente principale: 

• stabilirea direcţiei marketingului; 
• funcţionarea normală a marketingului; 
• controlul punerii în practică a sistemului. 

Stabilirea direcţiei de marketing în funcţie de tipul de afaceri pe care urmează să-l 
deruleze firma şi care trebuie susţinute şi promovate prin acţiunile de marketing, este un 
punct de plecare esenţial al planului de marketing. Această direcţie unică trebuie să fie 
asigurată cu fonduri corespunzătoare. 

Implementarea (formarea) corectă în practică a măsurilor de marketing sunt stabilite 
pe etape şi finalităţi şi se face prin control. Controlul, ne asigură că ceea ce ne-am propus am 
şi realizat3 

Avansul necesar marketingului 
Există riscul ca marketingul să rămână în urma aşteptărilor clientului, dacă nu 

descifrează cu anticipaţie nevoile acestuia. Evitarea acestui risc, presupune un dialog „faţă în 
faţă” între furnizor şi cumpărător pentru a stabili împreună obiectivele de viitor şi 
marketingul să poată proiecta din timp o eventuală reacţie4. 

Pentru ca percepţia să fie cât mai reală, furnizorul va permite clientului să expună tot 
ce are de spus. Informaţiile obţinute sunt folosite într-un timp foarte scurt şi într-un mod 
inteligent de marketer. Clienţii în general nu doresc să consume mult timp pentru a obţine ce 
vor. Deciziile luate de managementul performant (de vârf), influenţează întregul ansamblu de 
funcţionare al firmei, atât cel interior cît şi cel exterior. Succesul în ansamblu este obţinut de 
acţiune. În firmele de succes (vârf) responsabilitatea managerului/directorului de marketing 
trebuie să fie egală cu cea a managerului general. 

Este necesară revoluţia în marketing? 
Majoritatea managerilor firmelor sunt conştienţi că marketingul nu funcţionează . 

Singurul atribut recunoscut este : marketingul crează imaginea firmei şi îi ajută să-şi 
sporească vânzările. Viitorul marketingului va avea ca subiect principal clientul. Revoluţia 
va trebui să plece de la acest principiu şi va necesita o nouă perioadă de evoluţie a 
marketingului, apreciată la 10-20 de ani, timp în care totul trebuie reinventat. Se 
preconizează, în viitor, clienţii să monitorizeze furnizorii, şi să creeze propriile baze de date. 

La ora actuală, fişierul de date al clienţilor se află la furnizor. În această etapă, 
problemele legate de protecţia datelor, va avea o importanţă sporită. 

În ultimii anii, firmele din occident au cheltuit sume mari de dolari pentru marketingul 
centrat pe client şi pentru dezvoltarea managementul/marketingul clienţilor. Însă, trebuie să 
admitem, că ori cât de bine ar fi constituit planul de marketing şi cât de performantă ar fi 
echipa de marketing, eficienţa depinde esenţial de implicarea în acţiune a managerului de vârf 
din firmă5. 

Schimbarea în sine şi de sine, este greu de realizat. Revoluţia însă, ca orice 
transformare, crează totdeauna un sistem nou, supravieţuirea marketingului în perioada 

                                                 
3 Prin marketing am stabilit să respectăm dorinţa cumpărătorului, de exemplu de a cumpăra un nou pachet. Prin 
operaţiunea de vânzare - cumpărare prin care i-am satisfăcut dorinţa l-am fidelizat? Va deveni loial firmei? 
Foarte puţin probabil că acesta îi va fi viitorul comportament. 
4 De exemplu, un client îşi exprimă dorinţa ca peste trei ani să să plece în vacanţă. Primind această „comandă” 
managerul firmei împreună cu compartimentul de marketing al firmei va trebui să găsească o „reacţie” adecvată 
la această cerere. Reacţia în acest caz, se bazează exclusiv numai pe cererea clientului 
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următoare, este condiţionată de acestă revoluţie, (să produci şi să să vinzi numai pe baza 
comenzii transmisă de clienţi).  

Aţi sesizat începuturile revoluţiei în marketing? 
Specialiştii din domeniul marketingului, au început să publice articole în care 

demonstrau că firmele încep să-şi piardă încrederea în eficacitatea marketingului şi în 
capacitatea sa de a se reinventa. Se apeciază o perioadă de timp până la 20 de ani în care 
marketingul, inclusiv marketingul turistic, va trebui să parcurgă cinci etape.  

Aceste etape ar fi următoarele5: 
1. Modelul de marketing/marketing turistic să fie construit în colaborare cu echipa de 

conducere a firmei, la nivelul superior (de vârf) astfel încât: 
- cei care furnizează în exteriorul firmei servicii de marketing turistic să fie o echipă 

superprofesionistă, restrânsă, elastică, care acţionează în direcţia realizării obiectivului 
strategic principal al firmei de turism; 

- să ofere consultanţă de marketing turistic, în relaţiile cu clienţii să aplice cele mai 
bune practici din domeniu; 

- compartimentul de marketing turistic să fie purtătorii dezvoltării, inovării, ai 
revoluţiei în domeniu, pornind de la excelenţă şi tinzând spre geniu, (un fel de far care să 
lumineze viitorul firmei). 

2. Stabilirea unei comunicări de marketing direct cu managerul/directorul general al 
firmei de turism, astfel încât să fie monitorizate împreună acţiunile de marketing. Managerul 
de marketing va avea clar definite imaginea şi responsabilitatea proprie până la nivelul 
obiectivelor de decizie stabilite pe baza unei agende de lucru de comun acord cu 
managerul/directorul general al firmei. Elementele de contact comune cu conducerea 
superioară a firmei sunt: 

- un program de lucru; 
- controlul realizărilor; 
- să măsoare împreună rezultatele finale; 
- evidenţierea sau creşterea importanţei marketingului în cadrul firmei de turism. 
3. Marketingul trebuie să-şi dezvolte legăturile organizaţionale, exercitându-şi în 

acelaşi timp funcţiunea de organism central, de percepţie şi îndeosebi cea de influenţă, pentru 
a-şi putea afirma utilitatea şi eficienţa, în limitele de competenţă şi responsabilitate stabilite, 
luând unele decizii referitoare la cei 5 p ( produs, preţ, plasare, promovare, poziţionare). 

4. Dezvoltarea capacităţii de marketing turistic, atunci când se evaluează rentabilitatea 
acţiunilor de marketing, îndeosebi la creşterea vânzărilor profitabile, ceea ce va oferi 
marketingului o mai mare „vizibilitate” în interiorul firmei. 

5. Compartimentul de marketing, să-şi asume şi anumite riscuri controlate, să ia 
uneori decizii proprii în condiţii de risc, să manifeste deschidere spre construirea unor noi 
relaţii cu clienţii pe baza  unor metode noi, astfel încât să exercite un impact esenţial în 
funcţionarea firmei. 

 
Concluzii 

Asistăm astăzi la răstunarea de valori în industria turismului, unde lideri tradiţionali de 
piaţă au cedat locul, în urma unei concurenţe acerbe, noilor învingători din ţări în ascensiune 
economică. Cererea de pe piaţa turismului a devenit globală, actorii din sistemul turismului 
trebuie să ofere servicii pentru exigenţele noilor clienţi care dispun de resurse şi sunt dispuşi 

                                                 
5 Este asemănător cu transplantul de organe. Oricât de sănătos este implantul, dacă organismul uman nu-l 
acceptă, apare fenomenul de imcompatibilitate, transplantul nu are loc, iar pacientul decedează. Adaptare după 
Paul,R.,Gamble,Alan,Top,Anthony,Marsella,Merlin,Stone - „Revoluţia în marketing”,(2008), Editura Polirom, 
Iaşi,p.69. 
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să achiziţioneze pachete şi servicii turistice unicat. Competiţia fără „limite”, împinsă spre 
extreme, va determina eliminarea de pe piaţa turistică a operatorilor care nu vor investi în 
inovaţie şi creativitate. Managerii firmelor de turism, trebuie să acorde prioritate maximă 
acţiunilor de marketing, fără de care nu pot obţine succese pe piaţă, marketingul turistic a 
intrat într-o zonă de turbulenţă şi discomfort. Astfel că, marketingul actual nu poate răspunde 
provocărilor pieţei turistice, motiv pentru care trebuie revoluţionat. 
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Abstract 

A new type of client dominates the market. Currently the tourism industry has reached maturity and 
limit switch in older, with a strong note of conservatism, in blocking the development of an organizational 
system and manages with difficulty to provide experience and satisfaction with traditional methods it uses, made 
a new client, informed, educated, cultivated, motivated, with many expectations, demanding, assisted by 
specialists, all other customers of 60-80 years ago, for which everything is reduced only at cost. 

 
Key words: performance, bid, culture, new-type customer, marketing management 

 
Introducere 

Un nou tip de client domină piaţa. În prezent industria turismului a ajuns la limita 
maturităţii şi trece în vârsta a treia, cu o puternică notă de conservatorism, într-un sistem 
organizaţional care blochează evoluţia şi reuşeşte cu dificultate să ofere satisfacţii prin 
experienţa şi metodele tradiţionale pe care le foloseşte. Turismul azi se adresează unui nou tip 
de client: informat, educat, cultivat, motivat, cu multiple aşteptări, pretenţios, asistat de 
specialişti, total diferit de clienţii de acum 60-80 de ani, pentru care totul se reducea numai la 
cost. 

 
Necesitatea unei noi abordări 

Se poate afirma că tehnicile şi metodele folosite până în prezent şi-au epuizat efectul 
creator şi pentru a supravieţui pe noile pieţe globale, într-o concurenţă pe viaţă şi pe moarte, 
(unde centrele de putere se deplasează dintr-o zonă în alta, unde capitalul a cunoscut cea mai 
mare concentrare din istoria sa) managerii din domeniul turismului sunt nevoiţi să-şi 
orienteze activitatea spre domenii noi ce pleacă de la creativitate spre excelenţă.  

Ce s-a construit în lumea antică nu mai seamănă cu ce şi cum se construieşte astăzi iar 
ceea ce se va construi într-un viitor nu prea îndepărtat va fi total diferit de modul în care 
construim astăzi şi cum ne vindem „obiectele” (produsul finit al activităţii de turism). 

Astăzi, managerii din domeniul turismului se confruntă cu un nou tip de client. 
Firmele, trebuie să ţină seama că pe o piaţă globală competitivă nu pot exista numai 
câştigători, unii vor pierde, vor fi învinşi şi pentru a nu se înscrie în lista perdanţilor trebuie să 
facă un salt calitativ spre excelenţă. Asta pentru că şi centrele politice şi cele de putere se 
schimbă, împreună cu evoluţia ştiinţei. În ramura turismului, ca parte integrată a economiei, 
în perioadele de recesiune şi criză economică revoluţia calitativă încetineşte scăzând şi 
şansele ei de viitor. 

În prezent traseul unei afaceri de succes este bine definit de ştiinţa şi arta 
marketingului, însă viitorul cere „altceva”, clientul pretinde  „ceva nou”, cum ar fi turismul 
verde, casa ecologică, casa inteligentă, energie alternativă, o revoluţie care să redefinească de 
la zero pe orizontală şi verticală industria turismului. 
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Abordările convenţionale ale marketingului, ca disciplină ştiinţifică de sine stătătoare, 
trebuie să lanseze noi provocări, plecând de la exteriorul pieţei, de la aşteptările şi exigenţele 
clienţilor de bunuri şi servicii, în funcţie de care să-şi organizeze activitatea în interiorul 
firmei. 

Firmele trebuie să plece de la vârful excelenţei într-un sector de activitate, 
considerând această excelenţă ca punctul zero de plecare şi să inventeze un nou viitor. Se va 
spune „adio” turismului tradiţional? Va fi consemnat numai pentru comparaţii? 

Ideile noi trebuie să fie accesibile, cu utilizare largă şi uşoară. Să ne punem întrebarea: 
cum realizăm acest obiectiv? Cum înbunătăţim performanţele, la un raport preţ-calitate cât 
mai favorabil? Aceste dezvoltări ne-ar permite să înţelegem dintr-o nouă perspectivă clienţii, 
care au devenit mai maturi, mereu în schimbare. Generaţii după generaţii au fost educate în 
mediul tradiţional (în facultăţi, academii, coborând până la nivelul muncitorilor). Dar, trebuie 
să ţinem seama că un produs turistic, pentru a-l vinde pe piaţă, trebuie să aibă performanţe în 
domeniul legat de cerinţe de calitate, de cost, de durata de serviciu şi de costuri de exploatare. 

O gândire conservatoare nu poate ajuta marketingul turistic dacă produsul nu este 
unul de top, (cum ar fi „turismul zonelor verzi”) nu se schimbă şi cu greu va putea fi 
promovat. Managerul firmei, împreună cu compartimentul de marketing, trebuie să cunoască 
clientul de tip nou şi să fie conştienţi de viitoarea piaţă a turismului ce va fi dominată de ei, a 
căror exigenţe şi aşteptări să se regăsească în produsele şi serviciile pe care le oferă. 

 
Ce-i deosebeşte pe clienţii de astăzi de clienţii din trecut? 

Natura, cosmosul, lumea, urmează o cale în continuă schimbare şi, totdeauna, prin 
evoluţii spre forme superioare. Această cale este urmată şi de clientul din domeniul 
turismului La început, puţin informat, puţin exigent, fără cunoştinţe de marketing, el urmărea 
satisfacerea unor cerinţe imediate, (după al doilea război mondial cea mai importantă cerinţă 
era cea legată de asigurarea unei locuinţe. O cerere de masă căreia i-a răspuns o ofertă de 
masă, fără atribute esenţiale). Acest tip de client cumpăra ce-i oferea piaţa la acel moment, 
fără concurenţă (concurenţa era blocată, la fel şi calea spre progres şi inovare). 

Clienţii de astăzi vor un confort sporit, diversificare (camere pe structura familiei), 
servicii personalizate, o reflectare distinctă a fiecărui client prin volumetrie, soluţii de 
arhitectură, amplasament (zona rezidenţială, centrală sau marginală), firme cu renume, 
calitate deosebită, costuri suportabile (după buget), servicii ce ţin de folosirea timpului liber 
(servicii de leisure cum ar fi: saloanele de întreţinere, saloanele de masaj şi relaxare, cluburi 
de vacanţă). Deci, opţiunile clienţilor au evoluat şi decid singuri cum să-şi organizeze viaţa, 
ce să facă, ce şi de unde să cumpere (pachetul turistic), cum să-şi aleagă locaţia  sau firma de 
turism sau ce exigenţe de calitate să ceară. Gradul mare de libertate de a alege, de care se 
bucură clientul modern, este asigurat de concurenţa acerbă ce se manifestă la nivelul pieţelor 
mondiale, naţionale şi locale, unde ofertele au crescut, iar pieţele sau segmentat.1 

Odată cu apariţia agenţiilor de turism, amplasate de regulă în oraşele mari şi unde sunt 
oferite spre vânzare o gamă mai largă a produselor şi serviciilor turistice, s-a schimbat şi 
mentalitatea clientului şi modul de a cumpăra. Spre deosebire de vechile agenţii care vindeau 
câteva pachete turistice, fără certificarea calităţii, fără garanţii, clientul găseşte tot ce doreşte 

                                                 
1 Să ne gândim ce a însemnat industria turismului după 1989. Clienţii îşi pot satisface cele mai simple capricii 
până la cele mai extravagante. Sub toate aspectele, rezultatul este spectaculos. Este o excelenţă în domeniu dar 
căutarea trebuie continuată spre „ geniu”. În acest caz, producătorii concurează,oferind servicii de transport. Este 
greu de crezut că un specialist în marketing, în perioada de început, ar fi putut prevedea această extindere a 
posibilităţii de alegere a clientului pentru produsul turistic. Pentru firmele de turism apariţia acestui val a 
revoluţionat tehnologia industrială a domeniului. 
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să cumpere, în acelaşi loc, economisind timp. Pachetul turistic este cumpărat la preţuri 
acceptabile. 

Firmele tradiţionale de turism au fost luate prin surprindere de evoluţia sistemelor de 
vânzare, afacerile au stagnat, altele au dat faliment pentru că nu au găsit un răspuns adecvat 
iar evoluţia urmează o cale rapidă, schimbând opţiuni şi concepte. În plan mondial se observă 
o tendinţă generală de creştere a ofertei în sectorul turismului şi nu numai. De aici şi 
posibilitatea clienţilor de a opta pentru cea mai bună ofertă. Creşterea niveluluide competitive 
obligă firma de turism (pentru a-şi vinde serviciile) să caute noi modalităţi de a se apropia de 
client (părăsind metodele tradiţionale). Din studiul realizat, rezultă că majoritatea clienţilor 
din sectorul turismului sunt intoxicaţi de reclame pe care le ignoră. Noul tip de client îşi 
petrece mult timp în faţa calculatorului şi se simte deranjat atunci când este întrerupt de o 
reclamă, clientul doreşte un mesaj scurt, eficient care să valorifice atenţia limitată.2 În 
sectorul turismului este puternic înrădăcinat ataşamentul unor consumatori faţă de valoare 
bazată pe trecut, pe experienţă personală, pe surse apropiate, conducând spre un 
management-marketing de tip tribal, retromarketing şi marketing bazat pe experienţa 
personală. Acest tip de opţiune va conduce firma de turism spre un faliment garantat în cadrul 
pieţei globale ocupată de o concurenţă foarte putenică De reţinut: creşterea ofertei conduce 
la mărirea posibilităţii de opţiuni pentru client. 

 
Noul client şi aşteptările sale 

Managerii firmei de turism şi compartimentul de marketing al firmei trebuie să 
identifice ce se întâmplă pe piaţă, ce nu merge bine în interiorul firmei şi să ia măsurile de 
rigoare. De multe ori răspunsul trebuie căutat într-o abordare rigidă, dură, subiectivă de tipul 
„lasă că ştiu eu”, în loc să se ia totul de la zero, regândind sau reproiectând, aşa cum cer 
beneficiarii şi clienţii (beneficiarii şi clienţii sunt cei care au bani în buzunar, iar firmele 
trebuie să se priceapă cum să atragă banii din buzunarul lor, bineînţeles, simbolic vorbind). 

În literatura de specialitate se afirmă că eficienţa strategiilor de marketing, este cea 
mai mare provocare cu care se confruntă firmele de turism, datorită şi numărului de persoane 
necalificate ce lucrează la compartimentul de marketing şi insuficienţa managerului de a 
apela la acest compartiment. 

Clientul din industria turismului nu este subordonat compartimentului de marketing şi 
în consecinţă nu-l interesează şi nu este dispus să asculte mesajele decât în măsura în care 
mesajul îi trezeşte curiozitatea şi corespunde cu căutările sale. O calitate mai bună a unui 
produs turistic, interesează clientul. În ultimii ani, costul unitar al mesajelor prin reclame de 
orice fel a crescut de cinci ori, complicând apelul la orice tip şi la orice oră de difuzare a 
mesajului. Când decide să cumpere un bun sau un serviciu clientul porneşte o afacere, la care 
poate câştiga sau pierde şi are un nivel mare de aşteptări cum ar fi: 

• posibilitatea de comunicare nerestrictivă cu furnizorul pachetului  sau serviciului 
turistic, pentru a-şi exprima opţiunile în evoluţia lor, pe baza unor analize de 
oferte alternative; 

• obţinerea unor avantaje vizibile, măsurabile în bani, calitate, servicii, a construirii 
unor relaţii de încredere şi de lungă durată; 

• să poată diferenţia afacerea distinct faţă de ofertele similare, înainte de a încheia 
afacerea, să fie convins că alegerea sa a fost una bună şi că a câştigat alegându-şi 
partenerul de afacere; 

                                                 
2 De exemplu, o anumită firmă face o reclamă lungă şi neinteligibilă, la o oră nepotrivită pe un post de 

radio local, pentru un pachet turistic tradiţional, depăşit din punct de vedere etic şi calitativ. Acest mesaj supără 
clienţii, care schimbă frecvenţa radio când se apropie ora reclamei, manifestând ostilitate pentru acest tip de 
reclamă. Deci, acest tip de promovare trebuie abandonat. 
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• deosebit de importante pentru client sunt facilităţile pe care le oferă firma de 
turism. 

Firma trebuie să identifice clienţii importanţi, să-i fidelizeze, să stabilească cu ei 
relaţii de lungă durată pe baza unui parteneriat firmă-client şi să aşeze clientul ca element 
central al preocupării sale. Dar menţinerea pe termen lung a clienţilor în sectorul turismului, 
este un proces dificil, deoarece clientul evoluează în aşteptări, determinând provocări cărora 
firmele trebuie să le facă faţă. Pentru a evita riscurile semnalate, este nevoie de un nou tip de 
comportament plecând de la cel de vârf, de excelenţă spre o regândire de tip revoluţionar care 
să elimine tot ceea ce un manager sau marketer a fost obişnuit până în prezent. De reţinut: 
noul tip de client, mai informat, mai inteligent, mai rafinat, mai educat, necesită noi 
metode de abordare din partea firmelor. 

 
Experienţa furnizorului din turism versus experienţa clientului/consumatorului 

Furnizorul de bunuri şi servicii turistice trebuie să-şi focalizeze atenţia pe clientul din 
ramură, să ţină seama de experienţa sa, de aşteptările sale de viitor, să stabilească împreună 
cu el produse şi servicii, astfel încât să găsească în mărcile şi serviciile pe care le cumpără 
propunerile şi solicitările sale. Pentru a realiza acest obiectiv, între furnizor şi cumpărător 
trebuie să existe o comunicare continuă (şi un contact personal), prin centrele de contactare a 
clienţilor.  

Procesul de construire a relaţiilor este de lungă durată iar tehnicile şi metodele 
întrebuinţate sunt multe şi cu standarde stricte de aplicare. De aici derivă şi necesitatea 
cunoaşterii de către clienţi a firmei de turism pe baza informării, a studiului, a experienţei. 
Unii furnizori şi-au adaptat strategiile după aşteptările clienţilor.  Firmele doresc şi insistă 
pentru comunicarea cu clienţii în toate etapele până la serviciile utilizate, dar organizarea şi 
menţinerea în funcţiune a canalelor de comunicare costă şi finanţarea se face din fondurile 
firmei de turism. Să fim conştienţi că plecând de la manager şi până la ultima persoană cu 
responsabilităţi în cadrul firmei, atunci când comunică, consumă bani. Din acest motiv, 
organizarea liniilor de marketing este esenţială. Diferenţa dintre costurile unor canale 
tradiţionale de comunicare cu clienţii şi una restructurată pe criterii de eficienţă, poate fi de 
10-15% din costurile operaţionale. Canalul de marketing trebuie proiectat astfel încât să fie 
eficient, să coste puţin, să ofere servicii la nivelul de aşteptare al clienţilor şi cu orientare în 
sens unic, spre client. 

Metode de comunicare cu clienţii pot fi: 
• utilizarea internetului, cu nivel de accesibilitate ridicat; 
• telefonia mobilă, uşor de folosit; 
• dezvoltarea tehnologiilor de recunoaştere a vocii ce permite conexiuni automate, 

fiabile, uşor de utilizat. 
Datorită costurilor relativ mari, canalele de marketing pentru comunicaţie trebuie 

considerate de manageri ca făcând parte din procesul de promovare şi să stabilească criterii 
de performanţă, supuse unor analize de cost, în sensul eficientizării activităţilor atât pentru 
firmă, cât şi pentru client. 

Firmele de turism trebuie să folosească un marketing de reacţie şi percepţie, esenţial 
pentru a determina momentul potrivit când clienţii doresc să cumpere, atunci când un 
beneficiar este dispus să se aplece asupra ofertei. În acest moment trebuie să acţioneze 
prompt, folosind toate canalele de comunicare, oferind certitudine şi credibilitate, influenţând 
clientul pentru a cumpăra. Implicarea marketingului trebuie să urce până la nivelul cel mai 
înalt de decizie şi până la evenimente mai deosebite din viaţa clienţilor care declaşează o 
necesitate imediată. Ca atare, este necesară construirea unei infrastructuri adecvate în cadrul 
firmelor pentru canalele de comunicare cu clienţii şi a unei culturi manageriale adecvate. 
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Important: percepţia şi reacţia la nevoile cumpărătorilor trebuie să fie rapide şi bazate pe 
o infrastructură corespunzătoare şi pe o mentalitate managerială activă şi modernă. 

 
Care este sensul de evoluţie a tehnicilor de marketing? 

Criticile şi provocările la care este supusă eficacitatea marketingului şi a metodelor 
folosite de manageri, readuce marketingul în topul preocupărilor din cadrul firmelor. 
Marketingul „ de vârsta a doua” trebuie regândit, reconsiderat şi reinventat. Un studiu 
efectuat în Marea Britanie, arată că doar câteva din marile firme au cunoştinţe de nivel mediu 
despre marketing şi doar 61% din primele 1000 de firme de top au un director de marketing 
care să facă parte din Consiliul director al firmei. Reiese că autoritatea compartimentului de 
marketing trebuie reabilitată în paralel cu atitudinea  managerului general faţă de ceilalţi 
manageri, care substituie adesea marketerii cu consultanţă în management. 

Conform unui studiu efectuat în anul 2001 în Marea Britanie de către Charted 
Institute of Management, ce a studiat multe rapoarte ale directorilor de marketing, a ajuns la 
concluzia că: 

• specialiştii în marketing nu cunosc în ansamblu firma şi strategiile legate de 
produs; 

• unii manageri preferă să apeleze la consultanţă în management, deşi au 
compartimente de marketing; 

• marketerii trebuie să aibă cunoştinţe despre modul de desfăşurare a unei afaceri, 
despre cum se pot  „face bani” şi să-şi assume risurile; 

• compartimentul/departamentul de marketing să dirijeze întreaga afacere a firmei. 
Nu trebuie confundat marketingul în sine, ca ştiinţă independentă, multi şi 

intradisciplinară cu funcţii care se ocupă numai de promovarea produsului de marcă şi de 
vânzări. Trebuie considerată şi acceptată ideia că marketingul este reprezentat de întreaga 
firmă, un atribut ce nu este înţeles şi aplicat la nivelul managerilor de firme. Un studiu 
efectuat între managerii unor mari firme din România, a scos în evidenţă următoarele: 

 
Figura nr.1 

Evaluarea activităţii firmei de turism 
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• peste 90% dintre manageri evaluează activitatea firmei după eficienţa pe termen scurt 
(un trimestru), neglijând profitul strategic; 

• sub 10% dintre manageri se întâlnesc personal cu clienţii, preferând alte canale de 
comunicare; 

• peste 75% dintre manageri nu cunosc motivele pentru care pierd clienţii; 
• mai puţin de 30% dintre manageri au stabilit măsuri pentru a-şi păstra şi fideliza 

clienţii. 
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Situaţia trebuie schimbată cât mai repede, funcţiile şi răspunderile nominalizate, 
criteriile de performanţă ridicate la nivelul standard, focalizarea pe client iar feedbeck-ul 
preluat de firmă. Schimbările sociale şi economice au dat naştere la un individualism al 
clientului/consumatorului de tip nou, cu o mare varietate de opţiuni. S-a dezvoltat clasa de 
mijloc, instruită şi educată, cu gusturi extravagante, preferând produse de vârf, care nu ţin 
seama de preţ, preferinţe unicat (vile, maşini de lux, tablouri, sejururi cât mai lungi) care să-i 
pună în evidenţă rangul social şi cultural. În mod corespunzător firmele de turism trebuie să 
comunice cu clienţii/consumatorii noi apăruţi. Modelul tipizat e depăşit. Se cere cazare în 
hoteluri/vile/pensiuni unicat cu parametri tehnico-funcţionali cât mai înalţi. Un studiu a scos 
în evidenţă că managerii consideră unele reclame de la televizor agresive şi ascund anumite 
aspecte tehnice sau legate de preţ, cu tendinţa evidentă de a se infiltra cu orice preţ în mintea 
cumpărătorului, sau chiar cu intenţia de a-i „spăla creierul”33. 

În prezent, considerentele de ordin etic câştigă tot mai multă influenţă, firmele 
dezvoltându-se pe arii geografice tot mai mari. Devin cunoscute de clienţi, au în vedere 
creşterea şi diversificarea reclamelor pentru bunuri şi servicii, uneori de tip „gherilă” ce lasă 
impresia că firmele vor să scape de anumite produse „depăşite”. Evitarea unei astfel de 
percepţii necesită un alt tip de abordare din partea marketerilor. 

 
Răspunde industria turismului clientului de tip nou? 

Noua abordare a marketingului trebuie să se concentreze şi să conştientizeze un cult la 
nivelul firmei pentru atingerea obiectivelor strategice generale, urmărind aceeaşi ţintă şi 
împreună cu elementul esenţial- clientul, să vâslească în aceeaşi direcţie, să ansambleze într-
un întreg interesele părţilor implicate în afacere iar marketingul să aibă rolul de conducător pe 
piaţă, renunânţând la rolul de organizator al pieţelor. Valoarea pentru client se crează la 
departamentul de marketing. 

În occident, firmele obişnuiesc să-şi expună declaraţiile de principii după care se 
călăuzeşte firma în activitate şi afişate la loc vizibil.  

Din studiul acestor declaraţii de principii s-a constatat elementele asemănătoare de 
genul „noi lucrăm pentru client”. Ori revoluţia în marketing trebuie să „vindece” tipul 
tradiţionalist de marketing, să facă din marketing crezul filosofic sau chiar filosofia care să 
stea în axul central de activitate a firmei. Clientul vede întotdeauna cu „alţi ochi problema”, 
nu cum o percepe directorul general sau consiliul director. Unele firme de turism după ce 
ajung în top uită de clienţi, de piaţă şi de concurenţă.4 A fi în top, îţi asigură un flux continuu 
de beneficii, dar există pericolul să apară automulţumirea de genul „îmi ajunge cât câştig”, 
mediul extern al firmei este neglijat iar pierderea posibilă de clienţi devine tot mai probabilă. 
Lucrul în echipă începe să scadă, recompensele se reduc, departamentele comunică tot mai 
puţin între ele sau devin „concurente” iar cerinţele clienţilor încep să fie tot mai greu 
percepute şi viteza de reacţie este lentă. Este cazul clasic de declin al unei firme de turism 
aflate în top, în faza de „tinereţe”, care, fără o infuzie novatoare de „capital”,( un elixir al 
tinereţe) care s-o direcţioneze pe un vector cu sens unic, tot mai sus, se pierde.Deci, trebuie 
utilizată tehnologia de vârf pentru reconstruirea şi revoluţionarea întregii afacerii, pentru a 
transforma în una performantă, respectând şi redefinind codul practicii în derularea afacerilor 

                                                 
3 Trebuie abandonaţi copii oamenilor cu bani, cărora părinţi nu le refuză nimic, persoanele de vârsta a treia, greu 
de influenţat. 
4 Aşa s-a întâmplat cu firma F, ajunsă în topul pieţei turismului.Imediat au început să curgă reclamaţiile iar 
remedierile erau atât de numeroase, încât firma şi-a format un grup de specialişti care să se ocupe cu rezolvarea 
problemelor pulverizând resurse şi bani în loc să ia măsuri pentru  respectarea calităţii şi a proiectelor de 
modernizare. Beneficiile au început să scadă şi în curând firma şi-a pierdut poziţia de lider. Marketingul firmei a 
fost unul corespunzător, însă şi-a pierdut eficacitatea. 
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ce are ca ţintă finală dobândirea poziţiei de lider pe piaţă, acceptând cultura firmei şi că 
uneori piaţa şi clientul sunt factori decizionali pentru activitatea firmei. 
 

Abordarea SPIN –(Situaţie,Problemă,Implicare şi Nevoie) 
Companiile/firmele de turism care vor să răspundă provocării secolului, este esenţial 

să revoluţioneze marketingul şi să respecte experienţa clientului. 
• Situaţie: gestionarea efectelor emoţionale pe care un client le are atunci când 

contactează o firmă, este considerat un factor de valoare (punct valoric), experienţa clientului 
are influenţă directă asupra fimei şi a percepţiei, generând sentimente de câştig şi bunăstare, 
se vor manifesta printr-un comportament de cumpărare repetată sau chiar continuă, ce aduce 
creşteri valorice firmei din domeniul turismului. 

• Problemă:gestionarea clientului este nesatisfăcătoare astăzi pentru că: 
- nu se acordă importanţă nesară acestui subiect; 
- unii consideră experienţa clientului ceva finit, trecător, nerelevantă, 

neacordându-i valoare; 
- lipsesc abordările de evaluare, de recompensare, pe grupuri de profesii,ş.a. 

• Implicare: marketerii şi cei care sunt la capătul lanţului de vânzare, cei care vin în 
contact nemijlocit cu cumpărătorul, trebuie să se implice în procesul de vânzare, pentru a 
valorifica experienţa cumpărătorilor şi a construi branduri, mărci, servicii, ce au la bază 
aşteptările cumpărătorului. 

• Nevoia de acţiune: odată sistematizate şi selectate pe bază de urgenţe şi priorităţi, 
firma trebuie neapărat să-şi modifice produsele şi serviciile după modelul preferat 
de exigenţa cumpărătorului, bazată pe o colaborare multifuncţională, plecând de la 
feedbeck-ul clientului 

Fgura nr.2.  
Implicarea cumpărătorului în abordarea de tip SPIN 

 

 
 
Metoda SPIN poate fi privită şi din punctul de vedere al unei diluări a răspunsului la o 

problemă care apare la un moment dat legată de un produs, un serviciu din domeniul 
turismului, o reacţie a pieţei determinată de concurenţă sau de un anume centru de putere 
financiar sau politic, care conduce la modificări de atitudini, de strategii sau răspuns din 
partea firmei. 

O schemă mai redusă - numită metoda CMG (Client, Mediu, Generarea problemei), 
mai concentrată şi mai sugestivă, privind implicarea clientului ca reacţie din exterior, către 
interiorul firmei, ar fi următoarea: Plecăm de la nemulţumirile clientului, de la insatisfacţia 
lui, de la evoluţia aşteptărilor sale, de la ce-şi doreşte cu adevărat să cumpere (bunuri sau 
servicii), cumulăm toate aceste „neajunjusuri” ale clientului într-o singură denumire: 

                    FIRMA

          METODA SPIN

     SITUAŢIA NOU CREATĂ

PROBLEMA NOUĂ APĂRUTĂ

     IMPLICARE ŞI RĂSPUNS

     NECESITATEA ACŢIUNII
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PROBLEMĂ. Firma, care dispune de resursele şi logistica necesară, identifică problema 
principală şi orientează întreaga activitate, căutând răspunsul, care nu numai să rezolve 
problema apărută ci şi să anticipeze viitoarele dezvoltări ale produsului sau serviciului. 
Această etapă poate fi numită etapa de reacţie a ofertantului la problema apărută. În foarte 
scurt timp, noua ofertă ce va apărea pe piaţă, va constitui soluţia concretă la problema 
apărută. 

 
Figura nr.2.  

Etape de răspuns a firmei de turism faţă de problemele clienţilor (numită prescurtat 
CMG) 

 

 
 

Concluzie 
Este tot mai evident că un nou tip de client domină piaţa din industria turismului. 

Metodele şi tehnicile tradiţionale folosite nu pot satisface exigengenţele sporite ale noului 
client.din acest motiv se impune o nouă metodă de abordare a satisfacerii aşteptăriI noului 
client. Vor reuşi să supravieţuiască numai acele firme care vor şti să se adapteze „din mers”, 
cu oferte individualizate pe categorii de clienţi sau satisfacerea unor cerinţe exclusive cum ar 
fi turismul „de gherilă”. Percepţia şi reacţia la noilor cerinţe trebuie să fie o „reacţie rapidă”, 
bazată pe un tip de marketing spre excelenţă care să cuprindă întreaga gamă de produse şi 
servicii turistice. Vor câştiga firmele care se vor adapta cerinţelor culturale, economice şi 
politice mereu în schimbare.   
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CAPITOLUL 2 
 

METODE ŞI TEHNICI DE ANALIZĂ ŞI PLANIFICARE 
 

2.1. USING ANOVA STUDY IN RURAL TOURIST FLOW IN THE 
PERIOD 1997-2008 

 
UTILIZAREA METODEI ANOVA ÎN STUDIUL CIRCULAŢIEI 

TURISTICE RURALE, ÎN PERIOADA 1997-2008 
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Cristina OPREA, Assistent Petroleum&Gas University Ploieşti 
 
 

Abstract  
The paper presents an analysis of the rural tourist flow, highlighting the evolution of the number of 

tourist arrivals and overnight stays registered in the tourist accommodation structures, in Romania, in the 
period 1997 to 2008. 

The study envisages the trends of the two indicators of the tourist flow for two categories of tourists 
(Romanian and foreign) and the structural changes made during that period.  

Presentation of underlying trends in tourist flow in the rural area is supported by an analysis of the 
interdependence of these two indicators (the number of tourist arrivals and the number of overnight stays) and 
accommodation capacity in operation, using ANOVA parametric correlation  

In conclusion, the results of the analysis represent a image of the tourist movements in the rural area, 
given the prospects for sustainable development in rural tourism plan, which must involve management 
approach integrating environmental and economic.  
 

Cuvinte cheie: ANOVA, structuri de primire turistică, turism rural 
 

Introducere 
În România, tranziţia spre o economie de piaţă a determinat restructurări în toate 

domeniile de activitate, declanşând multiple implicaţii economico-sociale, politice şi 
culturale. Astfel, s-a accentuat stresul din viaţa citadină, s-a înregistrat un grad ridicat de 
urbanizare şi de poluare a mediului şi s-a redus durata săptămânii de lucru. Aceste schimbări 
au influenţat turismul, în sensul modificării destinaţiilor de vacanţă în favoarea celor active, 
derulate în mijlocul naturii, cu implicaţii favorabile şi profunde în activitatea turismului rural. 

Cererea de practicare a turismului rural s-a intensificat de la un an la altul, ca urmare a 
schimbării condiţiilor de viaţă şi a mentalităţilor vizând practicarea unor forme de turism care 
să includă prezenţa turistului în natură şi participarea lui activă la derularea activităţilor 
specifice.  

Pentru a contura imaginea schimbărilor cu care se confruntă activitatea turismului 
rural este necesar să se surprindă starea cererii turistice rurale prin intermediul a doi indicatori 
semnificativi pentru evidenţierea circulaţiei turistice rurale: numărul de turişti sosiţi în 
structurile de primire turistică rurală din România şi numărul înnoptărilor corespunzătoare 
respectivelor unităţi, din perioada 1997-2008.  

Modificările intervenite în clasificarea unităţilor turistice care desfăşoară activitate 
turistică rurală au impus realizarea unei analize pe două tipuri de structuri de primire turistică 
rurală: 

 pensiuni agroturistice, înregistrările datelor permiţând realizarea analizei 
circulaţiei în perioada 1997-2004 
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 pensiuni turistice rurale, care s-au înfiinţat abia în 2000 şi vor fi incluse în analiză 
până în 2008   

Din punct de vedere metodologic, în studierea şi comensurarea circulaţiei turistice 
intervin, pe lângă indicatorii specifici de analiză în dinamică, structurală a numărului sosirilor 
şi înnoptărilor (indicatori medii, absoluţi, relativi) şi indicatori şi metode specifice modelului 
de regresisie ANOVA (raport de corelaţie, coeficient de regresie, testări:Fisher, Student) prin 
care se stabileşte influenţa timpului, având în vedere procesul de schimbări economico-sociale 
care se derulează pe parcursul trecerii anilor şi acţionează asupra fenomenului studiat. 
 

Evoluţia sosirilor turiştilor în structurile de primire turistică din mediul rural 
Studierea evoluţiei numărului turiştilor sosiţi în  pensiunile agroturistice şi cele rurale 

din România are în vedere valorile absolute înregistrate din 1999 până în 2008, a căror 
fluctuaţie înregistrată de la un an la altul, surprind tendinţa manifestată în perioada supusă 
studiului. 

Clasificarea structurilor de primire turistică din mediul rural pe forme de proprietate 
oferă posibilitatea prezentării structurii sosirilor pe cele două tipuri după cum urmează: 

 pensiunile agroturistice au fost înregistrate pe forme de proprietate abia din anul 2000 şi 
se poate preciza că, 

 până în 2002 majoritatea sosirilor sunt înregistrate în pensiunile proprietate integral 
privată (în jur de 91-94%),  

 din 2002 până în 2004 toate sosirile turiştilor sunt în pensiuni proprietate integral 
privată; 

 pensiunile turistice rurale se confruntă cu modificări structurale semnificative de la un an 
la altul în ceea ce priveşte sosirile. Astfel, dacă în anul 2000 din totalul sosirilor erau 
98,08% în pensiuni proprietate integral privată (cu excepţia unei unităţi ce reprezenta 
0,625% din totalul acestora care era înregistrată cooperatistă), în următorii ani apariţiile 
unităţilor sub alte forme de proprietate au condus la fluctuaţii structurale ale sosirilor. În 
2008 situaţia sosirilor în pensiunile rurale se prezintă astfel: 98,19% sunt sosiri în pensiuni 
proprietate integral privată, 1,06% în unităţi rurale proprietate cooperatistă, 0,33% în cele 
de proprietate publică şi de interes naţional şi local, 0,22% revin sosirilor în structurile de 
primire turistică rurală proprietate integrală de stat, pentru ca numai 0,196% să aparţină 
celor în proprietate obştească. 

Cronograma reflectă tendinţa evolutivă de creştere a numărului sosirilor turiştilor la 
nivelul tuturor structurilor de primire turistică din România. 
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Graficul 1 
Evoluţia numărului sosirilor turiştilor în pensiunile agroturistice şi în cele 

turistice rurale din România, în perioada 1997-2008 
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În perioada 1997-2004 modificarea destul de redusă a opţiunilor turiştilor spre 

practicarea acestei forme de turism, s-a făcut remarcată printr-un ritm de creştere mediu, cu 
42,84% pentru pensiunile agroturistice, şi cu 47,48% pentru pensiuni turistice rurale din 
România. 

După 1990, dar mai ales începând cu anul 2000, este evidentă preocuparea 
managerilor din turism şi a investitorilor de a satisface la cote cât mai ridicate cerinţelor de 
calitate ale turiştilor. Rezultatele intensificării activităţii acestora este surprinsă nu numai prin 
deschiderea unor noi unităţi turistice rurale, dar şi prin ridicarea gradului de confort, şi calitate 
a servirii, ceea ce se evidenţiază prin curba ascendentă a sosirilor turiştilor în ambele tipuri de 
structuri de primire turistică din România. 

Aliura cronogramelor (graficele 1 şi 2 ) sugerează tendinţa de creştere liniară a 
numărului turiştilor sosiţi, atât în pensiunile agroturistice din România în perioada 1997-2004, 
cât şi în pensiunile turistice rurale 

Graficul 2.  
Tendinţa de evoluţie liniară a numărului sosirilor turiştilor în pensiunile turistice 

rurale din România, în perioada 2000-2008  
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Evoluţia numărului sosirilor este cel mai bine evidenţiată pentru pensiunile turistice 
rurale, deoarece perioada de analiză este mai mare. Acest aspect ne permite să evidenţiem 
mult mai bine influenţa timpului ca proces al schimbării economico-sociale asupra sosirilor 
prin aplicarea metodei regresiei liniare. 

Reprezentarea grafică nu evidenţiază cu claritate tendinţa de liniaritate, prin urmare, 
pentru a verifica validitatea modelului de regresie liniară se aplică metoda celor mai mici 
pătrate prin ANOVA: 

 
Tabel 1.1. 

Evoluţia numărului sosirilor turiştilor în pensiunile turistice rurale din România – 
modelul liniar 

SUMMAR
Y OUTPUT       

Regression Statistics      
Multiple R 0,96077      
R Square 0,92308      
Adjusted R 
Square 0,912091      
Standard 
Error 37,53818      
Observation
s 9      
       
ANOVA       

  df SS MS F Significance F  
Regression 1 118370,4 118370,4 84,003371 0,000038  
Residual 7 9863,806 1409,115    
Total 8 128234,2     
       

  
Coefficient

s 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept -83,5278 27,27086 -3,0629 0,0182489 -148,0131069 -19,0424 
Timpul 44,41667 4,846158 9,165335 0,000038 32,95732297 55,87601  

 
Dreapta de evoluţie liniară ce a evidenţiat tendinţa de creştere a numărului sosirilor 

turiştilor în pensiunile turistice rurale (tabelul 1), este: 
ity 42,4453,83,0ˆ +−=  

Ca urmare a aplicării metodei celor mai mici pătrate s-a determinat coeficientul de 
regresie, care ne indică de la un an la altul, o creştere medie a numărului sosirilor turiştilor cu 
aproximativ 44 mii de persoane, ceea ce sugerează existenţa unui trend crescător. 

Acest trend indică legătura directă puternică dintre numărul sosirilor turiştilor în 
structurile de primire turistică rurală şi factorul timp, prin valoarea raportului de regresie 
liniară de 0,96 (Multiple R), influenţa respectivului factor fiind de 92,31% (R Square). 

Aplicarea testului Fisher “F” pentru regresia liniară , cât şi a testului Student “t” pentru 
confirmarea procentelor funcţiei (tabel 1.1.), au condus la validarea modelului ca fiind 
acceptabil: 

Rezultatul utilizării testului Fisher: F= 84,003371 (Significance F = 0,000038 < 0,05 
pragul de semnificaţie), ne indică faptul că modelul utilizat exprimă destul de bine influenţa 
factorului timp în evoluţia numărului sosirilor turiştilor în pensiunile rurale din România în 
perioada 2000-2008. 
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Valoarea rezultată prin aplicarea testului “t” Student: t calculat= 9,165335 (P-value = 
0,000038 < 0,05 pragul de semnificaţie) ne arată că nu există diferenţă semnificativă între cei 
doi indicatori a căror legătură a fost analizată. Coeficientul de regresie stabilit de 44 mii de 
persoane este semnificativ statistic, deci exprimă foarte bine evoluţia sosirilor în timp. 

Totuşi, reprezentarea grafică a sosirilor turiştilor în pensiunile turistice rurale (graficul 
3) arată că evoluţia este mai apropiată de forma polinomială (polinom de gradul 4), decât cea 
liniară.  

Graficul 3.  
Evoluţia numărului sosirilor turiştilor în pensiunile turistice rurale din România 
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Situaţia destul de nefaforabilă, chiar critică la un moment dat, prin care trece în 

general activitatea turistică îşi pune amprenta şi asupra celei de turism rural. Astfel se constată 
modificări ale structurii turiştilor pe cele două categorii: români şi străini, cu o valoare 
procentuală extremă în 2008, de 86,74% înregistrată pentru turiştii români  

Graficul 4. 
Structura turiştilor pe categorii (români, străini) 
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Mutaţiile structurale înregistrate în perioada analizată, în sensul diminuării procentelor 
ce revin numărului turiştilor străini sosiţi în structurile de primire rurale, nu au fost numai 
rezultatul situaţiei economico-sociale înregistrate la nivel naţional şi internaţional, a 
problemelor care i-au împiedicat pe turişti să aibe o mare libertate în deplasare (formalităţile, 
pirateria transporturilor internaţionale, etc), ci şi a slabei calităţi a ofertei şi a promovării 
acestei forme de turism pe plan internaţional. 
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Evoluţia înnoptărilor turiştilor în structurile de primire turistică din mediul rural 
 
Continuarea analizei evoluţiei circulaţiei turismului rural prin prisma cererii 

manifestate în perioada 1997-2004, pe pensiuni agroturistice şi 1997-2008 pe pensiuni 
turistice rurale, are în vedere studierea modificărilor numărului înnoptărilor  de la un an la 
altul, înregistrat în structurile de primire rurală din România. 

Numărul înnoptărilor este influenţat în mod direct de numărul turiştilor sosiţi în 
structurile de primire rurală şi în mod indirect prin oferta acestui tip de turism, nu atât prin 
existenţa ei, ci cu precădere prin calitatea serviciilor puse la dispoziţia turiştilor.  

În acest context, datele înregistrate privind numărul înnoptărilor din pensiunile 
agroturistice şi cele ale pensiunilor turistice rurale din Româna sunt reprezentate 
grafic(graficul 5).  

Astfel, evoluţia ascendentă a factorilor de influenţă au determinat o modificare pe 
măsură, în aceeaşi direcţie de creştere a numărului înnoptărilor. 

 
Graficul 5. 

Evoluţia numărului înnoptărilor turiştilor şi numărul pensiunilor turistice din România, 
în perioada 1997-2008 
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După oscilaţiile înregistrate în perioada 1997-2000, se observă o creştere bruscă şi 
accentuată în următorii ani, ritmul mediu anual fiind plasat în jurul valorii de 37,18% pentru 
pensiunile agroturistice şi de 45,01% pentru cele rurale. 

Construirea cronogramei (graficul 6) sugerează şi ea o creştere semnificativă a 
numărului de înnoptări, precum şi o tendinţă de liniaritate.  
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Graficul 6.  
Tendinţa de evoluţie liniară a numărului de înnoptări a turiştilorîn pensiunile 

turistice rurale din România 
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Această tendinţă este confirmată şi prin utilizarea modelului de regresie simplă, care 
permite aplicarea metodei celor mai mici pătrate. Aceasta reprezintă una din metodele pe baza 
căreia s-au estimat parametrii ecuaţiei de regresie liniară; datelor folosite au fost numărul de 
înnoptări înregistrate în structurile de primire turistică din zona rurală, în perioada 2000-2008 
(tabel 2) 

 
Tabel 2.1. 

Evoluţia numărului înnoptărilor – modelul liniar 
SUMMARY OUTPUT      
       

Regression Statistics      
Multiple R 0,960526      
R Square 0,92261      
Adjusted R 
Square 0,911554      
Standard 
Error 78,23566      
Observations 9      
       
ANOVA       

  df SS MS F Significance F  
Regression 1 510788,3 510788,3 83,45097 0,000039  
Residual 7 42845,73 6120,819    
Total 8 553634     
       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept -173 56,83689 -3,0438 0,018746 -307,398 -38,6021 
Timpul 92,26667 10,10018 9,13515 0,000039 68,38353 116,1498  
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Valoarea raportului de regresie liniară de 0,96 (Multiple R), ne arată că modelul liniar 
aproximează foarte bine evoluţia numărului înnoptărilor în pensiunile turistice rurale în 
perioada analizată. 

Aplicarea metodei celor mai mici pătrate a condus la estimarea parametrilor ecuaţiei 
de regresie liniară care evidenţiază tendinţa de creştere a numărului înnoptărilor turiştilor în 
pensiunile turistice rurale (tabel 1.2.): 

 

ity 27,92173ˆ +−=  
Coeficientul de regresie determinat ca urmare a aplicării metodei celor mai mici 

pătrate, ne indică de la un an la altul, o creştere medie a numărului înnoptărilor turiştilor cu 
aproximativ 92 mii înnoptări, ceea ce sugerează existenţa unui trend crescător. 

Validarea modelului are în vedere, pe de o parte aplicarea testului Fisher “F” pentru 
regresia liniară , iar pe de altă parte aplicarea testului Student “t”  

Uilizarea testului Fisher: F= 83,45097 (Significance F = 0,000039< 0,05 pragul de 
semnificaţie), ne indică faptul că modelul utilizat exprimă destul de bine evoluţia în timp a 
numărului înnoptărilor turiştilor în pensiunile turistice rurale din România în perioada 2000-
2008. 

Ca urmare a aplicării testului “t” Student: t calculat= 9,13515 (P-value = 0,000039 < 
0,05 pragul de semnificaţie) se stabileşte că nu există diferenţă semnificativă între cei doi 
indicatori a căror legătură a fost analizată. În acest context se poate menţiona că, acel 
coeficient de regresie stabilit de aproximativ 92 mii înnoptări este semnificativ statistic, deci 
exprimă destul de bine bine evoluţia înnoptărilor în timp. 

Situaţia structurală a înnoptărilor, privită din punctul de vedere al clasificării pe 
categorii de confort a pensiunilor turistice rurale a înregistrat, de asemenea, mutaţii 
procentuale semnificative.  

 
Graficul 7.  

Structura înnoptărilor pensiunilor turistice rurale pe categorii de confort în 2000 
şi 2008 
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Locul principal este deţinut de pensiunile turistice rurale de 2 margarete, a cărei 

evoluţie procentuală a scăzut totuşi de la 70,23% în anul 2000 la 53,94% în anul 2008. 
Numărul înnoptărilor în pensiunile turistice rurale de 3 margarete a înregistrat o tendinţă de 
creştere. Astfel, de la 12,16% în 2000 acesta a crescut la 29,30% în anul 2008.  
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Graficul 8 
Structura înnoptărilor pensiunilor turistice rurale pe categorii de confort şi ţări 

de reşedinţă a turiştilor 
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Structura înnoptărilor pe categorii de confort şi pe tip de turişti: români şi străini este 

reprezentată în graficul 8. 
 

Concluzii 
Evoluţia numărului turiştilor a cunoscut cea mai mare creştere, comparativ cu a 

numărului structurilor de primire turistică, a capacităţii de cazare existentă şi în funcţiune, ca 
urmare a manifestării tot mai pregnante a acestora, în sensul modificării preferinţelor de 
petrecere a timpului liber. Turiştii doresc să părăsească pentru un timp locul în care-şi 
desfăşoară activităţile zilnice şi să se îndrepte spre acele regiuni care le conferă mai multă 
linişte, odihnă şi recreere, într-un mediu cât mai puţin poluat: zone de practicare a turismului 
rural. 

Toate modificările economico-sociale care au avut loc după 2000 sunt transpuse în 
creşterea timpului liber, a veniturilor salariale, posibilitatea de a lucra în mai multe locuri, dar 
şi creşterea stresului, a oboselii. Aceste aspecte s-au regăsit în creşterea numărului sosirilor în 
pensiunile turistice rurale din 2000 până în 2008. 

Oscilaţiile structurale înregistrate la numărul turiştilor cazaţi în structurile de primire 
turistică privite din punct de vedere al clasificării pe categorii de confort pot fi explicate şi 
prin problemele financiare cu care se confruntă turiştii. Analiza se bazează pe faptul că 
practicarea turismul rural este accesibilă tuturor categoriilor de consumatori ai serviciilor 
turistice rurale, menţinând preţuri accesibile tuturor doritorilor de petrecere a timpului liber în 
spaţiul rural.  
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2.2. INFORMATION SYSTEMS FOR TOURISM 
- possibilities for use in rural tourism 
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Abstract 

Information systems as part of the company's information system, comprising both the manual and 
automated phases of collection and registration information, analysis and processing  information. 

This systems process information and provide written or visual reports. Using medium and large tourist 
reception, but also travel agencies.  

These systems are designed for recording guests, rooms for management and management for tourism 
marketing products or receipts records. 
 

Key words: electronic systems, Internet, electronic commerce, management, tourism, 
rural tourism 

 
Introducere 

Turismul electronic vine în ajutorul turiştilor prin portaluri tematice şi sisteme 
informatice ce reduc timpul pentru informare asupra destinaţiilor, faciliteză procesele de 
rezervare în hoteluri sau pe cele de rent-a-car, ajută la planificarea călătoriei şi la luarea 
deciziei. 

În activitatea de turism există anumite activităţi particulare care determină construcţia 
şi utilizarea unor sisteme informatice specifice. 

În general aceste sisteme se pot clasifica în: 
 

Sistemele Front Office 
Sunt sisteme de prelucrare a informaţiilor şi care oferă rapoarte în formă vizuală sau 

scrisă. 
Aceste sisteme pot fi: 
a. sisteme pentru înregistrarea turiştilor (fig. 10.1)- sisteme prin care se preiau 

datele personale ale turiştilor 
b. sisteme pentru gestiunea managementul camerelor – sisteme care oferă 

informaţii privind nivelul de ocupare camerelor, statutul (liber/ocupat, 
curăţenia ş.a), situaţia financiară, preluarea mesajelor, precum şi diverse 
informaţii statistice. 

 
c. sisteme pentru evidenţa încasărilor – sisteme care asigură procesarea 

tranzacţiilor şi oferă informaţii despre debitele şi creditele în relaţie cu clienţii 
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Sisteme de rezervări 
Sisteme care pot opera atât cu turiştii individuali cât şi cu agenţiile de turism sau 

comisionarii. Trebuie menţionat că există sisteme de rezervări care utilizează Internetul 
(tratate într-un paragraf separat). 

 
Figura nr. 1  

Sistem Front Office 

 
 

Sistemele de management ale meniului 
Aceste sisteme administrează baze de date de reţete, ingrediente şi valorile 

nutriţionale. Utilizarea lor permite: 
- crearea unei baze de date de ingrediente; 
- crearea de meniuri zilnice; 
- gestiunea cantitativă şi valorică a ingredientelor, 
- elaborarea de situaţii privind analiza valorică a costurilor; 
- elaborarea de inventare. 

Figura nr. 2  
Sistem informatic de rezervări 
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Sistemele informatice ce utilizează Internetul 
Aceste sisteme informatice vin să gestioneze activităţile desfăşurate de agenţiile de 

turism sau de agenţi individuali la nivel global. Sistemele de acest tip utilizează echipamente 
hardware şi software specifice în desfăşurarea acestor activităţi. Deşi în România utilizarea 
acestor sisteme este similară cu activitatea de ticketing, aceste sisteme pot fi utilizate şi în 
activităţi de marketing, management sau comunicaţii. 

Vom prezenta în continuare unul dintre cele mai utilizate sisteme în România: 
 

Amadeus 
Figura nr. 3 

www.amadeus.net 
 

 
 

Amadeus este una dintre companiile de vârf din domeniul tehnologiei informaţiei care 
oferă mijloace de distribuţie on line, marketing şi management pentru activitatea agenţiilor de 
turism sau a altor organizaţii specifice. 

Sistemul oferit de Amadeus este un mijloc esenţial de derulare a vânzărilor ceea ce 
reprezintă şi modulul cel mai folosit de majoritatea utilizatorilor. 

Compania s-a înfiinţat în 1987 (60% din capital este deţinut de Air France, Iberia şi 
Lufthansa), are sediul în Madrid iar centrul de prelucrare a datelor se află în Erding 
(Germania) 

Reţeaua globală Amadeus (AMANET) asigură comunicaţia dintre utilizatori folosind 
o reţea de mare viteză pentru transmisia de date, voce şi video şi dispune de 15 centre de 
prelucrare ( în Europa, America de Nord şi Asia). 

 
Sisteme inteligente pentru căutarea informaţiilor şi planificarea călătoriilor 
Aceşti agenţi inteligenţi ( prezentaţi separat în curs n.a.) vin să ajute la găsirea 

informaţiilor (legate de oferte, transport, restaurante) întru-n mod rapid şi eficient, permiţând 
compararea ofertelor şi alegerea celei optime 
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Figura nr. 4  
www.viamichelin.com 

 
 

Sisteme de prezentare bazate pe realitatea virtuală 
Aceste sisteme sunt din ce în ce mai folosite pentru a oferi clientului potenţial o 

informare cât mai completă asupra ofertei. Sunt soft-uri specifice ce asigură o interacţiune cu 
utilizatorul permiţând panoramări, vizualizări în detaliu si alte elemente ce ţin de realitatea 
virtuală. 

Figura nr. 5  
Virtual New York  

 

 
Sursa http://www.virtualnyctour.com/  

 
Sisteme de prezentare bazate pe realitatea virtuală cu funcţii multiple in turismul rural 

Aceste sisteme au la bază tehnologiile de la punctul precedent dar îndeplinesc pe lângă 
rolul de informare şi pe cel de rezervare (punctele precedente). Aceste sisteme sunt şi cele 
care se pretează cel mai bine la condiţiile tării noastre. 
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Figura nr. 6 
Virtual Grand Canaria  

 

 
Sursa:http://www.grancanaria.com/patronato_turismo/Virtual-Gran-Canaria-

Natural.16294.0.html 
 

Concluzii 
- Dezvoltarea sistemelor de calcul şi a Intrenet-ului  vine în ajutorul celor interesaţi să 

dezvolte afaceri în zona turismului rural şi să îşi crească profitul 
- Internetul creşte oportunităţile de promovare a acestui domeniu 
- Întreprinzătorii vor fi mai aproape de aşteptările clienţilor crescând calitatea serviciilor 

oferite 
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2.3. THE SITE- AS CONCEPTUAL MODEL – APPLICATIONS IN 
TOURISM 
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Abstract 
Electronic commerce is defined as the activity of purchase sales, products and services marketing 

through an electronic system such as Internet. It involves electronic management data, distribution, e-marketing, 
online marketing, online transactions, electronic exchange data, automated inventory management systems used 
in automatic data collection. 

Use electronic communication technologies such as Internet, extranet, e-mail, e-books, databases and 
mobile. 
  

Key words: Internet, electronic commerce, email, system’s theory, tourism 
 

Introducere 
Procesele de dezvoltare din cadrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi 

Internetul în particular au revoluţionat întreaga industrie a turismului, generând noi modele de 
business, schimbând structura canalelor de distribuţie specifice turismului şi reproiectând 
toate procesele ce ţin de această industrie şi nu în ultimul rând, influenţând furnizorii de 
pachete turistice, destinaţiile şi stakeholderii. 

E-tourism-ul uneşte unele dintre cele mai rapide tehnologii în dezvoltare, cum sunt cea 
a comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, industria ospitalităţii şi cea a managementului, 
marketingului şi planificării strategice. 

E-tourism – este cuvântul cheie care scoate în evidenţă efectele şi consecinţele din 
industria turistică la care nu ne-am fi aşteptat cu câţiva ani în urmă. „E” indică starea de 
electronic şi reprezintă pieţele electronice (emarketplace), unde e-business-ul întâlneşte e-
consumatori, e-guvernare, e-parteneri şi alte e-business-uri pe platforme electronice. 

E-tourism-ul face parte din aria de “desfacere” a comerţului electronic, şi înregistrează 
un număr în continuă creştere a agenţiilor de turism ce oferă servicii turistice prin intermediul 
tranzacţiilor online. Acestea oferă utilizatorilor umani informaţii din domeniul hotelier, 
zboruri, trenuri şi restaurante cu scopul de a-i ajuta pe aceştia să îşi planifice afacerile şi 
vacanţele. 

 
Tehnologia Informaţiei 

Un Website de turism poate fi văzut ca o infrastructură a unei comunităţi de afaceri ce 
oferă un mediu transparent pentru dezvoltarea afacerilor din domeniu. Portalul de turism 
reuneşte părţile care participă la activităţile specifice şi anume furnizorii de servicii turistice 
(pensiuni, hoteluri, baze de tratament), agenţiile de turism şi nu în ultimul rând consumatorii 
de bunuri şi servicii turistice într-un spaţiu virtual, în World Wide Web. Participanţii îşi joacă 
rolurile într-o transparenţă totală prin intermediul instrumentelor specifice Internet-ului. 

Portalurile de turism oferă servicii din ce în ce mai diversificate: turiştii nu numai că 
pot rezerva un sejur online, dar vor primi toate informaţiile prin e-mail şi vor plăti totul 
online, prin intermediul cărţii de credit. 
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Turismul electronic vine în ajutorul turiştilor prin portaluri tematice şi sisteme 
informatice ce reduc timpul pentru informare asupra destinaţiilor, facilitează procesele de 
rezervare în hoteluri sau pe cele de rent-a-car, ajută la planificarea călătoriei şi la luarea 
deciziei. 

World Wide Web este ca un crater în interiorul căruia se găsesc alte cratere mai mici, 
informaţii mai detaliate despre festivalurile de operă, şi ofertele turistice pe pieţele de nişă, 
informaţii despre agroturismul în regiuni nu prea cunoscute sau informaţii despre modalităţile 
diferite de cazare. Dată fiind imensitatea mediului Web, e destul de dificil pentru utilizatori să 
acceseze ultimele informaţii, la fel şi pentru interpretarea acestora şi “conectarea” lor la 
ofertele făcute de marii touroperatori. 

În acest context, un rol important îl au sistemele semantice de căutare pe Internet sau 
agenţii inteligenţi de căutare în baze de date. 

 
Sistemele semantice 

Sistemele semantice au ca scop conectarea informaţiilor incomplete pentru a diminua 
dificultatea în căutarea şi înţelegerea sursei informaţiei, facilitând astfel accesul “surferilor” la 
” oferta”. În cadrul sistemelor semantice, cunoştinţele despre sensul şi însemnătatea resurselor 
web sunt stocate ca baza de date (meta-data) ce pot fi procesate de către computer. Serviciile 
pentru găsirea, integrarea şi conectarea informaţiilor sunt bazate pe descrieri semantice. 

Utilizarea în fundamentarea abordării site-ului ca model conceptual folosind teoria 
sistemelor are rolul de a sublinia abordareai site-ului în mod holistic, ca un sistem deschis, viu 
în atingerea obiectivului său. 

Tratarea pe baza Teoriei Sistemelor poate fi privită ca o metodologie de design, un 
cadru conceptual sau o metodă ştiinţifică (după van Gigh, 1991). Definirea sistemului nu vine 
decât să sublinieze acest lucru. 

Site-ul (ca orice marfă) nu trebuie privit simplist ca un sistem ci ca un sistem deschis, 
complex. Un sistem deschis are un mediu şi alte sisteme cu care interacţionează. Un site poate 
fi considerat un sistem viu ca orice sistem deschis. Mai mult, site-ul ca sistem deschis atrage 
resurse din mediu, le transformă şi le trimit apoi iar către mediu. Acest ciclu se petrece 
permanent, continuu. 

Totodată site-ul poate fi considerat şi un sistem complex care are componente 
tehnologice, informaţionale, economice, culturale etc. De care se foloseşte pentru atingerea 
scopului său. 

În continuare vom analiza pe scurt caracteristicile fundamentale ale Teoriei Sistemelor 
şi modul de aplicare în sistemul/modelul site. 

Relaţiile şi interdependenţele dintre obiectele ce alcătuiesc site-ul. Un site este alcătuit 
dintr-o multitudine de componente (obiecte) interrealaţionate, interdependente care 
interacţionează. Astfel se poate vorbi despre conţinut, text, imagini, aspect, link-uri, meniuri 
etc. 

Holismul. Această abordare asigură viziunea ca întreg cu părţile sale constituiente în 
acţiune. Site-ul trebuie văzut în întreaga sa complexitate şi nu prin simpla interacţiune a unor 
componente funcţionale. 

Scopul urmărit.  Toate componentele ce alcătuiesc site-ul interacţionează într-un scop 
sau a atingerii unui punct de echilibru. Toate sistemele sunt orientate către un scop: profit, 
creşterea cotei de piată, prestigiu etc. 

Intrări şi ieşiri. Toate sistemele sunt dependente de intrările ce vor fi transformate în 
ieşiri în atingerea obiectivului (obiectivelor). şi site-ul este dependent de acestea. Procesul 
poate fi orientat către comercializare, service, informare etc. ca o activitate sau pentru a exista 
pur şi simplu. 
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Procesul de transformare. Toate sistemele transformă intrările în ieşiri. Pentru a 
funcţiona sistemul trebuie să aibă ieşiri permanente (vezi entropia) altfel se va degrada şi va 
dispărea.  

Entropia. În fiecare sistem există un anumit grad de dezordine. Entropia este reflectată 
de tendinţa naturală a orcărui sistem de a trece într-o stare de dezordine. Entropia este cu atât 
mai mare acolo unde nu există o interacţiune permanentă cu mediul extern. 

Controlul. Obiectele de pe site trebuie controlate atât din punct de vedere al 
interacţiunii dintre ele cât şi din punct de vedere al realizării scopului. Pentru aceasta există un 
număr mare de metode de control (contor an numărului de utilizatori, identificarea 
utilizatorilor, al echipamentului de calcul etc.) care vin să ajute acest proces. 

Ierarhia.  Orice site reprezintă o structură ierarhică reflectată de organizarea acestuia. 
Ierarhia se poate referi şi la scopul site-ului în sine, scop care poate fi segmentat în diverse 
părţi: comerţ electronic, asigurarea de servicii, relaţiile publice, etc. 

Diferenţierea. În cazul sistemelor complexe părţi specializate îndeplinesc diverse 
funcţii.  

Diversitatea. Această caracteristică se referă la faptul că există mai multe posibilităţi 
pentru atingerea aceluiaşi obiectiv. Site-ul poate fi construit în diverse moduri pentru a-şi 
atinge obiectivele iar pentru proiectant este cu atât mai dificil cu cât el trebuie să realizeze 
obiectul optim. Variabile numeroase legate de design, tehnologia folosită, aspect, preţ sunt 
destul de greu de integrat într-un model care să se adapteze la necesităţile unui număr mare şi 
divers de utilizatori. 

Sinergia. Prin relaţiile dintre componentele sale, sistemul poate realiza un succes mai 
mare decât fiecare component în sine, individual. 

 
Internet şi turism în România -  analiza comunicării prin email 

În România, multe din site-urile agenţiilor de turism sau hotelurilor oferă posibilitatea 
rezervărilor electronice. 

Pe regiuni de dezvoltare, situaţia înzestrării membrilor ANAT cu site-uri şi adrese de 
e-mail este foarte diferită. 

Astfel, regiunea de Nord-Est care cuprinde judeţele Bacău (cu 7 membri ANAT), 
Botoşani (1 membru), Iaşi (cu 16 membri), Neamţ (7 membri), Suceava (9 membri) şi Vaslui 
(3 membri) are un total de 43 de membrii (6,19% din totalul membrilor ANAT). Din totalul 
celor 43 de membri, 38 au adrese de e-mail (ceea ce reprezintă 88,37% din cei 43 de membri 
şi 5,78% din cei 657 de membri ANAT care au adrese de e-mail in Romania). De asemenea, 
20 de membri ANAT din regiunea Nord-Est au site-uri, ceea ce înseamnă 46,51% din totalul 
de 43 de membri din această regiune şi 4,60% din cei 435 de membri ANAT care au site-uri 
în România. 

În regiunea de Sud-Est sunt 71 de membri ANAT (fiind pe locul II, la mare distanţă de 
regiunea Bucureşti ) din care în judeţul Brăila sunt 8 membri, Buzău –4, Constanţa – 33 de 
membri, Galaţi – 11, Tulcea – 5 şi Vrancea 10 membri. 

Din cei 71 de membri ANAT (10,22% din totalul membrilor ANAT din România) din 
regiunea de dezvoltare Sud-Est, 63 au adrese de e-mail, reprezentând 88,73% din total regiune 
şi 9,59% din membrii ANAT ce au adrese de e-mail în România. De asemenea, numărul 
membrilor ANAT din S-E cu site-uri este de 29, adică 40,85% din totalul de 71 şi 6,66% din 
cei 435 membri ANAT ce au site-uri în România. 

În regiunea de dezvoltare Sud sunt 44 de membri ANAT (6,33% din totalul membrilor 
ANAT din România), din care în judeţul Argeş sunt 7 membri, în Călăraşi – 2 membri, în 
judeţul Dâmboviţa – 8, în Giurgiu – 1, Prahova sunt 21 de membri ANAT, în Teleorman – 4 
iar în Ialomiţa – 1 membru. Din totalul celor 44 de membri, 37 au adrese de e-mail, ceea ce 
înseamnă 84,09% din totalul membrilor ANAT din această regiune şi 5,63% din totalul celor 
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657 de membri ANAT din România care au adrese de e-mail, iar 23 de membri au site-uri 
adică 52,27% din totalul membrilor din regiunea Sud şi 5,29% din cei ce au site-uri în 
România şi sunt membrii ai ANAT. 

În regiunea Sud-Vest sunt înregistraţi în ANAT doar 27 de membri, fiind regiunea cu 
cei mai puţini membri, reprezentând doar 3,88% din totalul membrilor ANAT din România. 
Dintre aceştia, în judeţul Dolj sunt 11 membri, în Gorj – 3 membri, în Mehedinţi – 3 membri, 
în Olt – 4 membri, iar în Vâlcea 6 membri. Din cei 27 de membri din această regiune, 24 au 
adrese de e-mail, adică 88,88% si 3,65% din cei ce au adrese de e-mail în România. Doar 10 
dintre membrii ANAT din Sud-Vest au site-uri, ceea ce înseamnă: 37, 04% din total regiune şi 
2,30% la nivelul României. 

În regiunea de Nord-Vest a României există 70 de membri ANAT (10,07% din total). 
Pe judeţe aceştia sunt repartizaţi astfel: în Bihor sunt 16 membri, în Bistriţa Năsăud 9 membri, 
în Cluj 31 de membri, în Maramureş 6 membri, în Sălaj 3 membri, iar în Satu Mare 5 membri 
ANAT.  

Din cei 70 de membri, 65 au adrese de e-mail, ceea ce înseamnă 92,86% din totalul 
membrilor acestei regiuni şi 9,89% din cei ce au adrese de e-mail în România şi sunt membri 
ANAT. Situaţia site-urilor în această regiune este următoarea: 39 de membri au site, ceea ce 
înseamnă 55,71% din cei 70 de membri din regiune şi 8,97% site-uri dintre membrii ANAT 
ce au site-uri din România. 

În regiunea de Vest sunt 40 de membri (5,76% din totalul membrilor din România) din 
care, în Arad sunt 6, în Caraş-Severin 1 membru, în Hunedoara 10 membri, iar în Timiş 23 de 
membri. 

Dintre aceştia 35 au e-mail, adică 87,5% din total regiune şi 5,33% dintre membrii 
ANAT din România care au adrese de email. 

De asemenea, 22 de membri ANAT din regiunea de dezvoltare Vest au site-uri, adică 
55,00% din totalul celor 40 de membri şi 5,06% din totalul membrilor ANAT ce au site-uri în 
toată ţara. 

În Centru sunt 62 de membri (8,92% din membrii ANAT), repartizaţi astfel: în Alba 3 
membri, în Braşov 28 de membri, în Covasna 5 membri, în Harghita 4 membri, în Mureş 8 
membri şi în Sibiu 14 membri ANAT. Dintre aceştia 58 de membri au adrese de email, ceea 
ce înseamnă 93,55% din toţi membrii ANAT din Centru şi 8,83% din cei ce au adrese de e-
mail în România. 

În ceea ce priveşte numărul de site-uri din regiunea Centru există 39 de site-uri, adică 
62,90% din totalul membrilor ANAT din această regine şi 8,97% dintre membrii ANAT cu 
site-uri din Romania. Regiunea Bucureşti deţine aproape jumătate dintre membrii ANAT din 
România, adică 337 din membrii, ceea ce reprezintă 48,49% din totalul de 695 de membrii 
ANAT.  

Majoritatea membrilor se află în capitală (335), 2 membri fiind din judeţul Ilfov. 
Aproape toţi membrii au adrese de e-mail, mai exact 336, adică 99,70% din total regiune şi 
51,14% din totalul membrilor ANAT din România care au e-mail-uri. De asemenea, 252 
membri au site-uri, adică 74,78% din totalul membrilor din Bucureşti şi 57,93% din cei ce au 
site-uri în România şi sunt membri ANAT. 

În afara graniţelor există un singur membru ANAT (în Ungaria) care are şi site şi 
adresă de e-mail. 
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Concluzii 
Se observă că numărul relativ mare de adrese de e-mail şi site-uri prezente în 

societăţile comerciale membre ANAT se concentrează în capitală. 
De asemenea, la o cercetare empirică a site-urilor membrilor ANAT se constată faptul 

că majoritatea site-urilor reprezintă o formă de promovare şi mai puţin o modalitate de 
vânzare a serviciilor turistice oferite de aceştia. 

Aceste lipsuri nu sunt cauzate doar de interesul scăzut al membrilor ANAT (al 
agenţiilor de turism din România) pentru aceste forme moderne de comercializare a 
produselor şi serviciilor, ci şi de nesiguranţa acestor sisteme, care reprezintă de altfel o 
problemă la nivel mondial. 

Marile companii (inclusiv cele din România) utilizează însă sisteme de rezervare 
computerizată (CRS- computer reservation systems: Galileo International, Sabre, Amadeus, 
Worldspan, System One, Abacus), care se caracterizează prin faptul că reunesc serviciile de 
informare, rezervare şi vânzare. Turistul care apelează la serviciile unei agenţii ce utilizează 
un astfel de sistem beneficiază de un produs turistic sigur, de înaltă calitate şi la un tarif 
optim. 

Concluzia unui seminar desfăşurat în Rusia sub, patronajul WTO (Organizaţia 
Mondială a Turismului) a fost că nici o altă tehnologie, cu excepţia televiziunii, nu a avut un 
impact aşa de mare asupra călătorilor ca Internetul. 

Acesta este un suport pentru cea mai rapidă revoluţie în promovarea turismului. În 
aceste condiţii, operatorii din turismul românesc au început să înţeleagă acest lucru, să-şi 
adapteze produsele pentru distribuţia pe Internet şi să investească în site-uri proprii. 
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Abstract 

Adapting of the technical and material structure on tourism demand is one of the basic features of 
tourism; tourist accommodation is a key element of the rural tourism offer. Accommodation capacity in 
operation, an essential element in the unfolding process of accommodation, is an indicator with profound 
implications in determining the efficiency of the rural tourist activity. 

The paper, first examines the evolution of the tourist arrival structures in the categories of comfort in 
rural area during 1997-2009, and on the other hand, it highlights the changes and trends in investment options 
in the development of tourist accommodation structures in rural area. It's also studied the evolution of the 
occupancy rates of accommodation structures in rural area in this period. 

As a conclusion, planning, rational exploitation and conservation of the environment in rural 
territories, in accordance with the prospects of tourist development, shall meet the requirements of future tourist 
flows and they become a priority direction in the development in rural tourism Romania. 
 

Key words: econometric analysis, accommodation capacity, rural tourism  
 

Introducere 
Dispunând de un cadru natural favorabil practicării turismului rural, România a avut 

posibilitatea să acţioneze în direcţia pregătirii şi promovării ofertei specifice pentru a se alinia 
la nivelul standardelor internaţionale. 

Pentru a intra în circuitul agroturistic, orice gospodărie trebuie să fie evaluată şi să 
deţină un certificat de conformitate, certificat obţinut ca urmare a îndeplinirii condiţiilor 
cerute. Evaluarea se face pe baza unei „Fişe de evaluare a potenţialului agroturistic al 
gospodăriei”, iar dacă gospodăria primeşte un „Certificat de conformitate”, acest certificat îi 
conferă dreptul de a practica agroturismul.  

Deoarece aceste gospodării ţărăneşti se caracterizează printr-o mare diversitate, ele pot 
fi clasificate după mai multe criterii. Cele mai semnificative criterii sunt considerate acelea 
care clasifică gospodăriile ţărăneşti din punct de vedere al utilităţii şi destinaţiei, precum şi al 
serviciilor oferite turiştilor. 

a) Din punct de vedere al utilităţii şi destinaţiei gospodăriei: 
• gospodării pentru satisfacerea nevoilor proprii; 
• gospodării construite pentru satisfacerea nevoilor proprii şi pentru alternativa 

agroturistică; 
• gospodării nou construite şi asistate de specialişti, prevăzute cu echipamente şi 

utilităţi necesare pentru a răspunde cerinţelor agroturistice. 
b) Din punct de vedere al serviciilor: 

• gospodăria agroturistică de găzduire: gospodarul oferă turiştilor cazare şi mic 
dejun; 
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• gospodăria agroturistică de găzduire şi sejur: gospodarul oferă turiştilor cazare, 
mic dejun şi mesele de prânz şi seară; 

• gospodăriile agroturistice de găzduire şi sejur pentru copii: gospodarul oferă 
copiilor turiştilor şi însoţitorilor atât cazare, mic dejun, mesele de prânz şi 
seară, cât şi alimente de bază produse şi preparate în propria gospodărie în 
proporţie de 50%. 

În România, cazarea turistică în rural a condus la conturarea următoarelor tipuri 
majore de gospodării: 

• gospodării ţărăneşti realizate înainte de 1990; 
• gospodării ţărăneşti realizate după 1990, care se pot clasifica după tipul 

utilităţilor, astfel: 
 gospodării ţărăneşti cu utilităţi comune; 
 gospodării ţărăneşti cu utilităţi separate:  

În momentul de faţă, în România există în principal două tipuri de structuri turistice de 
cazare: pensiuni turistice şi agroturistice. 

• pensiunile turistice – reprezintă structuri de primire pentru turişti ce oferă 
găzduirea şi servirea mesei; acestea pot pune la dispoziţie între 3 şi 20 camere, 
funcţionând în imobile independente, care pot oferi şi mijloace de agrement; 

• pensiuni agroturistice – structuri turistice cu aceleaşi funcţiuni ca şi pensiunea, 
având 3 şi 10 camere, în aceleaşi imobile unde proprietarul care asigură toate 
materiile prime şi alimentele din resurse proprii sau locale. 

Aceste forme majore de cazare sunt recunoscute şi sub aspect legislativ, prin sistemul 
naţional de omologare a structurilor de cazare rurale din ţara noastră, înregistrarea lor 
regăsindu-se în publicaţiile Institutului Naţional de Statistică ca număr de pensiuni 
agroturistice. 

Tendinţele în evoluţia activităţii turismului rural românesc sunt completate printr-o 
analiză a legăturii şi interdependenţei dintre capacitatea de cazare în funcţiune şi înnoptările 
corespunzătoare pensiunilor agroturistice din România pe perioada 1997-2003. 

În general, legăturile dintre fenomene sunt fundamentate pe faptul că fiecare fenomen 
se manifestă sub influenţa unui complex de factori, unii esenţiali, alţii cu o influenţă mai 
redusă şi mai puţin semnificativă. Cercetarea acestor legături are la bază utilizarea fie a unor 
metode şi procedee simple de interpretare a legăturilor, fie a unor metode analitice aplicabile 
prin folosirea unor funcţii şi procedee matematice. 

Existenţa şi intensitatea legăturii dintre capacitatea de cazare în funcţiune şi numărul 
înnoptărilor înregistrate pentru pensiunile agroturistice din România, au fost analizate prin 
aplicarea metodei corelaţiei şi a regresiei. 

 
Evoluţia numărului structurilor de primire turistică şi a capacităţii de cazare în 

funcţiune din mediul rural 
Numărul structurilor de primire turistică este considerat indicatorul esenţial pentru 

derularea activităţii turismului rural, dacă avem în vedere că, nici o activitate de turism nu se 
poate desfăşura fără existenţa unei baze de primire turistică. 

Având în vedere schimbările survenite pe parcursul anilor în ceea ce priveşte 
clasificarea structurilor de primire turistică din mediul rural (1997-2004 pensiuni agroturistice 
şi 2000-2009 pensiuni turistice rurale), analiza indicatorului a presupus o tratare în paralel a 
celor două tipuri de unităţi. 

Analiza evoluţiei numărului pensiunilor agroturistice, evidenţiază tendinţa de creştere 
a numărului acestora în perioada 1997-2004 în medie cu aproximativ 43 unităţi anual şi cu 
aproape 139 unităţi pe an, în cazul pensiunilor turistice rurale.  
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Tendinţa generală de creştere este evidenţiată şi prin trendul care sintetizează variaţiile 
sistematice şi modificarea ritmică derulată pe perioada analizată. 

Graficul 1. 
Evoluţia numărului unităţilor turistice şi al celor rurale din România, în perioada  

1997-2009 
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Graficul 1 evidenţiază tendinţa de creştere a numărului tuturor structurilor de primire 

turistică de la nivelul României. Astfel, se poate menţiona că, în perioada 1997-2004, 
importanţa acordată acestei forme de turism este destul de redusă, fiind vorba de o schimbare 
lentă a opţiunilor turiştilor, fapt remarcat şi prin ritmul de creştere doar de 16,42% înregistrat 
pentru pensiunile agroturistice. 

Intensificarea cererii pentru practicarea turismului rural a influenţat pozitiv 
preocupările managerilor din turism şi a investitorilor, în sensul reorientării lor spre 
activităţile acestei forme de turism. Acesta reprezintă principalul  argument care evidenţiază 
creşterea în medie cu 27,34% a pensiunilor turistice rurale din România. 

În ceea ce priveşte clasificarea structurilor de primire turistică din mediul rural pe 
forme de proprietate, aceasta se prezintă astfel: 

 pensiunile agroturistice au fost înregistrate pe forme de proprietate abia din anul 2000 cu 
precizarea că, până în 2004 toate erau proprietate privată. O excepţie a fost, în 2002 când, 
17,35% (80 unităţi) din totalul acestora erau proprietăţi obşteşti. 

 pensiunile turistice rurale au înregistrat modificări structurale semnificative majore. 
Astfel, dacă în anul 2000, 99,375% din totalul unităţilor erau proprietate privată, în 
următorii ani lucrurile au suferit unele modificări. 

Mutaţii structurale semnificative sunt înregistrate şi în ceea ce priveşte oferta turistică 
rurală pe destinaţiile turistice, după cum se observă şi din graficul 2. 
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Graficul 2 
Structura pensiunilor agroturistice şi a pensiunilor turistice rurale  

pe destinaţiile turistice din România 
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Dacă în 1999 ponderea cea mai mare (96,90%) aparţinea pensiunilor agroturistice din 

destinaţiile “Alte localităţi şi trasee turistice”, treptat se ajunge, ca în 2008 zonele montane să 
deţină o parte însemnată din totalul acestora, 174 unităţi din 461, reprezentând 37,74% din 
total. 

Pentru pensiunile turistice rurale situaţia structurală pe destinaţii cunoaşte o evoluţie 
inversă faţă de cea a pensiunilor agroturistice. Astfel, zonele montane care în 2000 deţin 
53,75% din totalul unităţilor, vor ajunge ca în 2009 să le revină o pondere de numai 32,50%, 
în timp ce în “Alte localitati si trasee turistice” numărul pensiunilor turistice rurale va creşte 
semnificativ faţă de alte zone, ajungându-se de la 43,125% în 2000, la 61,53%în 2009. 

Orientarea tot mai semnificativă a cererii spre această formă de turism a condus la 
modificări semnificative şi în ceea ce priveşte oferta turistică atât din punct de vedere al 
numărului lor, cât mai ales în ceea ce priveşte categoria de confort . Aceasta nu putea rămâne 
indiferentă la cererea turistică rurală în creştere, deoarece ar fi însemnat un dezechilibru 
aceentuat. 

În acest context apar unităţi turistice rurale cu grad ridicat de confort, ceea ce 
evidenţiază şi o încercare de ridicare şi adaptare a standardului de confort rural din România 
la cel internaţional. 

Evidenţierea modificărilor structurale se realizează tot în paralel pe cele două tipuri: 
pensiuni agroturistice şi pensiuni turistice rurale, după cum se prezintă în graficul 3. 
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Graficul 3 
Structura pensiunilor agroturistice şi a pensiunilor turistice rurale pe destinaţiile 

turistice din România 
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Pensiunile agroturistice sunt mai modeste în ceea ce priveşte categoria de confort 

oferită, cel mai ridicat nivel de 4 margarete fiind semnalat abia în 2004.  
Majoritatea pensiunilor agroturistice sunt de 2 margarete poderea lor înregistrând 

fluctuaţii structurale în creştere de la 59,8 puncte % în 1999 la 68,33 puncte % în 2004 şi o 
margaretă, acestea nedepăşind 31,34% din totalul acestora. 

Şi în cazul pensiunilor turistice rurale este semnalată o creştere a numărului unităţilor 
de 2 margarete, ponderea lor atingând un maxim structural în 2008 de 68,9%.  

În strânsă legătură cu numărul unităţilor turistice rurale se află capacitatea de cazare 
în funcţiune care este exprimată prin numărul de locuri-zile de cazare oferite turiştilor sosiţi. 

Analiza propriu-zisă a evoluţiei capacităţii de cazare în funcţiune a pensiunilor 
agroturistice şi a celor rurale din România, comparativ cu cea de la nivelul ţării, începe cu o 
reprezentare grafică sub forma cronogramei (graficul 4; PA - pensiuni agroturistice; PTR – 
pensiuni turistice rurale ). 

Tendinţa de evoluţie a acestui indicator ne indică, pe ansamblu, o creştere 
nesemnificativă a capacităţii de cazare în funcţiune atât la nivelul României, cât şi a celei de 
la nivelul pensiunilor agroturistice şi ale celor turistice rurale, sesizată pe toată durata de 
analiză, din 1997 până în 2008. 

Comparativ cu creşterea medie anuală semnalată pentru toate unităţile turistice ale 
României de 651 mii locuri-zile anual, deci cu 1,18%, la nivelul pensiunilor agroturistice este 
stabilit un spor mediu anual cu aproximativ 105 mii locuri-zile pe an sau cu 27,18%, în timp 
ce, pentru pensiunile turistice rurale sporul mediu relativ a fost cu 36,05%, ceea ce în valori 
absolute s-a reflectat într-o creştere medie cu aproximativ 462 mii locuri-zile anual. 

Modificările structurale intervenite pe destinaţii turistice, şi categorii de confort o 
urmează, în general pe cea a unităţilor turistice rurale. 
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Graficul 4 
Evoluţia numărului unităţilor turistice şi al celor rurale din România, 

în perioada 1997-2009 
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Această fluctuaţie a numărului locurilor-zile este rezultanta eforturilor depuse de 

persoanele implicate în derularea activităţii turismului rural în scopul de a pune la dispoziţia 
turiştilor cât mai multe locuri, în cele 365 zile ale unui an.  
 

Tendinţe în evoluţia gradului de ocupare a capacităţii de cazare în funcţiune din 
turismul rural 

Eficienţa activităţii turismului rural nu se reflectă numai prin analiza evoluţiei 
fluctuaţiilor indicatorilor care evidenţiază situaţia ofertei: număr structuri de primire turistică 
rurală, capacitate de cazare în funcţiune, ci şi prin studierea gradului de ocupare a acestora. 

Gradului de ocupare a structurilor de cazare turistică rurală i se poate contura o 
imagine în condiţiile analizei rezultatelor indicilor de utilizare a capacităţii de cazare în 
funcţiune. 

Stabilirea eficienţei utilizării capacităţii de cazare în funcţiune are în vedere 
determinarea indicelui de utilizare a capacităţii de cazare în funcţiune atât pentru pensiunile 
agroturistice, cât şi pentru cele turistice rurale. 

Evoluţiile indicilor de utilizare ai capacităţii de cazare în funcţiune sunt prezentate în 
graficul 5. Evoluţiile indicilor de utilizare ai capacităţii de cazare diferă semnificativ. Astfel, 
dacă pe total, evoluţia acestuia a fost uşor crescătoare pornind de la 11% în 2000 şi ajungând 
la 18,5% în 2008, ceea ce corespunde unei creşteri de 168,18%, evoluţia indicelui de utilizare 
al capacităţii de cazare al pensiunilor agroturistice proprietate integral de stat a oscilat între 
valori minime de 5.9%  în anul 2001 sau 8.2% în anul 2007 şi valori maxime de 17,6% în 
2003, respectiv 25,2% în anul 2005, an în care se atinge maximul acestui indicator pe toată 
perioada analizată. 

O evoluţie semnificativ ascendentă a înregistrat indicele de utilizare al pensiunilor 
turistice rurale proprietate cooperatistă. Acesta a crescut de la minimul de 2,6% în 2001 la 
34,3% în 2008. Deşi situată pe un trend puternic ascendent evoluţia a fost uşor sinuoasă cu un 
maxim local de 23,1% în 2003 şi un minim local de 17,5% în anul 2005. 
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Graficul 5 
Indicii de utilizare ai capacităţilor de cazare în funcţiune ale pensiunilor turistice rurale 
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O reprezentare mai detaliată a evoluţiilor indicilor de utilizare ai capacităţii de cazare 
este ilustrată în graficul 6. Acesta evidenţiază, faţă de cele prezentate mai sus câteva aspecte.  

În primul rând este evidenţiat faptul că pensiunile turistice rurale proprietate majoritar 
de stat care funcţionează apar numai până în anul 2003, în perioada 2000 – 2003 indicele de 
utilizare al acestor capacităţi de cazare scade de la 14,6% la 3,9%. În ceea ce priveşte 
pensiunile turistice proprietate majoritar privată, acestea apar în statistici numai în anul 2003. 
Dispariţia din statistici după 2003 a acestor forme de proprietate ale pensiunilor turistice 
rurale se datorează lipsei lor de viabilitate. 

Pe de altă parte, o observaţie foarte importantă este faptul că evoluţia indicelui de 
utilizare al capacităţii de cazare în funcţiune a pensiunilor turistice rurale proprietate integral 
privată se confundă practic cu indicele de utilizare al capacităţii de cazare în funcţiune pe total 
pensiuni rurale. De fapt, această formă de proprietate este predominantă şi prin viabilitatea ei 
determină direcţia de evoluţie a unităţilor de cazare din această categorie. 

 
Graficul 6 

Indicele de utilizare al capacităţii de cazare în funcţiune al pensiunilor turistice rurale 
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IUCCF indicele de utilizare al capacităţii 
de cazare în funcţiune 
%IUCCF – % IUCCF pe total pensiuni 
turistice rurale 
%IUCCF_Pr.I.S – % IUCCF pe unităţi 
proprietate integrală de stat 

%IUCCF_Pr. M.S – % IUCCF pe unităţi 
proprietate majoritar de stat 
%IUCCF_Pr.I.Priv. – % IUCCF pe unităţi 
proprietate integral privată 
%IUCCF_Pr.M.Priv. – % IUCCF pe 
unităţi proprietate majoritar privată 

 
Din analiza graficelor 5 şi 6 rezultă că indicele de utilizare al capacităţii de cazare în 

funcţiune pe total pensiuni turistice rurale are un trend aproximativ liniar şi ascendent. Pentru 
a verifica aceasta afirmaţie s-a utilizat identificat şi evaluat utilizând ANOVA un model de 
regresie liniară. Datele obţinute sunt prezentate în tabelul 1. 

 
Tabelul 1. 

Testarea semnificaţiei statistice a unui model liniar de regresie 
SUMMARY OUTPUT      
       

Regression Statistics      
Multiple R 0,878686      
R Square 0,772089      
Adjusted R 
Square 0,73953      
Standard 
Error 1,521726      
Observations 9      
       
ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  
Regression 1 54,91267 54,91267 23,71371 0,001815  
Residual 7 16,20956 2,315651    
Total 8 71,12222     
       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept 9,172222 1,105508 8,296836 7,22E-05 6,55811 11,78633
TIMP 0,956667 0,196454 4,869672 0,001815 0,492127 1,421207 

 
Din analiza datelor prezentate în tabelul 1 rezultă că evoluţia în timp a indicelui 

capacităţii de cazare în funcţiune pe total pensiuni turistice rurale este bine aproximată printr-
un trend liniar (Multiple R = 0,878686). 

Deoarece Significance F =.001815 < 0.05, modelul de regresie este valid. Testarea 
modelului a fost făcuta pentru 05.0=α (nivelul de încredere 95%). Ecuaţia trendului este: 
 

ty ⋅+= 956667,0172222,9ˆ  (1) 
 

În ecuaţia (1) ŷ  reprezintă indicele de ocupare al capacităţii de cazare în funcţiune pe 
total pensiuni turistice rurale iar t  este variabila factorială timp  

Deoarece ta  = 1.105508, iar pragul de semnificaţie (P-value ) este 7.22E-05 < 0,05 , 
coeficientul lui a este semnificativ statistic, luând valori între limita inferioară (Lower 95%) 
de 6,55811 şi limita superioară (Upper 95%) de 11,78633. 
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Coeficientul 0.956667 ne indică faptul că anual indicele de ocupare al capacităţii de 
cazare în funcţiune pe total pensiuni turistice rurale are o creştere absolută de aproximativ 
0,96. Deoarece tb = 0,196454 iar P-value este 0,001815E-05< 0.05, acest coeficient este 
semnificativ statistic. Intervalul de încredere are limita inferioară (Lower 95%) de 0,492127 şi 
limita superioara (Upper 95%) de 1,421207. 
 

Concluzii 
Activitatea turismului rural românesc, ca şi a celorlalte domenii, este supusă 

procesului de restructurare. Accelerarea şi amplificarea acestei restructurări este rezultatul  
proceselor de globalizare şi dezvoltare durabilă, manifestate la toate nivelele economiei 
naţionale. 

Evoluţia ascendentă a numărului structurilor de primire turistică rurală din România 
este într-o mare măsură şi rezultatul tendinţei de dezvoltare a turismului în general. Acesta şi-
a îndreptat atenţia în ultimii ani spre turismul rural ca urmare a schimbărilor intervenite şi în 
acest domeniu, preferinţele potenţialilor turişti fiind orientate spre activităţi variate, recreative, 
derulate într-un spaţiu cât mai puţin poluat. 

În ceea ce priveşte evoluţia capacităţii de cazare în funcţiune, se justifică prin 
atitudinea patronilor şi managerilor din turismul rural, care conduc şi coordonează activităţile, 
astfel încât structurile de primire turistică să funcţioneze la capacitate maximă, calitatea 
serviciilor de întreţinere şi reparare a acestora derulându-se sub alte forme şi coordonate decât 
în cazul celorlalte tipuri de unităţi din cadrul turismului în general. 

Pe ansamblu, trebuie precizat faptul că, valorile tuturor indicilor de utilizare a 
capacităţii de cazare în funcţiune, sugerează utilizarea foarte scăzută a capacităţilor de cazare 
în funcţiune, numărul înnoptărilor fiind extrem de reduse comparativ cu capacitatea de cazare 
în funcţiune oferită de pensiunile turistice rurale. 
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2.5. SOME ASPECTS OF STATISTICAL AND ACCOUNTING COSTS 
AND EFFECTIVENESS OF THE TRADITIONAL SHEEPFOLD'S 

PRODUCTS 
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Abstract 
The first part of the paper describes the evolution to contemporary food crisis. Authors use in the 

introduction the tradition of Malthusian theory or ideas about how absence or reduction of food could be 
dangerous than everything, for mankind. Major advances in the fight against extreme poverty from 1990 to 
2005, for example, are likely to have stalled. A decrease in international food prices in the second half of 2008 
has failed to translate into more affordable food for most people around the world. And from now on, the global 
financial crisis with the food crisis will have a more difficult impact over poverty. Failure to implement strong 
actions in the fight against hunger could give way to a long-lasting food crisis. The essential part of this paper 
seeks to define statistical and accounting costs and effectiveness of traditional sheep’s products.  
 

Key words: food crisis, Malthusian theory, food, cost and effectiveness, traditional 
agricultural products. 
 

Introducere 
În realizarea articolului autorii au fost provocaţi de o serie de ameninţări la adresa 

dezvoltării economiei româneşti, mai ales a celei rurale sau tradiţionale, precum: 
- abandonarea păstoritului cu implicaţii negative asupra produselor alimentare locale; 
- diminuarea gravă a populaţiei pastorale montane şi a numărului mediu de membrii ai 

unei gospodării tradiţionale care nu vor mai putea fi capabile în a oferi alternative la 
dezvoltarea agriculturii prin promovarea unor activităţi de agroturism în zonele 
respective; 

- îmbătrânirea excesivă a populaţiei rurale; 
- lipsa unei rate de înlocuire rezonabile în rândul populaţiei tinere în raport cu aceea 

îmbătrânită, care să poată să asigure supravieţuirea principalelor ocupaţii şi activităţi 
rurale; 

- dispariţia iminentă a unor alimente locale tradiţionale, implicit pierderea originalităţii 
culinare în cadrul unor programe, preoiecte sau servicii agroturistice; 

- schimbarea utilităţii originare a terenurilor agricole, prin procese de deşertificare, 
neutilizare sistematică şi urbanizare etc. 

Totuşi, România rurală mai realizează astăzi încă multe produse tradiţionale apreciate 
atât de români cât şi de străini. Ca urmare, aceste produse tradiţionale trebuie protejate pentru 
a nu a fi fabricate în alte ţări prin falsificare şi chiar furt intelectual. În acest context, în cadrul 
negocierilor de aderare la Politica Comunitară, România a cerut protecţie pentru mai multe 
produse tradiţionale precum: lapte, iaurt, caş, brânză, caşcaval, telemea, cârnaţi, caltaboşi, 
sortimente de jambon, tobă, şuncă, băuturi alcoolice distilate din fructe etc. Cadrul legal de 
protejare a produselor româneşti tradiţionale privind indicaţiile geografice, denumirile de 
origine ale produselor agricole şi alimentare precum şi protecţia atestatelor de specificitate au 
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fost delimitate iniţial şi s-au  conturat mai apoi prin ordinele emise de Ministerul Agriculturii, 
Pădurii şi Dezvoltării Rurale (Ordinul 233/2004 care aproba normele pentru atestatele de 
specificitate şi Ordinul 212/2004 care definea indicaţiile geografice şi denumirile de origine 
protejate în România). Indicaţia geografică ajută la identificarea unui produs originar ale cărui 
caracteristici calitative pot fi atribuite unei anumite localităţi. Specificitatea este dată de un set 
de caracteristici ce deosebesc clar un produs alimentar sau agricol de alte produse similare din 
aceeaşi categorie. Este evident că aceste caracteristici privind desemnarea de origine, indicaţia 
de origine şi specificitate trebuie protejate şi comunicate la nivel internaţional ca şi mărcile.  

Dacă ne referim la o agricultură modernă cu toate operaţiunile sale în cadrul unui lanţ 
de distribuţie care începe cu finanţatorii şi companiile producătoare şi se termină cu 
comercianţii şi procesatorii de alimente agricultura tradiţională e pe cale de dispariţie, locul ei 
fiind luat de o industrie agro-alimentară. Dacă ne gândim la turismul modern, agroturismului i 
se mai pot oferi şanse de supravieţuire dar numai în contextul corelării sale cu activităţi 
agricole care să-l eficientizeze din punct de vedere pur economic, prin compensare de 
sezonalitate şi prin menţinerea tradiţiilor ocupaţionale şi de consum specific. 
 

Creşterea demografică aparent nelimitată şi resursele limitate în teoria malthusiană 
Thomas Robert Malthus, unul dintre pionierii  analizei corelaţiei populaţie-dezvoltare,  

autor în anul 1798 al unui minunat “Eseu asupra principiului populaţiei”, oferă un preţios 
sprijin şcolii clasice economice, prin analiza raporturilor existente între rata cre;terii 
economice şi rata creşterii populaţiei. [Malthus, 1798, pg. 5-10] Studiile sale au avut ca obiect 
principal populaţia şi economia, ceea ce distinge permanent un Malthus-demograf de un alt 
Malthus-economist, în fapt inseparabili. Eseul este inspirat din “Avuţia naţiunilor”, lucrarea 
lui Adam Smith din care s-a născut economia modernă ca ştiinţă, operă majoră a vremii pe 
care Malthus a folosit-o şi ca referinţă în elaborarea principiilor lui, concluzionând că orice 
creştere a avuţiei unei naţiuni duce la o accelerare a creşterii numerice a populaţiei sărace.  

Ideile lui Malthus au avut atât partizani cât şi critici intrând în paradigma generală a 
unei teorii sociale. Teoria dezvoltată de Malthus este legată de situaţia economică, politică, 
demografică a timpului său, iar perpetuarea ei nu poate fi înţeleasă fără cunoaşterea evoluţiei 
economice şi demografice în cele două secole ce i-au urmat, a situaţiei actuale şi a 
perspectivelor - in special, demografice - în deceniile următoare, fapt ce face ca, periodic, 
această teorie să reapară în planul gândirii economice, sociale, demografice şi chiar politice a 
naţiunilor. De altfel, apariţia noilor curente contemporane care se pot reduce tot la  
„malthusianism” şi „neo-malthusianism”, a mijloacelor „malthusiene” şi „neo-malthusiene”, a 
unor noţiuni ca „politici malthusiene” (de limitare a naşterilor) şi „antimalthusiene” (de 
stimulare a natalităţii, în general politici „populaţioniste”) l-ar fi surprins în cel mai înalt grad 
şi pe Malthus însuşi. 

În sinteză, malthusianismul susţine că populaţia creşte în progresie geometrică, iar 
masa concretă a mijloacelor de subzistenţă în progresie aritmetică, iar acest dezechilibru o 
dată creat face necesară intervenţia prin obstacole cu caracter şi finalitate evident regresive 
pentru reglementarea raportului dintre „populaţie şi mijloace de subzistenţă”.Prin urmare, 
Malthus constată că numărul populaţiei umane se dublează la fiecare sfert de veac. Axiomele 
malthusiene devin implicite. Numărul populaţiei este istoric şi obiectiv limitat de potenţialul 
concret al subzistenţei, numărul populaţiei se majorează inevitabil acolo unde potenţialul 
concret al subzistenţei creşte, cu excepţia situaţiei în care creşterea demografică este 
restricţionată prin obstacole puternice şi manifeste în mod real (represive sau preventive) şi pe 
cale de consecinţă reţinerea morală defineşte unicul obstacol preventiv, iar viciul şi suferinţa, 
cauzată de foamete, epidemii, calamităţi, războaie rămân principalele obstacole represive 
[Săvoiu, 2006, pag. 29-33].  
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În ciuda predicţiei lui Malthus, atât populaţia, cât şi veniturile au continuat să crească 
în ţările dezvoltate. Creşterea populaţiei s-a dovedit inferioară creşterii economice în cadrul 
acestor ţări. Neofactorii: tehnologie, informaţie şi abilitatea întrepreinzătorului, declinului 
ratei natalităţii pe măsura creşterii veniturilor, precum şi introducerii în circuitul agricol a noi 
terenuri au fost explicaţiile majore ale „neîmplinirii predicţiilor malthusiene”. În schimb 
continuitatea acestei teorii şi argumentele ce o menţin şi azi aparţin economiilor în curs de 
dezvoltare, confruntate în întreagă perioadă postbelică cu fenomenul „exploziei demografice” 
şi o mult prea lentă creştere a veniturilor, însoţită de reducerea gravă a venitului real pe 
locuitor în categoria săracilor lumii. La orizont criza alimentară şi criza apei devin certitudini 
pe termen mediu şi lung. Lester R. Brown, preşedintele Institutului Worldwatch, cu sediul la 
Washington în cărţile sale din seria „Alertă asupra mediului” consideră că o industrializare 
rapidă  face ca pierderea de teren agricol să depăşească creşterea productivităţii culturilor, 
conducând la un declin al producţiei cerealiere. Pe de altă parte, industrializarea duce la 
creşterea veniturilor populaţiei care facilitează un consum mai mare de produse animaliere şi 
implicit de cereale. Paradoxal, cu cât industrializarea este mai rapidă, cu atât prăpastia dintre 
creşterea cererii şi scăderea producţiei se adânceşte. 
 

Criza alimentară şi impactul său asupra sărăciei 
Hrana este oare numai o problemă de factură economică, biologică, sociologică, sau 

poate una exclusiv morală ori de esenţă demografică, ori un impact al dezvoltării ca o simplă 
chestiune derivată din tehnologie şi accesul la resurse? Conform concepţiei lui Willard 
Cochrane, există o „bandă de alergare a tehnologiei”, apicabilă oricărui tip de produs, dar mai 
ales hranei în general, unde domină obsesia pentru a reduce costurile per unitate de hrană, dar 
cu mărirea de scară a producerii de hrană. O cantitate de hrană în exces se transformă, treptat, 
în supraproducţie de hrană, cu efecte colaterale greu de imaginat, de la obezitate la distrugerea 
unei mari cantităţi de hrană pentru a optimiza preţul, iar în pasul imediat următor, lipsa hranei 
sau înfometarea devin polul opus al procesului dezvoltării umane...  

O spirală de tip malthusian se desfăşoară privirii noastre zilnic, şi astfel 
supraconsumul de hrană conduce la pierderea apetitului de a se mai hrăni al individului 
[Schlosser, 2001, p.6], dar şi subconsumul poate cu siguranţă diminua speranţa de viaţă şi 
chiar poate distruge specia umană, după cum naşte probemă majoră a nesustenabilităţii şi 
dezechilibrului care se întrezăreşte între cererea de hrană şi oferta acesteia.[Brown, 2006, p. 
23 şi Brown, 1995, pg. 5-8]. Sfârşitul hranei devine pentru un autor american ca Paul Roberts, 
dincolo de o carte incitantă şi explozivă [Paul Roberts,2009, p.19], care alătură probleme de 
natură alimentară,disjuncte ca apartenenţă disciplinară, de la cele medicale şi nutriţionale cum 
sunt obezitatea, toxiinfecţiile alimentare, la cele politico-sociale de tipul persistenţei foametei 
şi lipsa apei. Statisticile sunt revelatoare şi în privinţa acestor aspecte finale, circa 900 de 
milioane de oameni, respectiv aproape 1/7 din populaţia lumii suferă de subnutriţie, la care se 
mai adaugă un miliard de persoane care suferă de deficienţe ce au devenit boli cronice, 
cauzate de micronutrienţi. 

Progresele majore semnalate în lupta împotriva sărăciei extreme, în perioada 1990 - 
2005, de exemplu, sunt susceptibile de a fi stagnat. În perioada amintită, numărul persoanelor 
care trăiau cu mai puţin de 1,25 dolari pe zi scăzuse de la 1,8 miliarde, la 1,4 miliarde. Dar 
numai în 2009, sunt deja mai multe persoane care trăiesc în sărăcie extremă decât se 
anticipase înainte de criza economică, de la 55 milioane la peste 100 milioane de persoane. De 
asemenea, o tendinţă încurajatoare în eradicarea foametei semnalată la începutul anilor 1990 a 
fost inversată în 2008, în mare măsură cauzele fiind o criză alimentară cu mult mai mare decât 
anticipaţia mondială şi o evoluţie a preţurilor mult mai accentuată la produsele alimentare. 
Prevalenţa foametei în regiunile în curs de dezvoltare este acum în creştere, de la 16 % în 
2006, la 17 % în 2008, şi probabil mai mult de 18%, în perioada 2009-2010. O scădere a 
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preţurilor la produsele alimentare internaţionale, în a doua jumătate a anului 2008, nu a reuşit 
să se traducă în alimente mai accesibile pentru cei mai mulţi dintre oamenii din lumea 
întreagă. Printre factorii care limitează creşterea producţiei alimentare se pot enumera: 

- costul mediu al intrării terenurilor în folosinţă arabilă este mare în unele zone ale lumii 
(Africa de Sud, ţări ale Asiei de Răsărit, Orientul Apropiat, Africa de Nord); 

- lipsa unor păşuni permanente în regiunile secetoase ale globului; 
- pierderea unei suprafeţe tot mai mari din pământul arabil ca urmare a folosirii lui 

pentru construcţii industriale, locuinţe, drumuri, depunerea deşeurilor, precum şi 
datorită fenomenelor de eroziune care se produc; 

- creşterea mai rapidă a populaţiei decât populaţia agricolă într-o serie de zone şi state 
neindustrializate ale lumii; 

- randamentele agricole foarte scăzute într-o serie de ţări slab dezvoltate; 
- - disponibilul de apă dulce redus; 
- - alocarea unor resurse scăzute producţiei alimentare în raport cu cele alocate 

producţiei altor bunuri şi servicii, inclusiv pentru cheltuielile  militare. 
În domeniul alimentaţiei, România a elaborat încă de la începutul anului 2001 o 

strategie care a acţionat pe linia modernizării, prelucrării şi producerii alimentelor, însă 
eforturi considerabile trebuiesc încă făcute în această ramură. În ceea ce priveşte cresterea 
calităţii alimentelor, lipsa resurselor alocate agenţiilor sanitar-veterinare, rămâne un obstacol 
important iar mai grav în prezent ţara noastră, confruntată cu creşterea şomajului, cu lipsa 
unei cereri de consum stimulative, se află sub impactul iminent al declanşării unei crize 
alimentare fără precedent în condiţiile întreruperii bruşte a subvenţionării agricultorului mic şi 
mijlociu... 

Problema de fond iese din mediul rural ca atare, şi se defineşte prin protecţia socială a 
populaţiei oraşelor, îndeosebi din marile centre urbane, în ceea ce priveşte asigurarea 
aprovizionării cu produse agroalimentare de bază. Soluţionarea acestei probleme este legată 
de agricultură, de creşterea producţiei agricole, vegetale şi animale de formele de organizare, 
privatizare. Producţiile medii obţinute în agricultura României, se situează cu mult sub 
producţiile realizate în Europa. Aspectele negative în domeniul producţiei vegetale au avut 
repercusiuni accentuate asupra zootehniei, prin necorelarea dintre baza furajeră şi necesităţi, 
îndeosebi în ce priveşte asigurarea furajelor concentrate.Productivitatea necorespunzătoare a 
pajiştilor naturale şi mai ales desfiinţarea izlazurilor comunale din zonele de şes au condus la 
reducerea considerabilă a efectivelor de animale şi a producţiei animaliere.În aceste condiţii, 
privatizarea integrală a suprafeţei agricole şi tendinţa de eliminare a proprietăţi de stat 
creează, potenţial, o marjă importantă de risc social, în ceea ce priveşte aprovizionarea 
abundentă cu produse agricole a populaţiei oraşelor. Prin aplicarea legii fondului funciar 
respectiv împărţirea a 8 milioane de hectare la circa 6 milioane de ţărani a avut ca efect 
creşterea unei mase de circa 4 milioane de gospodării mici ţărăneşti ultra sărace, incapabile 
să-şi asigure chiar unele venituri decente. Negocierile de aderare cele mai dure au fost cele pe 
plan agricol. România nu a obţinut avantaje în relaţiile de comerţ exterior cu UE, pentru a 
păstra totuşi posibilitatea protejării propriei agriculturi. România exportă numai 25 de produse 
agricole în cantităţi mici – aproape nesemnificative pentru producţia noastră. Nivelul de 
dotare tehnică este precar : 60 hectare la tractor, faţă de 12,7 hectare pe tractor cât este media 
europeană. Acesta şi alte cauze au dus la randamente medii la hectar scăzute, reprezentând 
mai puţin de 50% faţă de principalele ţări membre ale UE.  Creşterea preţurilor la alimentele 
de bază a fost cu mult mai mare decât aşteptările cele mai pesimiste.Preţul grâului a crescut 
începând cu anul 2006 de la 112 euro/tonă la 225 euro/tonă, aceeaşi tendinţă de creştere 
manifestându-se şi în preţul porumbului de la 125 euro/tonă la 163 euro/tonă. In lanţ, ca 
urmare a scumpirii furajelor, preţurile la  carnea de pui şi porc au crescut cu 9%, respectiv 3% 
în perioada 2006-2007, iar cel al lactatelor şi brânzeturilor cu peste 35 % în medie. După 
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aproape trei decenii de stabilitate a preţului alimentelor, s-a modificat percepţia europenilor 
despre politica agricolă comună, având în vedere că inflaţia preţurilor alimentelor a devansat 
inflaţia generală a preţurilor cu diferenţieri între statele membre ale Uniunii Europene 
generate de modul de procesare a alimentelor în fiecare ţară, de structura consumului 
alimentar, de strategia de marketing din industria alimentară. Cele mai mari creşteri ale 
preţurilor alimentelor (8,7% în perioada 2007-2008) le-au suportat consumatorii români, 
avînd consecinţe negative asupra nivelului de trai a circa 70% din gospodării.    

Astfel, numai în anul trecut  peste 1,5 milioane români încadraţi din punct al 
veniturilor câştigate în persoane defavorizate au primit câte 19 kg făină şi 6 kg zahăr din 
Fondul European de Garantare Agricolă finanţat de Comisia Europeană. [Financiarul, martie 
2008 – martie 2010]. O Românie, cândva numită grânarul Europei a devenit o zonă 
defavorizată din punct de vedere alimentar, unde chiar şi produsele locale sunt puse sub 
semnul întrebării privind dispariţia lor totală. 

Nu trebuie să uităm că suntem biologic şi ceea ce mâncăm şi bem, suntem nu atât 
produse globale încă, dar mai ales produse locale. Normalitatea dezvoltării ar trebui să ne 
îndrepte către produsele locale importante pentru conservarea naturii (High Nature Value 
Products). Ele sunt produsele care ajută la menţinerea peisajelor naturale din zonele rurale, 
prin continuarea practicilor agricole într-un mod tradiţional, practici încă aplicate de fermieri 
pentru creşterea animalelor şi gospodărirea terenurilor. Produsele locale, totodată, se 
constituie ca un principiu important al dezvoltării economiei locale. O încercare de definire a 
acestora le califică drept produse alimentare, bunuri şi servicii obţinute şi consumate la nivel 
local. Alimentele şi practicile agricole prin care pământul, păşunile, fâneţele şi livezile sunt 
gospodărite, dar si modul în care animalele sunt crescute şi îngrijite, joacă un rol esenţial atât 
în crearea şi menţinerea culturii locale, a peisajului, dar mai ales pentru sănătatea oamenilor şi 
a copiilor. Astfel, obţinerea si comercializarea produselor alimentare locale reprezintă un 
catalizator pentru menţinerea şi dezvoltarea comunităţii şi, în acelaşi timp, o sursă de beneficii 
sustenabile pentru economiile locale. Un produs local important pentru conservarea naturii 
este acel produs care ajută la conservarea biodiversităţii spaţiului rural (speciilor şi asociaţiilor 
de plante şi animale dependente de acest mediu), conservarea habitatelor şi a peisajelor rurale, 
precum şi la protecţia resurselor naturale (prin utilizarea unor practici prietenoase cu mediul); 
dezvoltarea economiei locale, sprijinind fermierii de semi-subzistenţă, prin menţinerea 
activităţilor agricole în sistem de fermă/gospodărie.  

Chiar şi într-o economie mondială integrată, prezenţa produselor locale va îmbunătăţi 
soarta întregii planete, fiind un răspuns la semnalul de alarmă conform căruia am ajuns la 
limitele capacităţii pământului de a ne hrăni. Globalizarea lumii mondiale înseamnă 
necesitatea colaborării şi convieţuirii unor sisteme politice şi economice foarte diversificate, 
dar şi implicarea internă în probleme fie considerate majore, fie relativ minore dar cu impact 
major tradiţional.Iar una dintre ele este chiar posibila dispariţie în viitorul destul de apropiat al 
produselor tradiţionale de stână... 
 

Un punct de vedere statistic şi contabil privind costurile şi eficienţa produselor 
tradiţionale de stână romaneşti bazat pe o anchetă în gospodăria păstorului tradiţional 

Studiu de caz: O anchetă în arealul carpatic şi subcarpatic al judeţului Argeş 
Numărul gospodăriilor care au solicitat subvenţii pentru creşterea oilor (peste 50 de 

capete) şi bovinelor (peste 3 capete) în anul 2009 a scăzut dramatic. Problema este doar una 
de inventar deoarece în anul 2010, astfel de subvenţii nici măcar nu se vor mai acorda. 
Motivele ţin de multe cauze, unele obiective generate de semnarea aderării la U.E. dar şi de 
lipsa unor proiecte pentru agricultorii români tradiţionali, finanţate din fonduri europene. 

În cadrul studiului de caz, câmpul declarat al turmei de oi argeşene se plasează în 
intervalul 50 -1500 de oi, dar mai mult de 60 % deţin sub 100 de ovine. Turmele tradiţional 
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rentabile cu peste 1000 de capete mai reprezintă doar 1,2 % din total, ceea ce trage un prim 
semnal de alarmă în domeniul respectiv, conform datelor extrase din solicitările de subvenţii 
ale producătorilor. 

În cazul bovinelor amplitudinea frecventă a crescătorului este de la 1-4 capete, dar în 
cazul solicitanţilor de subvenţii doar 0,05% dintre gospădării (numai 5) deţin un număr 
eficient de capete (peste 100 de bovine), capabil să genereze profituri pe termen lung. În 
judeţul Argeş, în anul 2009, numărul gospodăriilor implicate în pastoralitatea tradiţională a 
fost aparent de supravieţuire, respectiv peste 800 de gospodării pentru ovine (deţinând circa 
108 mii de capete) iar al celor implicate în creşterea bovinelor de peste 8 000 (deţinând circa 
37 de mii de capete).Polarizările în cele două populaţii sunt excesive şi mediile solicitanţilor 
de subvenţii (circa 135 capete la ovine şi circa 4 capete la bovine) se poziţionează în în zona 
ameninţătoare a zotehniei de supravieţuire limitată a gospodăriilor tradiţionale [Dinu, 1996, 
p.180], peste impactul nutriţional al animalelor în cauză (de exemplu în cazul vacilor acestea 
pot asigura prin sacrificare carnea pentru 6-8 locuitori şi lapte pentru 10-15 ).În paralel a 
crescut numărul solicitanţilor de subvenţii pentru caprine (peste 25 de capete) înregistrându-se 
circa 200 de gospodării cu un şeptel de peste 12 mii de capre (cu  o medie de circa 60 de 
capete).  

Metodologia de cercetare necesită o prezentare iniţială ceva mai largă.Au fost 
selectate trei localităţi din zona montană argeşană: Corbeni, Rucăr şi Domneşti în interiorul 
cărora gospodăriile au fost stabilite prin metoda masivului de date, selectând lista primilor 
douăzeci de gospodării, în raport cu mărimea şeptelului (urmărind practic nivelul eficient al 
creşterii acestor animale) iar prin voluntariat gospodăriile au completat un chestionar (descris 
sintetic în anexă), în care ghidul nostru a fost ghidul de structurare al anchetei ABF (ancheta 
statistică a bugetelor de familie derulată de INS în România cu o tradiţie neîntreruptă de peste 
70 de ani), pe care am redus-o drastic la numai 4 pagini (din cerinţe de promptitudine şi cu 
speranţa unui non răspuns redus).Din cele 14 gospodării care au oferit date lunar (interval de 
referinţă luna februarie 2010), numai 9 au oferit baze de date complete pentru studiul nostru, 
restul fiind afectate de incompletitudine sau subevaluare şi omisiuni.Micul eşantion nealeator 
dirijat, autoselectiv prin voluntariat şi completitudine a permis doar formularea de opinii 
legate de tendinţele şi structurile generale, dar credem că sunt suficiente pentru a le exprima 
drept semnale de alarmă substanţiale în evoluţia pastoralităţii la sud de Carpaţi. Varietatea 
veniturilor din punct de vedere al sursei, periodicităţii şi mărimii face dificilă prezentarea  
acestora într-o manieră standard. Informaţiile privind veniturile celor 9 gospodării din 
eşantion s-au obţinut prin autodeclarea acestora având în vedere că în practică nu se cunosc 
alte metode de estimare a acestora. În acest context se pune întrebarea cât de veridice sunt 
datele obţinute prin procedeul de autodeclarare. În literatura de specialitate se menţionează că 
în ţările dezvoltate omisiunea sau subevaluarea pot depăşi 20 -25% din venituri şi cheltuieli 
(pentru care nu există un control riguros prin globalizarea acestora). Subdeclararea veniturilor 
poate fi cauzată de mai multe aspecte precum: 

- unele venituri chiar dacă nu sunt ilegale, nu sunt declarate sau sunt subevaluate atunci 
când contravin unor norme şi valori morale; 

- subdeclararea veniturilor se face şi din dorinţa de a obţine un sprijin social a cărui 
acordare este legată de un plafon sau chiar lipsă de venit; 

- subevaluarea veniturilor mai mari de teama de reacţie socială; 
- este posibil ca persoana care furnizează informaţiile să nu cunoască unele venituri 

suplimentare ale partenerului sau a altor membri din gospodărie; 
- veniturile obţinute din vânzarea produselor obţinute în gospodăria proprie, de regulă, 

nu sunt înregistrate etc. 
Este evident că în micul nostru studiu de caz,  veniturile declarate prezintă distorsiuni 

într-un grad dificil de estimat, dar putem considera că limita lor este de 35-40%. Riscul 
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subdeclarării este mic sau aproape nul privind veniturile obţinute din activităţi economice 
formale (salarii, pensii, alocaţii etc). Unele categorii de venituri au fost aproximative întrucât 
respondenţii nu aveau o percepţie precisă a nivelului lor. Veniturile aferente consumului 
propriu le-am estimat cu ajutorul unei metode de aproximare având în vedere dificultatea 
cuantificării acestora. Anualizarea datelor lunare prin întrebări legate de venituri dar şi de 
cheltuieli era necesară pentru a înţelege cum pot rezista aceste gospodării perioade mari de 
timp fără a-şi acoperi cheltuielile prin venituri corespunzătoare. O astfel de intervenţie 
denumită de noi „anualizare” a extins nivelul erorilor şi omisiunilor la peste 40%, către 50%. 
Din păcate o anchetă lunară pentru un interval continuu de 12 luni, nici nu este posibilă (prin 
absenţa membrilor godspodăriei, în lunile cu impact major pastoral, şi nici nu va fi acceptată 
de capul de gospodărie circumspect într-un mediu cu politici de impozitare fluctuante. 

Metodologia de anualizare s-a bazat pe următoarele criterii metodologice zonale, 
rezultate din reacţiile şi estimările subiective ale respondenţilor, ceea ce a impus ca nivelul 
veniturilor să fie percepute şi determinate în cercetare cu o anumită prudenţă în baza 
informaţiilor culese din gospodării dar şi comparate relativ cu târgurile tradiţionale.  

Caseta nr. 1 
Repere metodologice ale cercetării 

Veniturile anuale pe o oaie  se determină ştiind că : 
- pe o perioadă de 2 luni în anotimpul de primăvară se obţin 4 kg de telemea/oaie care se valorifică la 15 

lei/kg ; 
- pe o perioadă de 2 luni în anotimpul de vară se obţin 3 kg de brînză burduf/oaie care se valorifică la 30 

lei/kg ;   
- un miel tăiat se vinde cu cca 10kgx20 lei/kg = 200 lei ; 
- venitul anual pe o oaie este aproximativ de 2x4x15+2x3x30+200 = 500 lei 

Veniturile anuale pe o bovină se determină pornind de la aspectele următoare : 
- producţia de lapte este de 10 -15 l/zi ; 
- o vacă se mulge cca 9 luni într-un an calendaristic ; 
- un kg de brânză de vacă se obţine din 5 l de lapte, valorificându-se la 8 lei/kg ; 
- veniturile totale din vânzarea laptelui de vacă (laptele de oaie nu se vinde) este de 10768 lei pe cele 9 

gospodării luate în studiu (vezi anexa nr.) ; 
- numărul bovinelor pe ansamblul celor 9 gospodării investigate este de 76 capete ; 
- contravaloarea laptelui vândut/cap de bovină = 10768 /76 = 142 lei, adică 142 : 2,5 lei/l = 57 litri lapte 

vânduţi pe cap de bovină ; 
- venitul anual din valorificarea brânzei de vacă = [(15x30x9)-57] /5x8 = 6388 lei ; 
- ţinând cont că ponderea consumului propriu al gospodariei este de 40% din brânza de vaci obţinută, 

rezultă că venitul net pe cap de bovină este de : 6388-6388x40% =3833 lei ; 
- veniturile din vânzarea unui viţel pot fi de cca 40 kg x10 lei/kg = 400 lei ; 
- deci veniturile anuale nete aproximative pe un cap de bovină sunt de : 142 + 3833 +400 = 4375 lei; 

Cheltuielile pe cap de oaie, respectiv de bovină le determinăm pe baza informaţiilor culese de la cele 9 
gospodării din eşantionul final stabilit, ştiind că: 

- cheltuielile cu hrana unei bovine sunt de 5 ori mai mari decât cheltuielile cu hrana unei ovine; 
- din punct de vedere al cheltuielilor cu hrana, convenim că o bovină echivalează cu 5 ovine; 
- rezultă că bovinele aferente celor 9 gospodării reprezintă 380 de ovine ; 
- numărul total al ovinelor echivalente este de 380 + 2650 = 3030 capete ; 
- cheltuielile totale pe o ovină = 196981 : 3030 = 65 lei /ovină ; 
- cheltuielile totale pe o bovină = 65x 5 = 325 lei / bovină ; 

Pe baza datelor obţinute mai sus determinăm eficienţa pe cap de ovină, respectiv de bovină, astfel :  
- profitul anual pe o ovină = 500 – 65 = 435 lei ; 
- profitul anual pe o bovină = 4375 – 325 = 4050 lei ; 

Informaţiile estimate mai sus reprezintă mărimea optimă a rezultatelor obţinute pe un cap de oaie, respectiv de 
bovină. Structura şi rentabilitatea fiind diferite de la o gospodărie la alta, datele sunt definite evident 
spectral prin intervale largi de variaţie. 
Având în vedere că numărul membrilor unei gospodării este diferit de la o familie la alta, analiza veniturilor 
totale relevă că o creştere a veniturilor trebuie analizată  în raport cu numărul de persoane. Astfel, o creştere 
semnificativă de venituri apare la trecerea de la familia de o persoană la cea de două. Un  număr de persoane mai 
mare în cadrul gospodăriei se asociază cu o creştere mai modestă a veniturilor iar în familiile mai numeroase se 
întâlnesc chiar cazuri de scădere a veniturilor.Veniturile din agricultură acoperă mai mult de o treime din 
necesarul de consum. 
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Rezultatele sunt detaliate şi prezentate în anexă respectând confidenţialitatea 
familiilor. Ele  demonstrează că implicarea prin politici agricole de susţinere a pastoralităţii ca 
suport al comunităţilor rurale montane şi implicit a agroturismului din zona constituie o 
necesitate de prim rang. În prezentarea nostră am folosit valorile ce deţin cea mai mică 
volatilitate, respectiv valorile medii. Aceste valori sunt prezentate succint în continuare: 

 
Tabel nr.1  

Principalii indicatori ai bugetului mediu al unei gospodării supuse cercetării în luna 
februarie 2010 

 
DENUMIRE INDICATOR Valoarea medie

/gospodărie 
Valoarea medie 

/persoană 
-în% semni-

ficative 
TOTAL  VENITURI (lei) 15.243 3346   
1.Intrări de bani  1.384 304 9,1% 
2.Vânzări de produse 2.750 604 18,0% 
2.1. produse de bază (lapte) 1.031 226  
2.2. preparate din lapte 1.718 377  
3. Vânzări carne animale sacrificate 4.587 1007 30,1% 
4. Vânzări preparate din carne  197 43 1,3% 
5.Vânzări animale vii 6.291 1381 41,3% 
6.Băuturi alcoolice  33 7 0,2% 
TOTAL CHELTUIELI (lei) 16462 3614  
I. Cheltuieli gospodărie 2.473 543 15,0% 
1.1. Cheltuieli consum produse 724 159  
1.2. Cheltuieli benzină  907 199  
1.3. Cheltuieli locuinţă  842 185  
II. Cheltuieli directe cu şeptelul (fân, furaj) 6.804 1.494 41,3% 
III.  Alte cheltuieli  indirecte   7.185 1.577 43,7% 
3.1. Cheltuieli cu hrană animalelor  
(cheltuieli legate de păşunat) 

4.665 
1.024   

3.2. Cheltuieli cu salariile îngrijitorilor de 
animale 

1.956 
429   

3.3. Cheltuieli cu tratatamentul veterinar 375 82   
3.4. Cheltuieli cu întreţinerea păşunilor 
proprii sau închiriate 

150 
33   

3.5. Alte cheltuieli 39 9   
Rezultatul financiar final -1.219 -268   

 
Câteva dintre concluziile alarmante ale analizei, pornind de la abordarea structurală şi 

tendenţială a acestor date, afectate de un procent de eroare relativ rezonabil în cercetări de 
acest tip, de circa 35-40% (datele fiind  aferente lunii februarie, relativ mai stabile, nu sunt 
anualizate în această formă de prezentare), sunt următoarele: 

- activitatea deţine o sezonalitate accentuată a veniturilor prin distribuirea marii 
majorităţi a încasărilor în două mari perioade, marcate de sărbătorile de Paşti şi de 
Nedeea pastorală, la finalul transhumanţei pendulatorii (martie–aprilie şi respectiv 
sfârşit de august–septembrie); 

- timp de 10 luni din an, bugetul gospodăriei pastorale are ca rezultat o pierdere, ceea ce 
se traduce prin nevoia de susţinere sau subvenţionare (fie prin intervenţia statului, fie 
prin alte activităţi  de tip turistic unde fonduri, programe şi proiecte axate pe resurse 
europene ar putea finanţa investiţiile necesare); 

- tendinţa pe termen mediu şi lung desprinsă din venituri este una foarte gravă, circa 
71,4% fiind rezultate din autodistrugerea ocupaţională prin sacrificarea animalelor 
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pentru supravieţuire, cu mult peste cotele normale (din bugetul mediu rezultă că 
vânzările de carne rezultată din animale sacrificate deţin 30,1% şi cele din animale vii 
41,3%); 

- produsele locale din carne tind spre o dispariţie mult mai rapidă decât se putea aştepta 
tradiţia pastorală pe timp de criză (vânzările de preparate din carne mai deţin în 
bugetul mediu al încasărilor doar 1,3 %); 

- autoconsumul creşte la nivelul gospodăriei, cauza fiind veniturile insuficiente în 
perioadele cu presiune mare a cheltuielilor (cheltuielile medii pe o persoană pentru 
alimente cumpărate sunt de nivelul a circa 160 de lei pe persoană lunar, restul de 
alimente necesar unei activităţi solicitante fizic, fiind oferite de un autoconsum evident 
majorat); 

- aproape 70 % din cheltuieli sunt cele legate de hrana animalelor de acoperirea unor 
cheltuieli directe în raport cu creşterea şeptelului (fân furaje şi investiţii în şeptel) sau 
indirecte (cheltuieli legate de păşunat, de stână, de îngrijitori, de întreţinerea păşunilor 
etc.); 

- stâna sau „întreprinderea economică pastorală tradiţională” [Murgescu, 1996, p.67] nu 
mai prezintă o eficienţă stabilă şi devine tot mai mult întreprindere falimentară; 

- soluţia de supravieţuire de moment a dilatat importanţa creşterii vitelor, dar impactul 
structural în şeptel este unul de mixtare până la destrămare a pastoralităţii tradiţionale 
(vitele devin tot mai numeroase şi în şeptelul mixtat al turmelor de oi), astfel încât oaia  
pare a nu mai fi „mijlocul de producţie principal tradiţional al păstoritului”[Murgescu, 
1996, pg.68-70]. 

 
O remarcă şi două întrebări finale 

Mocanii, păcurarii, ungurenii sau păstorii tradiţionali tind tot mai mult să devină 
simple repere istorice fără a fi înlocuiţi de alte meserii sau ocupaţii în spaţiul rural, care se 
pare că se autodistruge, nefiind sprijint, ori cel puţin lăsat să respire... Eficienţa ocupaţiei 
pastorale nu s-a rezumat niciodată la produsele sale alimentare, ci aceasta a îmbrăcat forme 
sociale şi chiar culturale aparent nebănuite.Cum va supravieţui sau cum ar putea să se 
dezvolte oare turismul rural, agroturismul montan în speţă, fără pastoral? Ce fel de produs 
turistic poate fi relevant şi original într-un sat de munte, lipsit de produsele sale locale, de 
datini, de cultura sa sau de calendarul şi spaţiul său specific? 
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Anexa nr.1 
 

Situaţia centralizată şi agregată a bugetului gospodăriilor autoselectate 
- Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent gospodăriilor luate în studiu - 

 
 
 

 

Denumire indicator Gosp.1 Gosp.2 Gosp.3 Gosp.4 Gosp.5 Gosp.6 Gosp.7 Gosp.8 Gosp.9 Total 

TOTAL  VENITURI (lei) 17.726 12.207 14.554 14.412 38.126 9.282 17.093 7.321 6.469 137.190 
1.Intrări de bani  131 1073 1130 800 2542 1042 3040 1622 1080 12.460 
2.Vânzări de produse 7.145 4.875 2.184 4.550 2.060 1.275 1.208 420 1.030 24.747 
2.1. produse de bază (lapte) 1800 1590 1080 1500 1020 1040 618 165 470 9.283 
2.2. preparate din lapte 5345 3285 1104 3050 1040 235 590 255 560 15464 
3. Vânzări carne animale 
sacrificate 

1950 1625 5020 1690 11.390 4060 9400 3300 2850 41285 

4 Vânzări preparate din carne          184 255 995 169 174 1777 
5.Vânzări animale vii 8500 4634 6220 7372 21.950 2650 2450 1810 1035 56621 
6.Băuturi alcoolice                  300 300 
TOTAL CHELTUIELI  
(lei) 

12.938 10.820 16.999 11.338 41.402 16.796 11.629 18.877 7.359 148158 

I. Cheltuieli gospodărie 3.238 2.720 1.455 2.588 2.992 4.455 1.167 2.865 775 22255 
1.1. Cheltuieli consum produse 930 642 460 630 770 1220 130 1320 415 6517 
1.2. Cheltuieli benzină  1200 1200 820 1000 1435 1200 200 1025 82 8162 
1.3.Cheltuieli locuinţa  1.108 878 175 958 787 2035 837 520 278 7576 
II. Cheltuieli directe cu şeptelul 
(fân, furaj)  

4300 3550 7504 4050 16.184 7.826 3746 10.384 3.694 61238 

III. Alte cheltuieli indirecte  5400 4550 8040 4700 22.226 4515 6716 5628 2890 64665 
3.1. Cheltuieli cu hrană animalelor 
(cheltuieli legate  de păşunat) 

2000 1700 6040 1800 19.296 2.310 4416 3528 900 41990 

3.2. Cheltuieli cu salariile 
îngrijitorilor de animale 

2400 2100 1400 2200 2400 2000 2000 1800 1300 17600 

3.3. Cheltuieli cu tratatamentul 
veterinar 

300 200 600 250 530 205 300 300 690 3375 

3.4. Cheltuieli cu întreţinerea 
păşunilor proprii sau închiriate 

500 400   450           1350 

3.5. Alte cheltuieli 200 150               350 
IV. Număr persoane 6pers. 8 pers. 3 pers. 3 pers. 5 pers. 4 pers. 6 pers.  3 pers. 3 pers.  41 pers 
V. Număr ovine 900 135 175 200 450 100 90 400 200 2650 
VI. Număr bovine  28 7 10 4 7 4 5 8 2 75 
Rezultatul 4.788 1.387 -2.445 3.074 -3.276 -7.514 5.464 -11.556 -890 -10.968
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2.6. FORECASTING OF CURRENT EXPENSES FOR WATER 
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Abstract  

Abandoned from all point of views, rural area is, in fact, a powerful generator of ideas, of theoretical 
and practical treatments, beyond of general and errorneous concept that this type of administrative environment 
would “swallow” anything, the sufficiency of “specialists” and precariousness of solutions being much more 
than the necessary of restoring the right place of rural life.     

This study analyses some problems which disagree with mentioned type of treatment, besides 
emphasizing an increasing difficulty in implementation of some feasible solutions. 
 

Key words: expenses forecasting, water distribution services, rural area. 
 

Consideraţii introductive 
 Ultimii 10-15 ani au fost caracterizaţi, din punctul de vedere al serviciilor publice în 
general şi al celor de alimentare cu apă şi de canalizare în special, de un amplu şi foarte 
consistent program investiţional cu surse de finanţare mixte (în cadrul cărora finanţările din 
programe europene au avut sistematic o pondere semnificativă respectiv 60-65% şi uneori 
chiar 80%). 
 Implementarea şi mai ales exploatarea noilor obiective investiţionale au întâmpinat şi 
încă mai întâmpină o multitudine de dificultăţi (mai ales când a fost şi este vorba de investiţii 
în mediul rural). 
 Cu titlu de exemplu, se vor enumera trei din problemele care nu au fost şi nu vor fi 
soluţionate în următorii 10-15 ani: 

a. inexistenţa unui istoric în raport cu care să se definească o serie de parametri 
fundamentali (cum ar fi de exemplu, tariful); 

b. lipsa oricărei expertize tehnice, economico-financiare şi juridice din partea autorităţilor 
locale; 

c. puterea economică precară a populaţiei din mediul rural pe fondul unor activităţi de 
natură economică şi socială aflate sub cotele de avarie. 

Datele şi informaţiile utilizate în cadrul acestui studiu sunt reale reprezentând un 
argument pe linia credibilităţii ideilor şi concluziilor rezultate din analizele şi proiecţiile 
realizate. 
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Principalele coordonate privind estimarea cheltuielilor de exploatare 
pentru serviciile de alimentare cu apă furnizate în mediul rural 

 La nivel naţional, în peste 80% din cazurile analizate informaţiile necesare unor 
asemenea estimări sunt fie inexistente, fie inaplicabile, ceea ce a impus în mod evident, o 
abordare exhaustivă, o vastă experienţă şi o metodologie complexă şi inventivă de analiză şi 
proiectare. 

Ipotezele de bază care vor fi utilizate pentru estimarea cheltuielilor de exploatare sunt 
următoarele: 

a. energia electrică va avea o pondere valorică crescătoare în timp ce consumul specific 
fizic (Mw/1000 mc), o pondere descrescătoare; 

b. productivitatea fizică (mc/angajat.lună) va creşte cu un ritm mai mare decât 
productivitatea valorică. 

c. Tariful mediu la energia electrică va fi strict crescător pentru primii cinci ani, fiind în 
fapt dublul tarifului iniţial. 

d. Cheltuiala medie salarială brută în mediul rural va fi între 130 şi 160 Є/lună; 
e. Funcţia de definire a cheltuielilor specifice se va raporta la volumul fizic total de 

activitate (şi nu la veniturile totale), astfel că: 
- dacă ponderea volumului fizic de activitate desfăşurată în mediul rural este sub 

20%, atunci cheltuielile la 1000 lei venituri sunt mai mari de 1000 şi, 
- dacă ponderea volumului fizic de activitate din mediul rural este mai mare de 20%, 

atunci cheltuielile la 1000 lei venituri sunt mai mici de 1000. 
Cu alte cuvinte trebuie să se identifice o funcţie care să îndeplinească următoarele 

condiţii prestabilite: 
f(p)=ap2+bp+c                     (1) 

  astfel că: f(5)  =1300 
f(20)=1000 
f(30)=  800 

unde:  p =  ponderea  producţiei  fizice  din  mediul  rural  (Qa+Qc)  în  totalul producţiei fizice 
                  estimate. 

Funcţia care îndeplineşte condiţiile de mai sus este de forma: 
f(p)=0,1155p2–15p+1222                (2) 

iar nivelul cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare sunt determinate în baza datelor din 
tabelul de mai jos: 

Tabelul 1 
 

Nr.crt. Specificaţie U.M. t1 t2 t3 t4 T5 t6 t7 
1. P=QTR/ QT % 4,48 6,79 9,5 11,6 13,6 21,8 29,6 
2. f(p) Є/1000 Є 1157 1126 1090 1064 1064 950 879 
3. VTR mii Є 174 246 304 353 353 698 917 
4. CTR  mii Є 201 277 331 376 376 663 806 
5. PB=VTR–CTR  mii Є –27 –31 –27 –23 –20 +35 +111 

unde:  CTR = VTR .f(p)/1000                          (3) 

Corelaţia dintre ponderea p şi profitul brut din activitatea prognozată a se desfăşura şi 
dezvolta în mediul rural este dată de graficul următor: 
 

p 4,48 6,79 9,5 11,6 13,6 21,8 29,6 
PB –27 –31 –27 –23 –20 +35 +111 
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Grafic nr. 1. 
 
  Graficul de mai sus arată că practic există posibilitatea ca şi serviciul din mediul rural 
să fie rentabil din punct de vedere economic doar după ce ponderea acestuia în activitatea 
noului operator trece de 18-20%. 
  Pentru structura cheltuielilor de exploatare se predefineşte următoarea evoluţie: 
 

Tabelul 2. 
– % – 

Nr.crt. Specificaţie t1 t2 t3 t4 T5 t6 t7 
1. TOTAL CHELT. EXPL din care: 100 100 100 100 100 100 100 
2.   – energie electrică 30 33 35 40 41 40 39 
3.   – chelt. salariale 32 32 30 25 24 25 24 
4.   – amortizări 5 7 10 10 10 9 8 
5.   – materiale 23 23 21 20 29 20 22 
6.   – alte cheltuieli 10 5 4 5 5 6 7 

 
Corelând datele din tabelele precedente rezultă următoarea prognoză a cheltuielilor de 

exploatare în mediul rural: 
Tabelul 3. 

– mii Є – 
Nr. 
crt. Specificaţie t1 t2 t3 t4 T5 t6 t7 

1. TOTAL CHELT.EXPL din care: 201 277 331 376 529 663 806 
2.   – energie electrică 60,3 91,41 115,85 150,4 216,89 265,2 314,34
3.   – chelt. salariale 64,32 88,64 99,30 94 129,96 165,75 193,44
4.   – amortizări 10,05 19,39 33,10 37,60 52,90 59,67 64,48 
5.   – materiale 46,23 63,71 69,51 75,20 105,80 132,60 177,32
6.   – alte cheltuieli 20,10 13,85 13,24 18,80 26,45 39,78 56,42 
7. Tarif estimat EE (Є/Mw) 80 100 120 140 160 160 160 
8. CS  (Є/angajat.lună) 130 135 140 145 150 155 160 

 
În baza estimărilor cheltuielilor de exploatare (pe total şi în structură), a cheltuielilor 

salariale medii lunare pe angajat (CS) precum şi a tarifului la energia electrică, rezultă 
următoarele estimări pentru o serie de indicatori sintetici: 
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Tabelul 4. 
Nr. 
crt. SPECIFICAŢIE U.M. t1 t2 t3 t4 T5 t6 t7 

1.  Număr angajaţi (NA) pers. 41 55 59 54 71 89 101 
2.  Consum en.electr. (EE) Mwh 754 914 965 1074 1356 1658 1965 
3.  Consum specific en.el. (CSE1) Mwh/1000mc 1,42 0,82 0,96 1,00 1,09 0,78 0,64 
4. CSE2 Є/1000Cex 300 330 350 400 410 400 390 
5.  W1 (productiv. muncii) mc/ang.lună 1077 1133 1305 1653 1459 1982 2536 
6.  W2 (productiv. muncii) Vex/1000CS 2705 2775 3061 3755 4009 4211 4740 

Cu titlu de exemplu, se poate observa că graficul consumului specific de energie 
electrică (CSE1) respectă ca tendinţă ipotezele formulate la începutul paragrafului: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafic nr. 2. 

Să mai facem precizarea că funcţia f(p) determinată mai sus: 
f(p)=0,1155p2–15p+1222 

arată şi faptul că la o pondere foarte mică a volumului fizic de activitate în mediul rural 
( 0p → ), cheltuielile minime la 1000 lei venituri din exploatare sunt: 

f(0)=1222 lei/1000 lei venituri. 
  Asupra tarifelor estimate ale serviciilor în paragrafele precedente nu s-a efectuat nici o 
intervenţie sau modificare. 
 

Concluzii 
 Dezvoltarea durabilă, coeziunea economică şi socială rămân simple deziderate pentru 
realitatea mediului rural atât timp cât investiţiile în serviciile publice din acest mediu 
administrativ nu sunt urmate imediat de ample programe de dezvoltare economică, programe 
care trebuie să abordeze în permanenţă cel puţin două coordonate de bază: 
a. dezvoltarea turismului rural (şi nu doar a celui montan); 
b. sprijinirea micilor producători pentru valorificarea pe piaţa internă, cel puţin în primă 

instanţă, a producţiei acestora. 
În fond este vorba de creşterea veniturilor populaţiei din mediul rural, venituri fără de 

care investiţiile realizate rămân “îngropate” şi la propriu şi la figurat iar operatorii de servicii 
publice riscă falimentul (eveniment deja manifest în anumite zone ale României). 
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Abstract 
The paper presents the main technical and economic aspects of estimation of environment energy 

potential of a specific location of a mountain dwelling building, needed for installing a renewable energy source 
capable to obtain the energetic autonomy of the building.   

 
Cuvinte cheie: renewable energy source, geothermal, solar, photovoltaic. 
 

Aspecte generale 
În zonele montane asigurarea securităţii energetice a populaţiei este realizată în 

principal prin arderea lemnului extras din pădurile locale. Totodată, în acest început de 
mileniu se constată creşterea consumului de energie în zonele montane. 

 
Factori generatori 

Cererea de energie este influenţată de factori tehnico-economici, sociali şi climatici 
precum: 

- Dezvoltarea social-economică a localităţilor montane;  
- Creşterea şi diversificarea tematicilor turismului montan; 
- Migraţia populaţiei către zonele montane; 
- Modificarea legislaţiei privind protecţia mediului; 
- Modernizarea construcţiilor montane care conduce la schimbarea surselor 

tradiţionale de energie; 
- Necesitatea limitării factorilor fizico-chimici care dezvoltă în timp modificări 

climatice globale şi produc perturbarea ecosistemelor montane. 
 

Tendinţe şi actualitate 
 Dezvoltarea durabilă a zonelor montane este o politică de actualitate a comunităţilor 
locale şi priveşte îmbunătăţirea performanţelor economice printr-un management energetic a 
cărui consecinţă este modernizarea sistemelor energetice. 
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 Factorii de decizie locală au autoritatea necesară efectuării schimbărilor care să 
conducă la îmbunătăţirea sistemelor de operare social-economice, mărind astfel şansele 
creşterii competitivităţii şi atractivităţii zonelor montane, pentru a răspunde favorabil la 
provocările impuse de piaţa economică a Comunităţii Europene. 
 Investiţiile tehnico-economice necesare pentru complementarea sistemelor tradiţionale 
de încălzire sau înlocuirea lor totală în scopul asigurării autonomiei energetice a construcţiilor 
montane în condiţiile cerute de protecţia mediului şi legislaţia în vigoare sunt costisitoare. 
 Pentru optimizarea investiţiilor tehnico-economice în acest domeniu este necesară 
evaluarea potenţialului energetic local al zonei în care se implementează aplicaţia. 
 

Obiectivele principale ale investiţiilor energetice 
• Creşterea eficienţei energetice; 
• Creşterea economiilor băneşti prin aplicarea celor mai moderne soluţii tehnice; 
• Maximizarea profitului prin minimizarea costurilor energetice în vederea creşterii 

competitivităţii; 
• Siguranţa în alimentarea cu energie a construcţiilor montane; 
• Reducerea intensităţii energetice pentru serviciile care asigură exploatarea cu minim 

de costuri şi personal a clădirilor încălzite cu acea tehnologie; 
• Reducera cu 50-70% a costurilor energetice a costurilor energetice în raport cu 

soluţiile clasice şi reducerea perioadelor de amortizare la un termen de 5-7 ani în 
condiţiile în care sunt aplicate tehnologii şi echipamente moderne, capabile să 
folosească energiile regenerabile, asigurându-se astfel autonomia energetică. 

 
Promovarea surselor de energie regenerabilă 

 Un deziderat al managementului energetic modern este utilizarea sistemelor care 
folosesc energia mediului. 
 Energia mediului este manifestarea termodinamică a Soarelui şi Pământului, fiind o 
formă de energie regenerabilă, care prin procese naturale de conversie continuă se transferă 
între mediile fizice ale spaţiului înconjurător, influenţând viaţa social-economică. 
 Alegerea sistemului de conversie a energiei mediului care să asigure autonomia termo-
energetică a construcţiilor montane este determinată de durata, intensitatea şî mărimea sursei 
de enrgie regenerabilă existentă preponderent în zona de amplasare a construcţiei montane.  
 Estimarea potenţialului energetic, în lipsa unui cadastru energetic, se efectuează prin 
măsurători de natură fizică, în intervale de timp cu o durată de minim un an, realizate de 
specialişti şi finalizate prin modele matematice şi bilanţuri energetice care să evidenţieze 
manifestarea temporală şi eficienţa resursei de energie regenerabilă din zona de interes. 
Principiile managementului energetic: 

• Promovarea surselor noi de energie; 
• Economisirea energiei prin sisteme de izolare termică; 
• Promovarea cogenerării de mică şi medie putere; 
• Utilizarea aparatelor de măsură şi reglare a consumului energetic; 
• Utilizarea personalului specializat pentru managementul energetic care să 

efectueze bilanţurile energetice odată la 5 ani pentru suprafeţe utile mai mari de 
1500 m2. 

• Obligativitatea de întocmire a unor programe proprii de eficientizare energetică 
pentru agenţii economici care au consumuri energetice de peste 100 tone petrol 
echivalent. 
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Dimensionarea sistemului energetic pentru costrucţiile montane 
Factorii care influenţează dimensionarea unui sistem energetic sunt: 

• Locaţia geografică şi parametrii climatici ai amplasamentului; 
• Parametrii fizici care definesc confortul ambiental interior; 
• Tipul şi funcţionalitatea costrucţiei. 

 
Localizarea geografică 

 Localizarea geografică a aplicaţiei şi factorii externi sunt foarte importanţi pentru 
determinarea necesarului de energie termică şi climatizare necesare unei clădiri pe parcursul 
unui an. 
 Factorii externi sunt definiţi prin parametrii climatici care caracterizează 
amplasamentul: 

- Temperature aerului; 
- Viteza vântului; 
- Intensitatea radiaţiei solare; 
- Umiditatea atmosferică. 

Calculul de dimensionare a unui sistem energetic se face pe baza unor valori medii ale 
factorilor externi. Sursele de unde pot fi găsite astfel de date sunt: 

- Cea mai apropiată staţie meteorologică; 
- Monitorizarea locală efectuată de către specialişti cu aparatură adecvată, în cazul 

realizării de programe finaţate din fonduri nerambursabile sau îprumuturi bancare. 
- Centre locale de furnizare a utilităţilor; 
- Publicaţii de specialitate şi standarde naţionale cum ar fi SR 4839, SR 1907-1, SR 

46/2. 
 Metoda utilizată pentru calculul necesarului de căldură annual pentru o construcţie 
este metoda numărului grade-zile în funcţie de temperaturile medii exterioare. 
Dimensionarea sarcinii de încălzire la vârf are formula: 
 

Pînc. max. = G ∙ Vcladire ∙ (Ti –Te) - Psup. 
unde: 
Pînc. max. - Puterea de încălzire necesară maximă (care asigură vârfurile de sarcină) [W]. 
G  - Pierderea specifică de energie termică pe unitatea de volum [W/m3∙K]. 
Vcladire   - Volumul necesar a fi încălzit al clădirii, dnumit şi anvelopă [m3]. 
Ti          - Temperatura interioară, care în România este standardizată la 20ºC. 
Te          - Temperatura exterioară. 
Psup.  - Puterea de încălzire suplimentară datorată: 

- Iluminatului interior; 
- Schimbului de aer; 
- Echipamentelor electrice şi electronice; 
- Căldurii degajate de ocupanţii clădirii. 

Optimizarea necesarului de energie se realizează cu metoda grade-zile, determinată 
statistic din datele climatice sau din standardele în vigoare: 

 

0,0024 ( ) 0,024 ( )tot clad
inc Zinc Zinc

inc inc

K GVQ G Techi G Ti
η η

= ⋅ ⋅ ≅ ⋅ ⋅                         [kWh/an] 

unde: 
incη  - randamentul anual de utilizare a sursei termice (~ 80%); 

Techi  - temperatura echilibru şi rezultă că: 
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Estimarea potenţialului energiei mediului din zona locaţiei construcţiei montane 

Pentru estimarea necesarului de energie pentru aplicaţie sunt necesari următorii paşi: 
 Bilanţul energetic al clădirii; 
 Proiectarea, dimensionarea sistemului de încălzire 
 Evaluarea potenţialului energetic; 
 Evaluarea economică a sistemului adoptat. 

Potenţialul energiei mediului în zona locaţiei construcţiei montane este format din 
zona energiilor regenerabile care se manifestă tot timpul anului în mediul amplasamentului. 

Clasificarea surselor de energie regenerabilă montană: 
 Energie derivată din biomasă, inclusiv lemnul; 
 Energie geotermică; 
 Energie termică solară; 
 Energie solar - fotovoltaică; 
 Energie hidraulică; 
 Energia eoliană. 

Cea mai uşoară soluţie de estimare a potenţialului energiei mediului în zona montană 
este în cazul in care a fost efectual cadastrul energetic. 

În România, această activitate este la început, motiv pentru care sunt necesare 
activităţi de lungă durată - nu mai puţin de un an de zile - pentru evaluarea potenţialului 
energetic al surselor de energie regenerabilă. 

Pentru reducerea costurilor, se efectuează estimarea potenţialului  energetic al surselor 
de energie regenerabila preponderentă prin observare directă. 

În zona montană, energia derivată din biomasă (lemn), energia solară şi energia 
geotermală sunt cele dominante, mai puţin zonele cu ape curgătoare şi potenţial eolian. 

Pentru uşurinţa în explicitare a modului de realizare a unui proiect de evaluare a 
potenţialului energetic, colectivul prezintă modul de estimare energetic pentru sursele de 
energie regenerabilă la: 

- energia solară - termică; 
- energia geotermală. 
 

Estimarea energiei solar-termică 
Energia totală captată de suprafaţa terestră de la soare este de aproximativ 720 x 106 

TWh/an. 
În România, fluxul energetic solar anual este cuprins între 1000 - 1350 kWh/m2/an. 
Principalele componente ale radiaţiei globale solare care ajung pe Pământ şi mărimea 

în procente în componenţa radiaţiei sunt: 
 radiaţia ultravioletă 0,28 - 0,38 μm = 3%; 
 radiaţia vizibilă 0,38 - 0,78 μm = 42 %; 
 radiaţia infraroşie 0,78 - 2,5 μm = 55 %. 

Se observă că cea mai mare cantitate de energie termică se găseşte în domeniul 
radiaţiei infraroşii. Captarea energiei termice solare se realizează cu panouri termice cu tuburi 
vidate care au posibilitatea de a capta eficient energia solară şi la temperaturi sub 0°C. 
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Poziţionarea captatorilor 
Poziţionarea captatorilor cu tuburi termice vidate este orientată pe două unghiuri: 
- unghiul de înclinare faţă de orizontală cuprins între 15 si 55°; 
- unghiul azimetrului care indică orientarea fată de SUD şi este cuprins între ± 40º. 
În concluzie, pierderea datorată orientării captatorilor nu este mai mare de 15 - 20 %. 
Pentru determinarea în timp a cantitaţii de energie solar termică în zona 

amplasamentului sunt studiate bazele de date a staţiilor meteorologice şi indicaţiile oferite de 
standardele de specialitate, urmând a efectua un calcul teoretic de estimare: 

EU = Sc·Igl·tz·z     
 unde: 

UE  - cantitatea de energie solară incidentă pe suprafaţa unui panou solar termic [Kwh/m2/an]; 

cS  - aria captatorului [m2]; 

g lI  - intensitatea fluxului global al radiaţiei solare incidentă pe suprafaţa captatoare [Kw/m2]; 

zt  - durata zilnică de funcţionare; 
z - numărul de zile de funcţionare. 

Pentru efectuarea estimării, sunt necesare următoarele dimensionări: 
 Fluxul global de radiaţie; 
 Durata de funcţionare zilnică; 
 Unghiul optim de înclinare. 

Pentru un program de estimare sunt necesare măsurători ale fluxului de radiaţie în 
fiecare oră.  

Intensitatea radiaţiei globale pe o suprafaţă este influenţată de: latitudine, longitudine, 
unghiul orar, declinaţia anotimpală şi factori de corecţie a unghiului de incidenţă. 

Aceste valori sunt incluse în radiaţia directă şi fluxul de radiaţie difuză şi sunt un 
rezultat al observaţiilor multianuale efectuate de staţiile meteorologice locale sau prin 
observaţie directă anuală, efectuată de specialiştii în cadrul programului pentru Cadastru 
Energetic. 
Fluxul global de radiaţie solară g lI  reprezintă suma a două componente: 

cosgl s dI I q I= +    
unde: 

sI  - radiaţia directă; 
q - unghiul de incidenţă a razei de soare pe suprafaţa panoului termic; 

dI  - radiaţia difuză. 
În concluzie, constatăm: 
Energia solară disponibilă se repatizează astfel în perioada unui an: 

 Aprilie - Septembrie  69 - 70 %; 
 Septembrie - Aprilie 30 - 31 % din care Iarna numai 10 - 11 %. 

Dacă analiza se efectuează în funcţie de radiaţia globală putem efectua verificarea 
calculelor. 

Atmosfera terestră este spaţiul în care se manifesta fluxul de radiaţie solară. 
Estimarea simplificată a energiei solare se poate calcula prin exprimarea radiaţiei 

globale, sau insolaţiei, astfel: 
Eu = Rs + Rd 

 unde: 
sR  - radiaţia solară directă = Is; 

dR  - radiaţia solară difuză = Id. 
Radiaţia solară directă depinde de orientarea suprafeţei. 
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Radiaţia solară difuză este constantă, indiferent de orientarea suprafeţei. 

Figura 1. Variaţia densităţii energiei solare. 

 
Figura 2. Grafic cu raportul între energia directă şi energia difuză. 

 
Bilanţul energetic al energiei solare 

Bilanţul radiativ (B) al energiei solare reprezintă suma fluxurilor primite de o 
suprafaţă a panoului şi suma tuturor fluxurilor energetice cedate de suprafaţa luată în calcul: 
 

( )1s d A R ef efB R R E R E Q A E= + + − − = − −  
 unde: 

ef t acE E E= −  

vRA
Q

φ= ⋅ [%]. 

A - albedoul atmosferic sau radiaţia reflectată; 
acE - contraradiaţia atmosferică - fluxul de radiaţii pe care îl emite continuu atmosfera; 

tE  - fluxul radiativ emis continuu de Pământ; 

efE  - radiaţia efectivă. 
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Pentru uşurinţa calculelor trebuie să amintim faptul ca fluxul de energie radiantă 
solară care ajunge la suprafaţa Pământului este mai mare decât constanta solară, având o 
mărime cuprinsă între 0 şi 1000 W/m2. 
 - media anuală 0,45 Kw/m2; 
 - vara - maxim: 0,7 - 1000 w/m2; 
 - iarna - minim: 0,2 Kw/m2. 
 

Energia geotermică 
Geotermia se ocupă cu studierea mecanismelor de propagare a energiei termice în 

interiorul volumului Globului Terestru şi a modului de transformare a energiei termice în 
energie mecanică, responsabilă de activitatea tectonică, cât şi de aspectele tehnice care permit 
promovarea aplicaţiilor practice pentru activitatea umană. 

Trebuie să amintim că manifestarea calorică terestră are loc peste tot în volumul 
Globului Terestru şi este fără întrerupere. 

Fenomenele geotermice sunt puse în evidenţă prin faptul că temperatura în interiorul 
Pământului creşte odată cu adâncimea şi totodată sunt manifestate printr-o continuă scurgere 
de căldură către suprafaţa lui. 

Această manifestare a căldurii se realizează prin determinarea temperaturii interne a 
Pământului şi a condus la definiţia noţiunilor de treaptă geotermică, gradient termic şi flux 
geotermic. 
 - Treapta geotermică indică creşterea diferenţială a temperaturii Pământului între diferite 
regiuni planetare. 
 - Gradientul geotermic este parametrul fizic care indică modul de creştere a temperaturii 
Pământului odată cu creşterea adâncimii. 
 - Fluxul geotermic este definit ca fiind cantitatea de căldură care străbate în unitate de timp, 
unitatea de suprafaţă pe direcţia normală. 
Unitatea de marime care exprimă fluxul geotermic este măsurată în calorii pe secundă şi 
centimetri pătraţi [cal/cm2/sec]. 

Această mărime reprezintă produsul dintre gradientul geotermic şi conductibilitatea 
termică. Determinarea lui se efectuează prin măsurări “in situ” a gradientului  geotermic, iar 
în laborator a conductibilităţii termice a rocilor care constituie formţiunea geologică locală. 

Media determinărilor fluxului geotermic este de 1,2 ÷ 1,5 milicalorii pe secundă şi 
centimetru pătrat sau aproximativ 0,41 mW/m2/sec. 

- Valoarea pierderilor Pământului sub formă de flux geotermic este de 2,4 x 102 
calorii/an. 

- Valoarea energiei produse de Pământ într-un an de zile este aproximativ 13000 zj= 
13000 x 1021 J/an. 

- Valoarea gradientului termic este, în zona noastră proporţional cu creşterea cu un 
grad Celsius la fiecare creştere în adâncime cu aproximativ 30 metri. 

Energia geotermală este disponibilă la suprafaţa scoarţei terestre şi se manifestă cu 
temperatură relativ constantă, având următoarele variaţii pe perioada unui an: 

- 1 m adâncime este de 5 - 15 º C; 
- 1,5 - 3 m adâncime este de 7 - 13° C; 
- 4,5 - 6 m adâncime este de 8 - 12° C; 
- 6 - 18 m adâncime este de 9 - 11° C; 
- peste 18 m adâncime temperatura rămâne constantă iar variaţia temperaturii se 

modifică cu un grad la fiecare adâncime egală cu 30 m. 
Având în vedere cele expuse mai sus, putem să definim energia internă totală într-un 

volum de Pământ corespunzătoare unei suprafeţe disponibile şi care să asigure necesarul 
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pentru puterea calculată prin dimensionarea sistemului de căldură pentru încălzirea 
construcţiei montane: 

( )0
0

h

A

E c T T dzdAρ= ⋅ −∫ ∫   

 unde: 
A - suprafaţa [m2]; 
C - căldura specifică [kj/kg °K]; 
T0 - temperatura mediului ambient [K]; 
ρ - densitatea solului [kg/m3]. 

 
Pentru uşurinţa calculului, în vederea estimării energiei în sol von ţine seama de 

următoarele valori pentru dimensionarea sistemului de extragere a energiei termice din sol. 
Colectarea căldurii din sol se face prin două tipuri de colectori: 

- colectori orizontali; 
- colectori verticali. 

Sarcina termică specifică în funcţie de tipul solului pentru colectorii orizontali este: 
 - sol nisipos uscat:    10 - 15 W/m2; 
 - sol nisipos umed:    15 - 20 W/m2; 
 - sol argilos uscat:     20 - 25 W/m2; 
 - sol nisipos umed:    25 - 30 W/m2; 
 - sol cu apă freatică:  30 - 35 W/m2. 
Sarcina termică specifică în funcţie de tipul solului pentru colectorii verticali este: 
  - sol nisipos uscat:   20 W/m; 
 - sol nisipos umed:   40 W/m; 
 - sol argilos umed:   60 W/m; 
 - sol cu apa freatică:  80 - 100 W/m; 
 - ardezie, bazalt:        50 – 55 W/m; 
 - piatră densă cu conductibilitate ridicată  80 W/m. 

Pentru simplificarea estimării energiei geotermice din sol vom folosi următoarele 
relaţii: 

sol sol solQ m c T= ⋅ ⋅Δ  
unde: msol - masa solului cu densitatea  ≈ 1800 [Kg / m3]; 
          csol  - căldura specifică a solului ≈ 800 [J/kg ∙ K]; 
 TΔ - Variaţia temperaturii solului în jurul circuitului vaporizatorului  = 1-1,5 °C. 
Cantitatea necesară de energie pentru minim 10 ore pe zi se calculează cu expresia: 

nec pompaE P h= ⋅  
Calculul volumului de apă necesar pentru captarea energiei este: 

3600
apanec

PV
c t
⋅

=
⋅Δ

 [m3/h] 

unde: P - puterea extrasă din sol [KW]; 
          c - căldura specifică a agentului de lucru [kg/kg x K]; 
          tΔ  - diferenţa de temperatură între sol şi interiorul clădirii. 
Estimarea energiei mediului în zonă: 
 

Etotal=Energiasoarelui + Energiageotermică 
 

( ) ( )total U sol c gl z sol sol zE E Q S I t z m c T t z= + = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅Δ ⋅ ⋅   [Kwh/m2/an] 
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În concluzie: 
Pentru energia solară avem o valoare medie de 0,4 Kwh/m2. 
Pentru energia geotrermală, pentru un puţ forat pe suprafaţa de 1m2 şi adâncimea de 100 m, 
vom avea aproximativ 12 Kwh la o răcire de 1,5°C a volumului paralelipipedic cu 
dimensiunile de 1m x 1 m x 100 m. 
Rezultă o estimare numerică a potenţialului energetic anual din zona de interes: 

0,45 12 12,45
solaratotalestimata U solE E Q Kwh Kwh Kwh= + = + =  

 
Evaluarea economică a investiţiei energetice prin indicatori financiari şi perioada de 

amortizare 
 Perioada de recuperare Pv reprezintă raportul dintre diferenţa de investiţii iniţiale între 
sistemul folosind energia regenerabilă şi un sistem convenţional de aceiaşi putere şi economia 
anuală constituind diferenţa între cheluielile anuale ale instalaţiei clasice şi cele ale instalaţiei 
folosind energia mediului:       

i
v

c

IP
E

=  

unde:  
Ii – Diferenţa de investiţii iniţială; 
Ec - Economia anuală. 
Condiţia de acceptare este ca perioada de recuperare să fie mai mică decât perioada de 
recuperare maximă admisă. 
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2.8. QUANTITATIVE VS. QUALITATIVE RESEARCH – A 
CONTROVERSIAL ISSUE 

 
MĂRUL DISCORDIEI - ZONA DE TENSIUNE ÎNTRE CERCETAREA 

CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ 
 

Monica Elena TALABĂ 
drd. FEAA-UAIC Iaşi 

 
 

Abstract 
Although the mixed methods, combining qualitative and quantitative methods, are very used in current 

research, the controversy regarding the use of qualitative research at the expense of using quantitative research 
does not cease to provoke heated discussion. 

This paper aims to review the main issues underlying the controversy quality – quantity in research and 
tries to identify the controversial issues and the new approaches, using a sampling of mixed methods in 
marketing research. 
 

Keywords: qualitative research, quantitative research, mixed methods, controversy 
 

Introducere 
Despre controversa calitativ – cantitativ în ştiinţele sociale se scrie şi se dezbate încă 

din 1980 (Begly, Tobin 2004) Polemica, din punct de vedere al istoriei sale a avut si are 
momente aprinse, perioade de acalmie şi momente critice sau puncte de cotitură. 

Dintre ştiinţelor sociale, în unele domenii se discută extensiv acest subiect al folosirii 
metodelor cantitative sau a celor calitative, cum sunt sociologia, psohologia, educaţia, dar în 
altele, printre care şi marketingul, controversa suscită mai puţine animozităţi. 

Articolul de faţă propune o trecere în revistă a unghiurilor din care este privită, 
analizată şi interpretată controversa calitativ – cantitativ, cu o îngustare ulterioară pe 
subdomeniul marketingului şi o exemplificare asupra unei cercetări. Astfel, partea întâi se 
ocupă de cele două concepte, după care scot în evidenţă problema de fond. În continuare 
prezint o abordare metaforică a controversei calitativ – cantitativ în cercetare, după care 
identific principalele zone de tensiune şi finalizez cu un exemplu de aplicare a metodelor 
mixte de cercetare pe o cercetare în marketing 
 

Conceptele ‚cantitativ’ şi ‚calitativ’ în cercetare 
Ştiinţele sociale pot fi împărţite în 2 şcoli distincte de cercetare, calitativă şi 

cantitativă. Cu toate că cele două metode sunt folosite în tandem de cele mai multe ori, 
beneficiile şi dezavantajele fiecăreia sunt încă dezbătute aprins. Mai ales în ştiinţele sociale, 
atât meritele cercetării calitative, cât şi a cercetării cantitative sunt interogate, cu păreri 
puternice şi de o parte şi de alta. Cu toate acestea, în general s-a ajuns la concluzia că există 
faze ale cercetării în care o metodă este evident mai folositoare decât cealaltă, aşa încât puţini 
specialişti resping total o metodă sau alta. 

Direcţiile de cercetare calitativă şi cantitativă diferă clar în funcţie de cum sunt 
interpretate şi analizate datele. Cercetările cantitative urmăresc reducerea fenomenului la 
valori numerice cu scopul de a realiza analize statistice. Prin contrast, cercetarea calitativă 
implică strângerea de informaţii de natură non-numerică, de exemplu, texte, imagini etc. Dar 
abordările calitative sau cantitative diferă şi din perspectiva scopului cercetării ştiinţifice şi, pe 
fundal, din perspectiva paradigmei asumate şi a asumării meta-teoretice.  
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Din punctul de vedere al abordării cantitative, fenomenele ce ţin de social se bazează 
pe o realitate obiectivă. Relaţiile dintre aceste fenomene sunt analizate dacă există generalizări 
de tip cauză – efect, ceea ce da posibilitatea de a face predicţii. 

Prin contrast, abordarea calitativă consideră realitatea un construct care trebuie înţeles. 
Scopul cercetării, în acest caz, este înţelegerea comportamentului uman, individ sau grup. De 
obicei, se încearcă înţelegerea modului de a vedea lucrurile a unui grup restrâns de persoane, 
în loc de testarea ipotezelor pe un eşantion reprezentativ; cercetătorul urmăreşte să înţeleagă, 
prin empatie, stările subiective, sentimentele, semnificaţiile sau valorile actorilor.  (Gelo et all 
2008). 

Separarea emoţională de obiectul cercetării reprezintă un aspect cheie în cercetarea 
cantitativă. Pentru ştiinţe bazate pe matematică, înseamnă că se cercetează cu un bias minim. 
Pentru ştiinţele sociale înseamnă că majoritatea biasului este limitat la câteva aspecte care ţin 
de cercetător şi obiectul cercetat şi, de principiu, poate fi calculat în modelele explicative. 

Pentru cercetare calitativă, în schimb, subiectivitatea şi implicarea cercetătorului este 
asumată întrucât conduce la o imagine mult mai completă a realităţii. Mai mult, focusul 
cercetării devinde vizibil după începerea cercetării şi nu înaintea sa. (Mcguian). 
 

Obiectivitatea absolută nu poate exista în cercetare 
Metoda este modul de producere a cunoaşterii, iar metodologia este ştiinţa despre 

metodă. În fond controversa are un punct de plecare, şi anume că aceste metode diferite 
implică moduri diferite de concepere a realităţii sociale, adică teorii sociale diferite. Într-o 
formă sau alta, teoria socială defineşte referinţa empirică a metodei de investigare, modul de 
considerare a realităţii, tipurile de date selectate din mesajul implicit al faptelor sociale.  

Orice metodă ‘decupează’ realitatea şi o ‘forţează’ să evoce semnificaţiile aşteptate 
prin teoria care a fundamentat-o. Metoda este selectivă, iar această selectivitate îşi are 
originea în teoria care a ghidat elaborarea ei ca mod de investigare a semnificaţiilor faptelor 
sociale. Prin urmare, metoda de cercetare se dezvoltă în strânsă legătură cu temeiurile 
teoretice care au generat-o şi generează date sociale utilizabile doar în acest cadru teoretic. 
Transferurile de metode de la o teorie la alta presupun şi transferuri ale premiselor teoretice şi 
ideologice care le-au generat. (Păunescu 2004)  

Prin prisma celor de mai sus, aspectele principale care caracterizează abordările 
calitative şi cantitative pot fi descrise cu referire de fundamentele filosofice şi asumările 
metodologice. Diferenţele la fiecare dintre aceste nivele alimentează controversa (Gelo et all 
2008).  

La nivel de paradigme ştiinţifice, abordarea calitativă sau cantitativă se reflectă în 
concepţia diferită despre natura realităţii (ontologie) şi cunoaştere (epistemologie). Paradigma 
cantitativă vede realitatea ca singulară şi tangibilă, unde cunoscătorul şi cunoscutul sunt 
consideraţi relativ separaţi şi independenţi. Paradigma calitativă, pe de altă parte, vede 
realitatea ca un multiplu, un fenomen construit social, unde cunoscătorul şi cunoscutul sunt 
inextricabil conectaţi. 

Controversa calitativ – cantitativ la nivel metaforic 
Perspectiva din care se face cercetarea se poate afla de-a lungul unui continuu care 

variază de la o cercetare cu obiectivitate mare (cantitativă) până la o abordare cu subiectivitate 
mare (calitativă). Distincţia metaforică se poate face în funcţie de gradul în care se foloseşte 
una sau alta dintre metode. Foarte puţin cercetători se folosesc numai de un tip de cercetare 
sau altul fiindcă fiecare are meritele sale, dar este greu de crezut că un cercetător care 
operează la unul dintre capetele continuului va folosi metodele de la celălalt capăt şi invers. 
Long argumentează existenţa a 4 metafore, altfel spus moduri de a privi lumea (Long et all 
2000). 
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Metaforele extreme sunt asociate cu obiectivism (sau abordarea pro ştiinţele tari şi 
pentru cele sociale) sau subiectivism (sau anti ştiinţele naturii). Între cele 2 pot exista o 
multitudine de nuanţe.  

O poziţie epistemologică puţin depărtată de obiectivismul pur este înţelegerea lumii 
sociale ca pe un organism, adică un sistem care prin natura sa este adaptiv şi care 
reacţionează. În această paradigmă ,‚organismică”, lumea socială este văzută ca mergând tot 
după nişte legi naturale. De exemplu, în cazul cercetărilor de marketing, modelul mecanicist 
poate explica relaţia producător/consumator în termeni pur economici de cerere şi ofertă. 
Trecerea la modelul organismic ar însemna să se ia în consideraţie şi alte forţe care 
interacţionează, guvern, locaţie, norme sociale şi modul în care relaţiile se dezvoltă în timp. 

Urcând o treaptă de subiectivitate, metafora poate deveni înţelegerea lumii sociale ca 
ecologie şi evoluţie. Cercetătorul înţelege lumea ca un proces al schimbului de informaţie, din 
care nu poate fi analizat nici o variabilă în afara contextului natural. 

O orientare următoare, înţelegerea lumii sociale ca teatru şi cultură echivalează cu 
,,focusarea” pe şablonul social din context. Cercetătorul este interesat de şablonul sau modelul 
acţiunilor şi interacţiunilor sociale simbolice mai mult decât de comportamentul actorilor per 
se. 

Lumea văzută ca text şi limbaj reprezintă cea mai de aproape metaforă de subiectivism 
şi se focusează nu pe modelul semnificaţiei, ci pe procesul prin care aceste semnificaţii şi 
realităţi asociate sunt create şi menţinute. Cu alte cuvinte, realitatea nu se găseşte în creaţii 
precum semnificaţia socială, ci în tendinţe şi procese latente care stau la baza creaţiilor 
sociale. O realitate există în măsura în care actorii se angajează în construcţia activă a sa.  
 

Zona de tensiune între cercetarea calitativă şi cantitativă 
Criticile care se aruncă de o parte şi de alta vizează aspecte nenumărate. În cazul 

cercetării cantitative: sacrificarea complexităţilor sociale de dragul simplificării, 
experimentării şi modelării; concentrarea excesivă asupra laturii cantitative a fenomenelor; 
asumări fără raţiune de epistemologie; ignorarea contextului istoric şi a modificărilor realităţii 
sociale (Long et all 2000) ; tendinţa cercetătorilor de a ‚clarifica’ chiar şi acolo unde 
clarificarea nu e potrivită; rigiditatea gândirii; folosirea chestionărilor şi eşantionarea au 
tendinţa de a eradica individualul, particularul şi subiectivul; se caută mai mult ce fac actorii 
decât o să se înţeleagă complet acţiunile lor; cercetătorii îşi formulează ipotezele înaintea 
imersiunii în natura profundă a fenomenului analizat. (Schostak 2008). De asemenea, 
folosirea incorectă a semnificaţiei statistice şi lipsa interpretării efectului de mărime 
(Onwuegbuzie 2003) ne conduce la o receptare mai bună a faptului că "Nu tot ce este legat de 
fiinţa umană poate fi înţeles prin măsurare sau în laborator." (Boeree 2005). 

De cealaltă parte a baricadei, cercetărilor calitative li impută lipsa de rigoare 
ştiinţifică, credibilitate (Horsburgh 2003) şi încredere (Tobin, Begly 2004); subiectivismul 
cercetătorilor aşa încât doi cercetători confruntaţi cu aceeaşi problemă calitativă vor oferi 
rezultate diferite datorate filosofiilor individuale şi a aderenţelor teoretice; imposibilitatea 
generalizării şi a extrapolărilor; lipsa reprezentativităţii; lipsa validităţii etc.. 

Cuvintele lui Silverman încă par să fie adevărate: "Cercetătorii calitativişti încă se simt 
în număr mare cetăţeni inferiori, a căror muncă trezeşte suspiciuni, acolo unde cercetarea 
cantitativă este ‚standardul de aur’" (Silverman 1998). 

Tobin şi Begly consideră că problema calitativ-cantitativ, pe lângă apartenenţa la o 
epistemologie specifică, rezidă şi în trendul de cercetare. Cu alte cuvinte, datorită unei istorii 
lungi de rezultate importante, cercetarea cantitativă a devenit limbajul cercetării, nu doar 
limbajul unei paradigme specifice. Folosirea acestui limbaj în cercetarea calitativă şi nevoia 
de a ‚dovedi’ că cercetarea s-a folosit de o abordare cu ‚bias’ scăzut poate provine dintr-o 
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nevoie de acceptare ştiinţifică şi intelectuală din partea comunităţii academice. (Tobin, Begly 
2004). 

Mai mult, problema dintre folosirea unei abordări calitative sau a uneia cantitative stă 
în context şi alegere (Souza et all 2005). Contextul şi alegerea servesc drept referinţe prin care 
se definesc diferenţele principale între datele obţinute prin instrumente calitative şi cantitative. 
Din perspectiva Teoriei Comunicării, un instrument cantitativ, cum ar fi o scală sau un 
chestionar realizează o alegere în context. Respondentul trebuie să facă o alegere forţată 
dintre un număr specific de ,,itemi” sau să răspundă la întrebări specifice despre o problemă 
anume. Instrumentul calitativ, cum ar fi un interviu deschis, oferă o alegere mai largă de 
contexte pentru răpunsuri. Alegerile impuse facilitează analiza mai eficientă; contextele mai 
largi pot oferi a imagine mai adevărată a stării sau a evenimentului, cu toate că interpretarea şi 
analizarea acestor date poate pune mai multe probleme, pe lângă faptul că este mare 
consumatoare de timp.  

Pe de altă parte, relaţia cantitativ-calitativ poate fi înţeleasă şi prin opoziţia dintre 
metodă şi evidenţă, data (quod erat demonstradum; ceea ce era de demonstrat) şi capta (quod 
erat inveniendum; ceea ce era de aflat) (Souza et all 2005). 

Unul ditre trendurile din literatura de specialitate prin care se încearcă concilierea 
celor două metode este pozitivarea cercetării calitative. Altfel spus, se insistă pe o mai mare 
transparenţă a cercetării calitative, pe urmarea unei metodologii conştientizate de cercetător 
pe întreg parcursul cercetării, o creştere a gradului de rigoare al cercetării calitative (Goodwin, 
Horowitz 2002). 

Tobin şi Begly trec în revistă modul în care s-a încercat să se ofere rigoare cercetării 
calitative, mai ales prin identificarea unor echivalente pentru criterii  de analiză a încrederii. 

Credibilitate  Validitate internă 
Transferabilitate  Validitate externă 
Depinderabilitate  Încredere 
Confirmatorie  Obiectivitate / Neutralitate 

 
De mare influenţă în această controversă este textul metodologic a lui King, Keohane 

şi Verba, care consideră că cercetătorii calitativişti trebuie să urmărească să fie cât mai 
riguroşi şi ştiinţifici cu putinţă, altfel spus, să adere pe cât posibil la standardele cercetării 
cantitative (King et all 1994). 

Ca urmare a acestei direcţii, unii cercetători calitativişti au ripostat, argumentând că şi 
cercetarea cantitativă ar putea fi îmbunătăţită prin ‚împrumutarea’ câtorva tehnici calitative 
(Niaz 2008) sau că unele tehnici calitative, cum este interpretarea ar trebui să fie folosite mult 
mai conştientizat fiindcă, în fond, datele nu spun nimic singure (Westerman 2006); că 
cercetarea cantitativă nu trebuie să reprezinte regula (Silverman 1998). O ripostă de factură 
diferită vine de la epistemologul Tacq, care consideră că întreaga controversă calitativ-
cantitativ se datorează necunoaşterii mişcărilor şi a mutaţiilor de gândire cu privire la 
conceptul de cauzalitate. Metodele cantitative şi calitative nu înseamnă decât unitate în 
diversitate, folosind aceeaşi ‚logică experimentală’, dar plasându-se pe diferite paliere 
filosofice de înţelegere a cauzalităţii fenomenelor (Tacq 2010). 

Un alt trend pentru concilierea celor două tabere este utilizarea ambelor metode în 
cercetare, doar că în momente diferite. Metodele mixte de cercetare integrează într-un anumit 
grad metode diferite de cercetare care aparţin ambelor abordări. Urmând acest trend, 
controversa calitativ-cantitativ poate fi redefinită cu referire la un set de investigaţii orientate 
către integrare metodologică, orientare empirică, practică. În acest fel, controversele filosofice 
pot fi depăşite întrucât discuţiile se poartă care să fie strategia de cercetare pentru un fenomen 
specific (Gelo et all 2008). 
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De altfel, există trei mari categorii de cercetători (Souza et all 2005): cercetători care 
au o tradiţie profesională şi istorică de analiză cantitativă şi tind să aibă încredere în formule 
statistice pentru analiza datelor, cercetători cu tradiţie în cercetarea calitativă, care tinde să se 
focuseze pe diferenţele dintre abordările cantitativ-calitativ, argumentând potenţialul mai 
mare al cercetărilor calitative şi cercetătorii care evită competiţia dintre metodele cantitative şi 
calitative prin dezvoltarea de strategii în vederea unei folosiri productive a experienţelor de 
cercetare.  
 

Controversa calitativ-cantitativ în marketing 
Spre deosebire de alte domenii ale ştiinţelor sociale, în marketing controversa folosirii 

metodelor calitative în detrimentul celor cantitative şi invers nu are atât de multă virulenţă. 
Marketingul este un domeniu extrem de practic, orientat către piaţă, producător şi consumator. 
De aceea, în 70% dintre cercetările de piaţă se folosesc metode mixte de cercetare (Kotler 
2004). Mai ales în cercetările care privesc consumatorii, există un dublu interes: ce gândesc 
aceştia şi câţi dintre ei gândesc într-un fel sau altul.  

În majoritatea cercetărilor, se începe cu metode calitative, prin care cercetătorul 
înţelege fenomenul, îi pătrunde înţelesurile şi amploarea la nivel de individ. Astfel, cercetarea 
calitativă construieşte piste pentru cercetarea cantitativă, care va putea măsura fenomenul într-
un mod cât mai aproape de adevăr. Foarte puţini cercetători pornesc o cercetare de piaţă direct 
cu metode cantitative. Uzual se foloseşte interviul în profunzime sau focus groupul, după care 
se aplică un chestionar.   
 

Cercetarea pe care vreau să exemplific metodele mixte de cercetare vizează 
calcularea valorii de viaţă a clienţilor într-un cadru contractual, în domeniul farmaceutic. 
Scopul cercetării este de a segmenta clienţii pe baza valorii de viaţă.  

Nucleul cercetării este cantitativ, valoarea de viaţă a clientului se calculează pe baza 
unei funcţii de regresii. Segmentarea este, de asemenea, o tehnică ce ţine de cantitativ, cu 
toate că interpretarea segmentelor aparţine metodelor calitative. 

Însă, pentru a ajunge la calcularea funcţiei de regresie, trebuie să identificăm 
particularităţile domeniului farmaceutic şi variabilele care influenţează comportamentul 
farmaciilor şi magazinelor naturiste de a plasa o comandă către un furnizor farmaceutic sau 
altul. Am condus un interviu în profunzime cu un manager general al unei companii de 
suplimente locale şi cu agenţii de vânzări ai acestuia. Cu ajutorul instrumentului calitativ, am 
identificat diferite aspecte care influenţează comportamentul de cumpărare a unei farmacii sau 
magazin natursit (notate în continuare F/MN):  

- relaţia cu reprezentantul de vânzări, dacă relaţia este caldă, F/MN va recomanda mai 
des produsele respective, acestea se vor vinde mai bine şi, prin urmare, şi comanda va 
surveni într-un timp mai scurt;  

- numărul de furnizori, F/MN preferă să lucreze cu cât mai puţini furnizori şi preferă să 
lucreze mai degrabă cu mari distribuitori de farmaceutice decât cu producători 
individuali; 

- aspecte care ţin de producătorul de suplimente nutritive şi produsele sale: mărimea 
companiei, renumele, notorietatea produselor, vechimea în piaţă, tehnologia folosită, 
cota de piaţă. Cu cât producătorul punctează mai bine la aceste capitole, cu atât mai 
bine va fi vândut; 

- promoţiile şi acţiunile de susţinere a vânzărilor iniţiate de producător. Promoţiile cresc 
avantajul comercial al F/MN, iar materialele promoţionale cresc bunăvoinţa; 

- există o mare diferenţă între vânzarea prin farmacii şi cea prin magazine naturiste, 
fiecare are specificul său; 
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- aspecte tehnice care ţin de comandă: modalitatea de plată, data plăţii, modalitatea prin 
care sunt livrate produsele; 

- preţul produselor; F/MN vor încerca să vândă produsele scumpe pentru că aduc venit 
mai mare (cu toate că pare să existe o mutaţie în perioada de criză). 
Toate aceste informaţii nu le potem obţine decât cu ajutorul metodelor calitative, 

folosirea unei singure metode, calitativă sau cantitativă, nu ar aduce nici un beneficiu 
cercetării, ci doar o îngustare nedorită. 
 

Concluzii 
Controversa calitativ-cantitativ se poartă pe mai multe nivele şi din perspective 

diferite. Este o bătălie a modurilor diferite de înţelegere a realităţii şi a cunoaşterii. Diferă ca 
scop şi ca metode, dar există o unitate în diversitate din punctul de vedere al conceptului 
cauzalităţii care traversează atât abordarea calitativă, cât şi pe cea calitativă.  

De-a lungul timpului s-au încercat diferite metode de conciliere, de la ignorarea 
controversei, la rigorizarea cercetării calitative, diminuarea importanţei cercetării cantitative 
sau folosirea unor metode mixte de cercetare. 

Acestea din urmă reprezintă modalitatea de realizare a majorităţii cercetărilor de 
marketing datorită avantajelor pe care le prezintă abordarea calitativă în identificarea 
aspectelor cheie şi a contextului în care se face cercetarea şi a avantajelor abordării cantitative 
prin analize statistice, extrapolări şi generalizări. 
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2.9. MARKETING AND SWOT ANALYSIS - BASIC CONCEPTS IN 
ECOLOGICAL TOURISM DEVELOPMENT 
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Abstract 
Tourism is dependent on weather conditions and, especially, on the state of 

environment. The evolution of tourist areas depends, directly and objectively on its quality 
and freshness.The practice of sustainable tourism activities ensure the exploatation of 
resources while maintaining environmental integrity. 

 
Key words: rural tourism, environment, sustainable development. 

 
Marketingul ecoturistic 

Turismul este, în mod cert, dependent de condiţiile meteorologice şi, mai ales, de 
starea mediului înconjurător. Întreg potenţialul turistic, materia primă a industriei călătoriei şi 
ospitalităţii, este parte integrantă a mediului înconjurător şi, în consecinţă, evoluţia unei zone 
turistice depinde în mod direct şi obiectiv de calitatea şi de prospeţimea acestuia. Practicarea 
acestei forme de turism durabil asigură valorificarea adecvată a resurselor turistice, 
concomitent cu păstrarea integrităţii lor ecologice.  

Riscurile de a prejudicia mediul sunt multiple şi variate: 
• consumuri prost controlate de materii prime, apă, energie; 
• deversări prost controlate: în apă (care se încarcă cu materii poluante ce pot 

deteriora flora şi fauna locale şi calitatea apei potabile), în aer (unde cele mai 
vizibile sunt fumul şi pulberile, care transportă de asemenea mirosuri şi particule), 
în sol şi subsol (care pot acumula reziduuri sauinfiltraţii); 

• zgomote şi interacţiuni cu mediul natural, care pot modifica toată viaţa unei 
anumite zone; 

• ruptura echilibrelor naturale prin defrişarea pădurilor, cariere, indundaţii etc; 
• alterarea locurilor şi peisajelor; 
• şi bineînţeles, toate repercusiunile asupra sănătăţii populaţiei. 
 
Modul în care oamenii vor proteja mediul sau vor abuza de el va determina în mod 

decisiv standardele de viaţă în viitor. În cadrul eforturilor ce trebuie făcute pentru evitarea 
unui dezastru ecologic, un rol special poate să îl joace marketingul. Marketingul ecologic, 
verde sau ambiental are ca stimul esenţial creşterea conştiinţei ecologice a consumatorilor.  

 Marketingul este criticat în destul de multe cazuri: uneori se considera ca abordarea 
specifica acestui domeniu de activitate conduce la aparitia unor noi nevoi, inexistente anterior; 
alteori sunt luate în considerare doar dezavantajele generate de asa numita “societate de 
consum” (deseuri, poluare). Una din solutiile posibile la în ceea ce priveste realizarea unui 
echilibru între cerintele protectiei mediului si satisfacerea intereselor consumatorilor (pe 
termen scurt, mediu si lung) o reprezinta dezvoltarea durabila.  

Marketingul ecoturistic include de fapt efectuarea unor analize periodice de piaţă, 
deoarece un produs nou lansat poate schimba evoluţia pieţei foarte rapid. Realizarea unor 
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produse şis ervicii ecoturistice va presupune o atentă evaluare a resurselor care se axează pe 
componente ale mediului înconjurător privind starea de calitate şi gradul de afectare prin 
anumite forme de poluare.  

Deşi în economia turistică se utilizează cu precădere marketingul mix, acesta trebuie 
regândit în aşa manieră, încât să includă aspecte majore ale mediului înconjurător, devenind 
de fapt un marketing ecoturistic. Pentru fiecare strategie de produs, distribuţie, promovare, 
vor trebui incluse şi elemente mediu, în contextul în care costurile de mediu se vor regăsi în 
cele finale şi când calitatea unui produs va depinde tot mai mult de calitatea resurselor 
componente.    

Astfel, ajungem la o mare problemă care-şi aşteaptă rezolvarea: costurile. Costurile 
financiare pentru susţinerea unui turism durabil, inclusiv a ecoturismului, sunt foarte ridicate, 
dar privind în perspectivă, constatăm că, ulterior, costurile pentru refacerea ecologică sunt 
mult mai mari, iar efectele negative asupra mediului pot fi, uneori, ireversibile. 

Orice ţară, indiferent de resursele turistice pe care le deţine, va trebui să-şi adapteze 
politicile de marketing din turism la aspectele pe care le prezintă mediul înconjurător. Turiştii 
vor fi tot mai mult interesaţi să călătorească în zone turistice remarcate printr-o cât mai bună 
calitate a componentelor de mediu, care conferă siguranţă şi securitate maximă.  

Firmele şi societăţile de turism trebuie să pornească de la acţiuni care să fie incluse în 
departamentele de cercetare-dezvoltare şi unde să se analizeze toate pericolele pentru mediu a 
serviciilor realizate. Informaţiile se referă în principal la: 

• materiile prime şi resursele turistice folosite; 
• designul produselor şi modul de prezentare a serviciilor; 
• cerinţele de fabricaţie şi de conservare a mediului; 
• caracteristicile de întrebuinţare a produselor şi serviciilor; 
• sistemele de refolosire şi depozitare; 
• mijloacele de păstrare şi conservare a calităţii resurselor turistice. 
În demararea oricărei analize de marketing se pot ridica următoarele probleme care 

influenţează câştigarea de noi pieţe de desfacere:  
• calitatea aerului, apei, vegetaţiei, utilizate ca resurse turistice;  
• starea de siguranţă şi de igienă oferită turiştilor; 
• starea de conservare a peisajelor naturale, a bunurilor culturale care, prin o bună 

păstrare, oferă satisfacţii mai mari turiştilor;  
• utilizarea de materii prime pentru hoteluri şi restaurante realizate conform 

standardelor ecologice de protecţie a mediului. 
În cadrul politicii promoţionale în domeniul ecoturismului sunt întâlnite o serie de 

particularităţi legate de relaţia pe care serviciile turistice o au cu aspectele de conservare şi 
protecţie a mediului înconjurător.  Din acest punct de vedere, există două tipuri de marketing: 

• un marketing intern al firmei de turism; 
• un marketing dirijat spre piaţa internaţională. 
În practicarea şi promovarea ecoturismului cele mai bune şi complete informaţii se pot 

obţine prin marketingul interactiv, care se sprijină pe relaţia directă dintre personalul 
societăţilor şi firmelor de turism cu clienţii prezenţi.   

 
Politica de marketing în ecoturism include două componente majore: 
a. Analiza cererii turistice – care pune în discuţie fenomenul sezonalităţii turistice şi 

care influenţează direct activitatea tuturor firmelor şi societăţilor de turism. Orice analiză 
trebie să aibă în vedere următoarele aspecte:   
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• tipurile de ofertă puse la dispoziţia clienţilor obişnuiţi şi potenţiali şi în care este 
bine să se facă precizări referitoare la calitatea mediului din localităţile şi staţiunile 
incluse; 

• dimensiunile ofertei – deterimnă gradul de acoperire a ofertei şi aceasta trebuie să 
se sprijine pe structuri turistice de dimensiuni mici şi mijlocii, pe echipamente 
compatibile cu păstrarea calităţii mediului ambiant;   

• diversitatea ofertei – se referă la posibilităţile de agrement şi divertisment oferite 
clienţilor care au rolul major de a reduce sezonalitatea circulaţiei turistice şi care 
nu trebuie să agreseze mediul înconjurător; 

• integrarea ofertei în sistemul concediilor şi vacanţelorşcolare, a celui de transport 
existent prin care se realizează servicii turistice auxiliare, prin care se măresc 
veniturile societăţilor şi turoperatorilor în turism. 

b. Mijloacele de promovare – includ căile de materializare directă a câştigării pieţei 
interne şi externe şi care cuprind: 

• publicitatea cre, astăzi, prin extinderea canalelor de informare, poate oferi o 
multitudine de forme adaptabile la aproape orice ofertă turistică. În publicitate pot 
fi utilizate mijloacele clasice: materiale tipărite, mass-media, dar şi cele mai noi 
reprezentate de site-urile promoţionale de pe internet. În acest domeniu interesează 
detaliile concrete, efectele de protecţie a oamenilor şi naturii şi nu generalităţile; 

• promovarea vânzărilor s eface prin intermediul agenţiilor, direct de la societăţile 
şi firmele de turism, sau prin intermediul expoziţiilor şi târgurilor de turism; 
acestea includ o serie de facilităţi acordate clienţilor – reduceri de tarif, gratuităţi 
pentru copii şi vârstnici, mici suveniruri şi cadouri, concursuri promoţional, 
excursii gratuite pentru copii etc. Creşterea vânzărilor se face prin creşterea 
reputaţiei firmei faţă de clienţi în atenţia acordată mediului ambiant prin produsele 
turistice realizate de firmă; 

• utilizarea mărcilor care, în domeniul turismului, poate fi reprezentată de anumite 
lanţuri hoteliere sau de anumite agenţii de turism, care, în decursul timpului, au un 
bun renume legat de calitatea serviciilor oferite clienţilor. În cadrul acestora pot fi 
incluse şi anumite referinţe legate de auditul de mediu pozitiv primit de lanţul 
hotelier sau de agenţia de turism, fapt care certifică calitatea mediului ambiant de 
care vor beneficia potenţialii clienţi.  

 
Marketingul ecologic – marketing cu responsabilitate socială 

Filozofiile de marketing promovate de-a lungul timpului au avut diverse efecte 
negative asupra mediului. Exploatarea accelerată a resurselor, în special ca urmare a 
strategiilor bazate pe uzura morală a produselor, acordarea unei atenţii insuficiente 
necesităţilor şi dorinţelor personalizate ale consumatorilor şi produselor care dăunează 
sănătăţii, încurajarea modelelor de consum bazate pe opulenţă, înclinaţia spre risipă 
accentuată prin promovarea stimulentelor de marketing, diferenţiere, inovare şi publicitate se 
înscriu printre cele mai cunoscute efecte nefavorabile cauzate de marketingul care urmăreşte 
creşterea consumului. 

Responsabilitatea socială apare ca o exigenţă determinată de contribuţia marketingului 
tradiţional la deteriorarea mediului înconjurător, deoarece activităţile specifice ale acestuia, 
îndreptate spre mărirea consumului, sporesc poluarea şi consumul resurselor. Drept urmare, se 
face tot mai simţită nevoia de a avea în vedere interesele societăţii în general, într-o mai mare 
măsură. Aşadar, dimensiunea socială a marketingului solicită luarea în considerare a deciziilor 
de marketing în corelaţie cu sistemele sociale.  
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Marketingul ecologic – marketingul viitorului 
În viitor, apar necesităţi pentru dezvoltarea de noi concepte şi practici de marketing cu 

substanţă ecologică. Firmele vor trebui nu numai să „vorbească” ecologic, ci să fie ecologice, 
adică să acţioneze în mod ecologic. Preocupările şi practicile de marketing vor trebui să se 
deplaseze spre procese şi produse „verzi”, în proporţie tot mai substanţială.  

Pentru a deveni ecologice, firmele trebuie să creeze o cultură ecologică. Această 
cultură trebuie să sprijine punerea la punct de strategii care să le pregătească într-o manieră 
eficace pentru a fi în măsură să răspundă prevederilor lansate de piaţă. Astfel: 

• firmele care vor să practice cu adevărat marketing ecologic trebuie să înceapă cu  
schimbarea din interior; 

• trebuie să fie proactive; 
• să îşi stabilească standarde pentru propriul sector de activitate; 
• să se implice în marketingul ecologic începând cu top managementul; 
• să îşi responsabilizeze angajaţii; 
• să devină ecologice, urmând un proces continuu; 
• să aibe o viziune ecologică globală; 
• comunicarea trebuie să servească marketingul ecologic; 
• să aibă valori distincte, iar acestea să fie vizibile; 
Astfel, o abordare nouă a managmentului marketingului, în spiritul ecologic, poate 

ajuta firmele să facă faţă provocărilor impuse de marketingul verde şi să valorifice, în mod 
eficace, ocaziile oferite.  

 
Analiza SWOT pentru turismul ecologic 

În realizarea analizei SWOT, turismul ecologic trebuie privit ca o destinaţie turistică 
unitară care deţine atât puncte slabe, cât şi puncte forte şi care acţionează pe o piaţă în 
mişcare, beneficiind de oportunităţi, dar lovindu-se şi de ameninţările inerente unei pieţe 
imperfecte.  

 
Puncte tari 

• bogăţia patrimoniului natural din parcurile naţionale şi naturale; 
• numărul relativ mare de obiective turistice incluse în lista patrimoniului mondial 

UNESCO şi care sunt amplasate în parcuri; 
• dezvoltarea permanenta a reţelei de arii protejate cu implicaţii directe în 

conservarea patrimoniului natural; 
• existenţa cadrului legislativ care permite dezvoltarea reţelei de arii protejate şi 

conservarea acestora.  
 

Puncte slabe 
• nivelul de pregătire destul de redus al ghizilor din ecoturism/personalului de 

specialitate care administrează structurile de cazare; 
• capacitatea de cazare la nivelul ariilor protejate este redusă; 
• oferta de activităţi şi servicii redusă; 
• neperceperea ecoturismului/a parcului ca o sursă financiară suplimentară nici de 

gestionării acestora şi nici de comunitatea locală; 
• marketingul parcurilor naţionale/naturale este redus mai ales la nivel regional/local 

ceea ce determina o necunoaştere a valorii acestora; 
• cercetări de piaţă reduse din punct de vedere al numărului şi regiunilor în care au 

fost realizate; 



Alina Cristina NICULESCU 

 156 

• lipsa conştiinţei/educaţiei a ceea ce înseamnă patrimoniu natural naţional şi a 
importanţei acestuia în prezent dar, mai ales, în viitor; 

• tăierile masive de arbori şi depozitarea necorespunzătoare a rumeguşului pe 
marginea pâraielor – ce duc la degradarea mediului în multe parcuri; 

• amplasarea haotică a construcţiilor în unele zone; 
• lipsa gazului metan în zonă, situaţie ce duce la tăieri necontrolate de arbori; 
• lipsa reţelelor de canalizare, cu staţii de epurare pentru apele menajere uzate – 

duce la poluarea pâraielor. 
 
 

Oportunităţi 
• creşterea numărului de turişti/vizitatori care au ca motivaţie ecoturismul; 
• diversificare ofertei de specialitate prin includerea unor obiective turistice 

reprezentative pentru patrimoniul natural al României – Delta Dunării, Munţii 
Rodnei sau Munţii Retezat; 

• promovarea unor evenimente bazate pe „calendare ale naturii” (ex.: boncănitul 
cerbilor, înflorirea bujorului de munte etc.); 

• posibile facilităţi acordate investitorilor din parcurile naţionale/naturale de către 
administraţia parcurilor.   

 
Ameninţări 

• concurenţa pe plan internaţional; 
• sistem superior de gestionare a deşeurilor, a ariilor protejate în general în ţările din 

regiune; 
• urbanizarea populaţiei rurale cu implicaţii directe în pierderea patrimoniului 

cultural imaterial/material existent în parcuri;  
• scăderea veniturilor comunităţilor din incinta parcurilor sau din apropierea 

acestora ca urmare a restricţionării unor activităţi economice specifice zonelor; 
• dezvoltarea în apropierea parcurilor a diferitelor forme de turism care pot atrage 

turiştii/vizitatorii. 
 

Situaţia concurenţială a unei pieţe şi respectiv capacitatea de a profita de beneficiile 
potenţiale oferite într-un sector sau pe o piaţă depinde de: 

• puterea de negociere a clienţilor ecologici; 
• puterea de negociere a vânzătorilor; 
• ameninţarea nou-intraţilor pe piaţă; 
• ameninţarea produselor de înlocuire; 
• intensitatea rivalităţii existente în interiorul ramurii şi al pieţei. 
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Figura nr. 1. Viziunea ecologică a modelului celor 5 forţe competitive 
Sursa: Victor Danciu, Marketing ecologic, Ed. Economică, 2006 

 
 
 
 
 
Presiuni ecologice ale noilor    Presiuni ecologice rezultate din puterea 
concurenţi care încearcă să     de negociere  

 intre pe piaţă 
 
 
 
 

 
 
 
 
Presiuni ecologice rezultate     Presiuni ecologice provenite din  
Din puterea de negociere    încercările outsiderilor de a câştiga  
       clienţi pentru produsele lor 
 
 
 
Puterea fiecărei forţe competitive şi contribuţia sa la rentabilitatea afacerilor întro 

ramură sau pe o piaţă sunt, la rândul lor, rezultatul influenţei a numeroşi factori.   
 

Relaţia dintre turism şi mediul ambiant 
Recent, odată cu trecerea la faza urbanizării şi industrializării, au fost afectate profund 

sistemele ecologice artificiale existente, echilibrul acestora suferind mari deteriorări. 
Ecosistemele actuale, încă apropiate ca aspect de varianta lor naturală, ar trebui conservate în 
arii protejate.  

Mediul ambiant în care turiştii îşi desfăşoară cea mai mare parte a activităţii reprezintă 
elementul esenţial de care depinde petrecerea în condiţii optime a timpului liber.  

Turismul poate avea două categorii diferite de influenţe asupra mediului ambiant: 
 turismul şi mediul pot convieţui împreună, în armonie, situaţie în care turismul 

beneficiază de pe urma mediului în anumite limite; efectele turismului asupra 
mediului sunt pozitive în acest caz. În această situaţie, turismul nu produce 
degradări ale mediului, acesta din urmă beneficiind de pe urma activităţii turistice, 
dar şi turismul beneficiază de pe urma mediului. Totul se rezumă la existenţa a 
două mari procese: conservarea şi reabilitarea mediului.  

 conservarea presupune păstrarea şi utilizarea atentă atât a mediului 
natural, cât şi a celui antropic, o parte din încasările turistice putând fi 
folosite în acest sens. Activitatea de conservare, cât şi cea turistică pot 
convieţui în cele mai bune condiţii. Una dintre posibilităţile de 
protejare a mediului înconjurător, de prevenire a deteriorării acestuia, 
atât pentru condiţiile prezentate, cât mai ales pentru cele viitoare, o 
reprezintă practicarea formelor turismului ecologic. 

 reabilitarea este des întâlnită în practică în momentul în care o 
construcţie veche nu mai poate avea aceeaşi destinaţie din urmă cu sute 
de ani, ea trebuind să fie reabilitată, schimbându-i-se destinaţia iniţială. 
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În timp ce activitatea de conservare presupune protejarea mediului într-
o formă cât mai apropiată de statutul său original sau natural, 
activitatea de reabilitare presupune schimbări majore asupra modului în 
care sunt folosite resursele antropice în principal. Numeroase zone, dar 
şi construcţii au fost salvate de către activitatea turistică datorită 
reabilitării lor ca atracţii turistice sau unităţi de cazare a turiştilor. 

 turismul şi mediul se pot afla în conflict, caz în care turismul aduce prejudicii 
mediului prin diferite modalităţi, efectele fiind negative. În această situaţie, 
daunele provocate mediului sunt rezultatul practicării turismului, mai ales a celui 
necontrolat. Acest fapt se întâmplă în momentul în care numărul turiştilor sosiţi 
într-o anumită zonă depăşeşte capacitatea de suportare a acesteia. Cu cât turiştii 
caută destinaţii mai exotice şi mai îndepărtate, cu atât probabilitatea ca mediul 
ambiant să sufere este mai mare.  

 
Concluzii 

Turismul modern ne demonstrează că activităţile umane de profil, încep să se modifice 
sau să "manipuleze" mediul atât în sens pozitiv, cât şi negativ, iar consecinţele nu sunt uşor de 
prevăzut. Relaţia turism-mediu ambiant are o importanţă deosebită, ocrotirea şi conservarea 
mediului ambiant reprezentând condiţia primordială de desfăşurare şi dezvoltare a turismului. 
Orice intervenţie distructivă sau de modificare a proprietăţilor primare ale acestuia aduce 
prejudicii potenţialului turistic, care constau în diminuarea sau anularea resurselor sale, dar şi 
a echilibrului ecologic, putându-se periclita, în ultimă instanţă, sănătatea sau chiar existenţa 
generaţiilor viitoare.   

Aplicarea unor politici de management adecvate va conduce la următoarele acţiuni 
benefice în modernizarea şi dezvoltarea turismului românesc: 

• exploatarea durabilă a resurselor turistice care se traduce printr-o exploatare pe 
termen lung a acestora; 

• limitarea supra-consumului şi a pierderilor, fapt care presupune o valorificare mai 
atentă a resurselor, cu scăderea costurilor; 

• păstrarea diversităţii resurselor naturale şi a identităţii celor culturale, lucru 
esenţial în elaborarea unor programe turistice originale şi atractive; 

• integrarea turismului în strategiile de planificare, pentru ca dezvoltarea acestuia să 
fie susţinută şi prin planurile de amenajare a teritoriului şi prin politici fiscale 
adecvate; 

• utilizarea marketingului turistic şi a cercetării în domeniu pentru elaborarea unor 
studii de prefezabilitate şi fezabilitate, de monitorizare a activităţii turistice; 

• mai buna promovare a destinaţiilor şi serviciilor turistice oferite. 
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Abstract  
The last two decades has put Romania in front of many undesirable “news”. One of these was the 

emptying of basic concepts in science and economical-financial practice (e.g. strategy, economical politics, 
prognoses etc.) Such a practice is one of the composition results about an increasing deprofessionalization for 
those who having power of decisions. 

For emphasizing (once again) the necessity of reprofessionalization of the entire decisional area from 
local and central administration, the authors of this paperwork accentuate some of the minimal theoretical 
elements required for the prognoses background in the socio-productive systems. 
 

Keywords: simulation, forecast 
 

Elemente introductive 
 Simularea proceselor economico-financiare reprezintă mai mult o metodologie 
complexă, interdisciplinară şi mai puţin o tehnică strict specializată la frontiera dintre 
matematică şi informatică. 
 Prognoza reprezintă una din componentele metodologice de bază ale simulării şi 
presupune identificarea şi definirea unui set de ipoteze, a unui model matematic (mai simplu 
sau mai complex), un set de variabile, o serie de criterii sau tehnici de validare (atât a 
modelelor cât şi a rezultatelor) şi în mod obligatoriu, orizontul de timp. 
 

Simularea şi prognoza sistemelor economico-sociale 
 Orice structură a unui model de simulare conţine o serie de elemente de bază şi 
anume: 

a. regula (sau regulile) de luare a deciziilor; aceasta are/au o mare importanţă asupra 
felului în care trebuie obţinute rezultatele intermediare şi finale; 

b. entităţile, respectiv variabilele cărora li se atribuie diferite valori numerice (variabile 
cantitative) şi/sau logice (variabile calitative); 

c. relaţiile de legătură care descriu maniera în care cantităţile sunt legate între ele; 
d. starea sistemului: în general orice sistem este descris într-o anumită stare care poate avea 

un caracter static (cazul proceselor Markov) sau dinamic (diverse ecuaţii de stare); 
e. evenimente exogene, adică evenimente care pot avea sau au loc independent de starea 

sistemului la un moment dat. 
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f. legături de retroacţiune (sau relaţii de feed-back) prin intermediul cărora mărimile de 
ieşire (vectorul final sau de răspuns) caracterizează după anumite reguli mărimile de 
intrare. 

g. criterii de oprire a simulărilor pentru delimitarea fie a orizontului de timp, fie a preciziei 
şi fineţii modelului. 

          Verificarea modelului de simulare este deasemenea o acţiune complexă şi nu rareori 
dificilă deoarece: 

- se pot construi cu uşurinţa părţi ale modelului care, luate separat conduc la rezultate bune; 
- nu orice model rezultat din “ansamblarea” părţilor componente conduce la rezultate bune. 

 Acestea sunt motivele pentru care se recomandă ca modelul să pornească de la un 
nucleu verificat experimental, suficient de simplu care apoi să fie extins pas cu pas, până la 
obţinerea gradului de acurateţe dorit sau suficient. 
 Foarte frecvent se întâmplă însă ca, la adaugarea de noi elemente, acurateţea să poată 
scădea (conform graficului nr. 1); dacă procesul de adăugare şi ridicare a complexităţii creşte 
atunci acurateţea creşte însă, cel puţin la fel de repede cresc şi dificultăţile legate de timp şi de 
sistemele de operare pe calculator. 
 Nu rareori se întâmplă ca, prin adăugarea de noi variabile şi restricţii la modelul de 
bază acurateţea modelului să nu urmeze graficul  nr. 1 ci să scadă în mod continuu, ceea ce 
trebuie să ne sugereze ideea realizării modelului de bază (al nucleului) simplu şi mai ales, 
operaţional. 

Grafic nr. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

 
                                  Număr de elemente luate în considerare 

 
 

 
Perfecţionarea modelului se realizează atunci când abaterile dintre valorile rezultate 

din model şi cele reale sunt minime, cu alte cuvinte, dacă notăm: 
fm(x) = funcţia model a sistemului; 
fr(x) = funcţia care descrie funcţionarea reală a sistemului atunci, pentru diferite valori 

discrete  xi  se va putea scrie: 
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 În acest caz, funcţia scalară de eroare ce trebuie optimizată va fi: 

∑
=

=
m

1i

2 )i(eminEmin         (2) 

unde: 

  )i(y)i(y)i(e rm −=    m,1i, =        (3) 
 Dacă modelul descrie o funcţie continuă de timp cu valorile 

⎩
⎨
⎧

=
=

(b)        )x(f)t(y
(a)      )x(f)t(y

trr

tmm        (4) 

atunci funcţia de optimizat va fi: 
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 În continuare să analizăm principalele aspecte legate de date şi orizontul de timp. 
 În acest sens trebuie menţionat că orice model se bazează pe date şi parametri reali şi 
nu pe cifre abstracte, ceea ce face ca obţinerea şi prelucrarea unor date de încredere să fie de 
maximă importanţă şi utilitate pentru obţinerea unei reprezentări convenabile a realităţii prin 
model; pe de altă parte şi din aceleaşi motive datele trebuie să fie nu numai corecte ci şi 
suficiente. 
 Acestea sunt motivele pentru care trebuie evitate situaţiile de a folosi în modele date 
rezultate din extrapolari, din prognoze (mai corect specificat). 
 Extrapolări se pot face, dar în următoarea manieră: 

a) intervalul acoperit cu date este  fo t,t ; 

b) modelul se testează pe intervalul ko t,t ; 

c) extrapolarea se face pe orizontul f1k t,t + ;  k < f; 
În acest caz, extrapolarea vine de fapt să completeze verificarea modelului. 
Este deasemenea indicat să se evite utilizarea din şirul de date a acelora care provin 

dintr-o serie de procese nestaţionare, atipice (şi conjuncturale), ceea ce nu trebuie să se 
confunde cu fenomenele periodice, ciclice şi perioada acestora deoarece, dacă intervalul de 
timp analizat este suficient de larg se pot percepe, sesiza variaţiile specifice; în caz contrar, se 
pot obţine extrapolări greşite (ca în graficul nr. 2). 
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Grafic nr. 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cu alte cuvinte dacă din diferite motive se încearcă a se elabora modelul şi apoi a se 

realiza prognoza cu datele din orizontul I, prognoza va avea traseul 1  (evident, nereal); dacă 
se încearcă realizarea aceloraşi lucruri cu datele din orizontul II, prognoza va avea 
deasemenea un traseu fals. Rezultă că orizontul III poate fi considerat complet şi numai 
analiza datelor din cadrul lui permite sesizarea de fapt a unui proces ciclic. 

Să presupunem în continuare că am identificat corect natura procesului analizat 
(liniară, parabolică, ciclică de o anumită perioadă şi parametri). 

Extrapolarea exhaustivă a modelului pe un alt orizont de timp (de  tip orizont III – 
adică orizontul complet) fără o analiză structurală consistentă şi fără o analiza a factorilor 
perturbatori cu acţiune sistematică ne va pune iarăşi înafara reprezentativităţii modelului. 
(graficul nr. 3.). 

După depăşirea orizontului, în condiţii de mediu şi structurale sensibil identice, 
fenomenul ar putea evolua după curba f1(t); dacă apar însă modificări ce nu mai permit 
respectarea într-o proporţie semnificativă a condiţiilor de evoluţie atunci fenomenul îşi va 
păstra caracterul ciclic (mai mult sau, mai puţin) însă cu siguranţă evoluţia va avea un cu totul 
alt traseu (de exemplu f2(t)). 
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Reconsiderând acum problema timpului, dar continuând ideile de mai sus, putem 
aprecia că, în raport cu lungimea orizontului de prognoză putem defini următoarele categorii 
de variabile (grafic nr. 4.): 
a. variabile conjuncturale – descriu foarte aproximativ tendinţele de scurtă durată (şi în 
general, aproximabile cu ajutorul derivatelor de ordin I); 
b. variabile tendenţiale – care descriu tendinţa esenţiala a fenomenului pe termen mediu 
(aproximativ cu ajutorul derivatelor de ordin II); 
c. variabile structurale – care adeseori nu se pot defini univoc tocmai pentru că ele îşi 
manifestă influenţa pe orizonturi foarte îndepărtate. 

Apar în acelaşi timp ca demne de reţinut şi următoarele aspecte: 
- utilizarea orizonturilor de tip I la extrapolarea comportamentelor diferitelor fenomene 

economice pentru perioade care depăşesc acest orizont poate conduce la soluţii greşite în 
principal datorită faptului că modelul utilizat nu cuprinde nici o informaţie privind 
variabilele tendenţiale şi de structură. 

- variabilele tendenţiale nu se pot regăsi decât prin analiza orizonturilor de tip II şi III, iar 
cele structurale numai din analiza seriilor pe termen lung însă (deşi graficul nu arată acest 
lucru) variabilele conjuncturale pot afecta aceste intervale de timp cu diferite intensităţi. 

f(t) 
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f2(t) 
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Grafic nr. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Având în vedere toate aceste considerente, rezultă că cea mai generală formulare a 

unui model poate fi scrisă sub forma: 

)S()T()c()t(Y t32t21t1 ΦθΦθΦ=       (7) 

unde: 
   321

,Φ,ΦΦ  =  funcţii care trebuie determinate; 

     ct, Tt, St =  variabile conjuncturale, tendenţiale şi structurale; 
       21,θθ  =  operatori de calcul (+, -, x, :). 
 

Concluzii 
Regulile de luare a deciziilor, entităţile şi variabilele, starea sistemului, funcţia model 

a sistemului, funcţia care descrie funcţionarea reală a sistemului, orizontul de timp, variabilele 
conjuncturale, tendenţiale şi structurale reprezintă un set poate nu minimal dar strict necesar 
pentru a putea proiecta diverse variante de evoluţie a unor prognoze care completează 
instrumentarul metodologic sofisticat al simulării.  

În acelaşi timp, necesitatea unei vaste experienţe şi a unei pregătiri profesionale de 
excepţie reprezintă condiţii care nu mai trebuie susţinute şi/sau justificate în raport cu 
specialiştii care au astfel de preocupări. 
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2.11. THE HERITAGE ASSESSMENT OF RURAL HOUSES IN ORDER 
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EVALUAREA ELEMENTELOR DE PATRIMONIU DIN 

GOSPODǍRIILE ŢǍRǍNEŞTI CU SCOPUL DE CREŞTERE A 
ACTRACTIVITǍŢII TURISTICE ĨN RURAL 

 
Ion TALABĂ 

cercet. şt. pr.I dr. 
 
 

cercet. şt. dr. 
ICES ,,Gh. Zane” Iaşi 

 
Abstract 

Although the elements of the heritage of rural houses show interest in terms of tourist attraction, 
increasing thus the attractiveness of rural places, they are so far inventoried in an infinitesimal share and 
evaluated even to a smaller degree.  

Therefore, this study aims only at presenting the problem and not evaluating it completely, because the 
assessment process is so complex that requires a multidisciplinary approach, which will constitute later the 
subject of a book.  
 

Keywords: heritage, rural house, attractiveness, assessment 
 

 
Introducere 

Este bine cunoscut faptul cǎ spaţiul rural în general, comparativ cu cel urban, dispune 
de mai puţine atracţii turistice de ordin antropic, dar cele de ordin natural sunt mai numeroase, 
originale şi de o valoare considerabilă. Cu toate acestea, atunci când analizǎm situaţia 
concretǎ a satelor care sunt vizitate de turişti - deci care prezintǎ interes pentru aceştia - 
observǎm care din elementele componente ale acestora le atrag atenţia - moment în care 
constatǎm cu bucurie cǎ intrǎ în calcul foarte multe elemente care la o primǎ vedere sau 
analizǎ nu ne spun mare lucru. 

Totuşi interacţiunea dintre resursele naturale şi cele umane din spaţiul rural românesc 
a creat în decursul secolelor o puternicǎ civilizaţie care include interesante şi numeroare 
elemente de patrimoniu. 

Pornind de la noţiunea de patrimoniu în general care aşa cum menţionează Dicţionarul 
Limbii Române Moderne, acesta reprezintǎ un „Bun moştenit prin lege de la pǎrinţi; avere 
pǎrinteascǎ” şi o altă accepţiune de „Totalitatea bunurilor care aparţin colectivitǎţii şi care 
sunt administrate de organele statului; bun public” [10, p.590], în domeniul turismului avem 
noţiunea de patrimoniu turistic. 

În accepţiunea O.G.58/1998 „Patrimoniu turistic este constituit din bunuri proprietate 
publicǎ şi bunuri de proprietate privatǎ şi este valorificat şi protejat în condiţiile legii ” [1, p 9]. 

Datoritǎ importanţei majore pe care patrimoniu unei ţǎri o reprezintă în cadrul avuţiei 
naţionale ca parte componentă a acesteia, în decursul anilor, atât pe plan mondial, cât şi în ţara 
noastrǎ au fost fǎcute demersuri pentru o evaluare cât mai exactǎ a acesteia. 

Aşa cum se cunoaşte, noţiunea de evaluare are sensul de „a determina, a stabili preţul, 
valoarea, numǎrul şi cantitatea” deci „a calcula, a socoti, a aprecia” [10, p 282]. 

Pentru condiţiile actuale de dezvoltare a României şi a conexiunii legǎturilor sale 
economice în principal cu statele membre ale UE dar nu numai, evaluarea avuţiei naţionale pe 
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de o parte şi a patrimoniului turistic pe de altǎ parte, reprezintǎ o necesitate obiectivǎ şi nu un 
moft. 

 
Importanţa elementelor de patrimoniu turistic local în dezvoltarea turismului rural 

Aşa cum practica de pânǎ acum a demonstrat, turismul în general se desfǎşoarǎ numai 
în câmpul elementelor inedite, cu un mare grad de originalitate, deoarece numai acestea sunt 
capabile sǎ atragǎ atenţia turiştilor, sǎ-i determine sǎ cǎlǎtoreascǎ pentru a vizita obiectivele, a 
le contempla şi pentru a-i reţine cât mai mult timp posibil în anumite areale. 

Altfel spus obiectivele comune, fǎrǎ valoare nu sunt interesante pentru turişti, 
deoarece aceştia pe timpul lor liber, pe banii şi pe riscul lor, nu concep sǎ cǎlǎtoreascǎ pentru 
a le vizita. Localităţile care doresc să desfăşoare activităţi turistice pe teritoriul lor, trebuie să 
sporească numărul obiectivelor de atracţie şi să le pună ingenios în evidenţă. 

Acest lucru implicǎ ca acţiune de mare importanţǎ pe aceea de inventariere şi de 
evaluare a tuturor elementelor locale care prezintǎ interes pentru turişti. 

În decursul anilor în România în procesul normal de evaluare a unor elemente ale 
avuţiei naţionale au fost luate în calcul şi unele obiective de importanţǎ turisticǎ. 

Menţionǎm astfel faptul cǎ într-o proporţie mai mare sau mai micǎ, pǎrţi din 
patrimoniul turistic rural au fost evaluate de o serie de economişti români care au avut 
preocupǎri serioase în problematica largǎ a evaluării avuţiei naţionale. 

Din rândul acestora reţinem urmǎtoarele nume:  
a) Mihai Şerban într-un studiu publicat în 1914 şi intitulat „Problemele noastre social-

agrare, studiu din domeniul politicii economice şi sociale” a evaluat valoarea fondului funciar 
al României acelor timpuri. 

b) I.N.Angelescu într-un studiu publicat în 1915 sub titlul „Avuţia naţionalǎ a 
României”, a fost preocupat nu numai de elementele componente ale acesteia ci şi de 
metodele cele mai potrivite de evaluare, ajungând în final la cifra de 28.2 miliarde lei aur. 
Dupǎ marele act al Unirii din 1918 I.N.Angelescu reia calculele pentru noua situaţie social 
economică a ţării, în lucrarea „Avuţia naţională şi venitul naţional. Repartizarea lor” publicat 
în 1929 în care arată că la nivelul anului 1927 prin luarea în considerare a rezultatelor 
recensământului fiscal, ajunge la suma de 69250 milioane lei aur. 

c) Nicolae Xenopol, a publicat în 1916 lucrarea „La richesse de la Roumanie” în care 
pe lângǎ problemele noi de metodologie la care face apel în care pe lângǎ proprietatea 
funciarǎ, inclusiv pǎduri şi bǎlţi; proprietǎţi clǎdite urbane şi rurale; bunuri ale populaţiei care 
nu aduc venituri; clǎdirile statului şi altǎ avere neproducǎtoare de venit, el are meritul de a fi 
luat în calcul: monumente, catedrale, mǎnǎstiri etc, deci obiective cu forţă de atracţie 
turistică. Pe aceastǎ bazǎ stabileşte valoarea totalǎ a avuţiei naţionale pentru anul 1916 la 
suma de 21600 milioane lei/aur. 

d) D.I.Gheorgiu în lucrarea sa „Situaţia economicǎ şi financiarǎ a României înaintea 
declaraţiei de rǎzboi din august 1916” publicatǎ la Iaşi în 1918 ajunge sǎ evalueze avuţia 
naţionalǎ a României la cifra de 20.7 miliarde lei, aproape de cea a lui N.Xenopol, deşi crede 
cǎ prin luarea în calcul a tuturor elementelor componente ea se ridicǎ la peste 30 miliarde lei 
aur. 

e) M. Gh. Dobrovici în lucrarea „Istoricul dezvoltǎrii economice şi financiare a 
României şi împrumuturile contractate, 1923-1933” publicat în 1935 evalueazǎ avuţia 
naţionalǎ la valoarea de 36 miliarde lei aur. 

f) O vie preocupare pentru evaluarea avuţiei naţionale a manifestat-o Virgil Madgearu 
în special în lucrarea „Romania’s New Economic Policy” publicatǎ la Londra în 1930 şi 
având ca referinţǎ anul 1929 pentru care stabileşte valoarea de 4539 miioane lei aur, în care 
sunt cuprinse printre altele pǎdurile statului (1315 mil.lei/aur), terenuri, ferme şi alte bunuri 
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(500 milioane lei aur), pescǎriile statului (177 milioane lei aur), staţiunile balneare (23 
mil.lei/aur) etc. 

g) N. Georgescu Roegen, în „Enciclopedia României”vol IV, Economia Naţionalǎ, 
apǎrutǎ în 1943 în capitolul „Avuţia naţionalǎ” lǎrgeşte baza de analizǎ, ajungând pentru anul 
1939 la valoarea de 1391.5 miliarde lei. În analiza sa, include: solul (pǎmânt arabil, fâneţe şi 
pǎşuni, livezi şi pomi fructiferi, vii, pǎduri) bǎlţi, drumuri (349.3 miliarde lei) proprietatea 
clǎditǎ (proprietatea ruralǎ particularǎ, cea urbanǎ şi imobile publice 463.1 miliarde lei) 
inventarul agricol: mort (26.6 miliarde lei) şi viu (41.6 miliarde lei), active imobiliare şi 
fonduri comerciale (326.0 miliarde lei) investiţiile şi drepturile regaliene ale statului (143.8 
miliarde lei) şi diverse (autovehicule 6.2, mobilier casnic urban 25.1, rural 9.8 miliarde lei). 

h) Cele mai intense preocupǎri în privinţa evaluǎrii avuţiei naţionale le-a avut însǎ 
Lucian Turdeanu, care într-un impresionant numǎr de studii şi cu o abordare corectǎ a 
introdus multe elemente de noutate. În studiul cu titlul „Avuţia naţionalǎ a României” publicat 
în 1947 el stabileşte pentru anul 1929 valoarea de 25.6 miliarde lei/aur şi 40.5 miliarde lei/aur 
pentru anul 1940. Între elementele luate în calcul de Lucian Turdeanu se regǎsesc şi cele ale 
ruralului românesc inclusiv o parte din cele cu utilizare turisticǎ.  

 
Elementele locale care prezintă interes turistic şi care trebuiesc înregistrate şi evaluate 

De la primul om care a apărut pe raza unui sat şi până în zilele noastre, în mod 
succesiv s-au structurat straturi de civilizaţie, care au avut şi au atât un conţinut economic 
legat de activităţile zilnice pentru cele necesare traiului, cât şi unul spiritual. 

Îngemănarea dintre cele două tipuri de activităţi au dus  în timp la modelarea spaţiului 
geografic şi îmbogăţirea lui cu diverse elemente de ordin antropic, care atrag astăzi atenţia 
turiştilor. 

În centrul acestui spaţiu geografic stă ,,omul” care depinde în cel mai înalt grad de 
natură, după cum natura la rândul ei depinde de om, de comportamentul lui.  

Omul satelor îşi are habitatul în spaţiul rural, care este unul complex, compus din: 
spaţiu de locuit, spaţiu economic (agricol, zootehnic, comercial, forestier etc), spaţiu cultural 
şi de o bună perioadă de timp şi spaţiu turistic. 

În acest spaţiu, oamenii şi-au lăsat amprenta, care este astăzi vizibilă cu ochiul liber, 
iar prin unele elemente încântă privirea şi sufletul turiştilor. 

Pornind de la adevărul demonstrat de practică prin care, între numărul turiştilor şi cel 
al motivaţiilor care stau la baza călătoriilor lor, există un raport direct proporţional, spaţiul 
rural dispune de o ofertă largă în măsură să satisfacă cât mai multe gusturi şi dorinţe. 

În acest spaţiu, turiştii au posibilitatea de a contempla frumuseţea unor forme 
deosebite de relief, generatoare de peisaje originale, de cele mai multe ori unice, diferite 
forme geometrice, peşteri, monumente ale naturii, izvoare de ape minerale, nămoluri şi 
mofete, râuri şi lacuri naturale, izbucuri, cascade, chei, păduri şi arbori seculari, floră 
specifică, fauna deosebită (vânat, fond piscicol şi diverse tipuri de animale rare cum ar fi de 
pildă zimbrii) şi nu în ultimul rând, rezervaţii naturale, parcuri naţionale etc. 

Multe din satele noastre, sunt păstrătoare ale unor interesante obiective antropice, cum 
ar fi: monumente şi situri arheologice, monumente şi ansambluri de arhitectură, clădiri, 
monumente şi ansambluri memoriale, monumente comemorative şi de artă, grădini şi parcuri 
etc. Satele româneşti, în special cele montane, păstrează o interesantă artă populară şi sunt 
organizatoare a unor inedite manifestări etnofolclorice. 

Un rol deosebit în cadrul turismului rural îl joacă aşezările rurale tradiţionale, 
arhitectura populară, arta prelucrării lemnului, instalaţii tehnice tradiţionale, olăritul, 
construirea de instrumente muzicale populare, diferite tipuri de împletituri, cusături - ţesături, 
picturi pe sticlă, încondeiatul şi pictatul ouălor etc. 
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Ruralul românesc nu poate fi bine perceput, fără manifestările etnofolclorice, cum ar 
fi: sărbătorile de diferite tipuri, târgurile, iarmaroacele, festivalurile. 

În general este cunoscut faptul prin care, elementele care fac parte din resursele de 
ordin natural pot fi mai uşor evaluate - motiv pentru care în decursul anilor au fost întreprinse 
într-o oarecare măsură astfel de acţiuni, dar cele antropice, ridică foarte multe probleme de 
ordin tehnic, care în timp au condus la situaţia actuală în care fie că nu sunt deloc evaluate sau 
se poate vorbi de o evaluare simbolică. 

 
Cauze şi efecte 

Cu toate eforturile depuse în decursul anilor, elementele patrimoniului cultural 
naţional deci şi a celui turistic, sunt puţin cunoscute din punct de vedere al valorii lor, 
deoarece nu au fost evaluate. 

O astfel de stare de lucruri comportă o suită de efecte negative din punct de vedere al 
păstrării, conservării, securităţii, al valorificării în consens cu funcţiile  pe care le îndeplinesc 
etc. 

În general, aceste obiective se impun prin: unicitate, dimensiune, vechime, funcţiile pe 
care le îndeplinesc, locurile de amplasare, starea de conservare, valoare estetică şi 
constructivă, memorială etc. şi privite ca elemente singulare sau în conexiune ele reprezintă 
pecetea ţăranului român şi a ruralului românesc. 

Cauzele care au condus la o astfel de stare de lucruri, sunt dintre cele mai diverse şi 
mai complexe, unele au caracter obiectiv, altele subiectiv, dar care toate la un loc au condus la 
starea actuală, care este una anormală. 

În primul rând, autorităţile publice locale, care ar trebui să se ocupe de această 
problemă, sunt şi nepregătite din punct de vedere ştiinţific pentru o astfel de acţiune, dar 
neangajante pentru rezolvarea unor probleme care vin să sintetizeze o stare de fapt. 

Mai mult decât atât, acestea îşi dau seama că o dată evaluate se pune problema 
păstrări, conservării, securizării şi de ce nu a unei acţiuni de marketing în domeniu. 

Proprietarii acestor valori deosebite, cum ar fi de pildă cele de arhitectură populară 
(mori de apă, vârteje, pină de bătut sumane, porţi de lemn încrustrate, războaie de ţesut, lăzi 
de zestre, costume populare, ustensile de bucătărie şi de stână etc) nu îşi dau seama şi nu 
cunosc importanţa istorică, culturală, arhitecturală etc. a acestor obiecte. 

Este bine cunoscut faptul că ţăranii români sunt în mare parte oamnei smeriţi care 
apreciază problematica în cauză ca ceva normal. Măsura în care aceste obiecte ar fi 
inventariate, evaluate şi înregistrate în cataloage specifice şi grija proprietarilor pentru 
păstrarea lor ar fi cu totul alta. 

Nici chiar instituţiile şi persoanele cu atribuţii în domeniu de la nivel judeţean nu dau 
dovadă de iniţiativă şi de responsabilitate în domeniul analizat. Cu cât au în aria lor de 
referinţă mai multe obiecte de acest gen şi de o valoare mai mare cu atât responsabilitatea şi 
munca lor creşte şi de aici concluzia că este mai bine să te prefaci că faci ceva decât să 
realizezi în mod concret sarcinile din fişele posturilor. 

Situaţia este atât de gravă la nivel naţional, încât multe din monumentele istorice, 
tablourile din numeroase muzee etc au doar o valoare simbolică şi nu una reală. 

Cu toate acestea, ceva trebuie făcut, motiv pentru care propunem ca în primul rând să 
fie identificate şi inventariate la nivel de sat, centru de comună şi la nivel judeţean, toate 
elementele componente ale patrimoniului turistic. 

Reţinem că acţiunea începută ca urmare a prevederilor Hotărârii de Guvern nr.33/ 
2000 privind aprobarea Metodologiei de înscriere, atestare şi a criteriilor de evidenţiere a 
patrimoniului turistic „reprezintă o deschidere de drum”, dar pentru finalizarea ei, iarăşi 
trebuie apelat la responsabilitate, profesionalism şi de ce nu puţin patriotism, măcar local, 
dacă nu şi naţional. 
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Pe baza datelor din Registrele locale ale patrimoniului turistic, care trebuiesc realizate 
la nivelul Consiliilor Judeţene să se treacă la acţiunea de analiză ştiinţifică a obiectivelor 
înregistrate ca având valoare de patrimoniu şi evluarea lor pe baza unor formule adecvate 
problematicii. 

Sigur că acţiunea concretă ridică un număr mare de probleme, dar a căror rezolvare 
contribuie la acurateţea rezultatelor finale. 

Este totuşi bine de reţinut faptul că în procesul de privatizare a unor obiective 
economice de după 1990 au fost propuse în special de ANEVAR o serie de metode de 
evaluare care în funcţie de natura şi specificul obiectivelor supuse cercetării pot fi 
îmbunătăţite si anume fie că se folosesc aşa numitele metode directe sau indirecte. 

 
Concluzii 

Etapa istorică în care trăim ne obligă să analizăm, să cunoaştem şi să valorificăm în 
mod eficient toate resursele de care dispune ruralul românesc. 

Un loc aparte în câmpul acestor resurse, este deţinut de cele ale patrimoniului turistic 
care sunt parte integrantă a avuţiei naţionale. 

Dinamica pe care a luat-o turismul rural în România ne obligă să regândim strategiile 
de dezvoltare, sens în care una din acţiuni trebuie să aibă neapărat în vedere evaluarea 
patrimoniului turistic.  
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