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CAPITOLUL I 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 

 
1.1. A SKETCH PRESENTATION OF SOME MAJOR REALITIES AND 

STATISTICS OF ROMANIAN HISTORY OF TOURISM 
 

O SCHIŢĂ A UNOR REALITĂŢI ŞI STATISTICI MAJORE ALE ISTORIEI 
TURISMULUI ROMÂNESC 

 
Gheorghe SĂVOIU 

Ph.D. Senior Lecturer 
Constantin MANEA 

Ph.D. Senior Lecturer 
University of Pitesti 

 
Abstract 

The paper begins with a brief history of Romanian tourism; it goes on to describe the realities of the 
last one and a half century in Romanian tourism activity, statistically and historically argumenting a number of 
contradictory, oscillating and unfavourable developments, then presenting some of the successful initiatives in 
Romanian tourism (with or without an external input). Romanian tourism offers an experience full of humour at 
its institutional begginings. Some statistics on tourist activity emphasize the important role, and the contribution 
of National Office of Tourism (NOT) in the service sector, while presenting the specificity and prospects of some 
of tourism events, but the authors think that diversity rather than centralization is the real key for tourism 
activities in Romania. 

Keywords: Romanian tourism history, tourism statistics, events and places in tourism services, survey 
and questionnaire for tourism. 

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

 
Method and Methodology 

A historical investigation and some descriptive statistical data, together with some detailed application of 
prognoses in tourism constitute the specific method of this paper. Some important moments like the enthusiastic 
creation of the first tourism associations, the first original and organized tour of Bucharest city or the first 
elaborated statistic and touristic questionnaire are selected for their historical importance. 

 
 

Introduction 
The history of Romanian tourism is alternative, oscillating and random, under the 

impact of many policy makers, institutions, and especially the people and their passion for 
tourism activity. Until recently regarded as debuting exclusively as coastal tourism and spa or 
treatment tourism, Romanian tourism has been less visible to foreign tourists by the 
beginnings of mountain and rural tourism [Săvoiu and Manea, 2012a; 2012b]. 

Using the book authored by Vasile Marinescu, People, places, events, published by 
Sports and Tourism Publishers in Bucharest in 1980, the fourth volume of the Encyclopaedia 
of Romania coordinated by Dimitrie Gusti in 1939 and 1940, one can select a few interesting, 
until then unprecedented moments in the history of mountain and rural tourism, and even 
tourism of transit between ocean and sea cruises, and about the interwar Romanian capital… 
 

The first mountain and rural tourism associations 
The beginnings of mountain and rural tourism that are documented in history bear a 

Transylvanian seal… 
Consequently, the First Alpine Club belonged to Transylvania; it was founded in 

Braşov, on 10 May 1873, and the mountain association, SKV or Siebenbürgischer Karpaten 
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Verein, remains one of the oldest Transylvanian tourist associations with documentation, and 
the first as far as today’s Romania is concerned, starting from an historical argument, namely 
that the association was founded in Sibiu as a tourism association, as early a 28 November 
1880.  

In the recognized capacity of that old lady of mountain tourism as the oldest association 
of lovers of trekking and rural tourism, SKV continueed for 64 years, between 1880 and 1944.  

This association had the most members (Germans, Romanians, Hungarians and 
members of other ethnic groups) and the most sections, built the most roads and cottages (59), 
and edited 56 yearbooks, set up a corps of licensed guides and the first rescue teams in the 
mountains. In Article 1 of the Statute of that early touring association it was stipulated that 
“The aim of the Transylvanian Carpathian association of tourists is to make accessible the 
Transylvanian Carpathians and neighbouring lands, to research them scientifically, to describe 
them and disseminate the results, to facilitate access to various interesting places, and in 
particular to intensify and spread interest in these mountains…” 

In interwar Romania, it seems that the Romanian Touring was if not the first, at any rate 
among the first associations for tourism and protection of wildlife, which was set up in July 
1925, which was officially recorded on April 2, 1926, thus becoming a legal person on April 
2, 1926 and conducting an intense activity, and contributing to the development of tourist 
movement in Romania, until 11 June 1948, when, by decree of the state all private tourism 
associations, groups and companies were abolished. The Romanian Touring Club had owned 
several sections, it had built huts, marked tourist routes and published the famous weekly 
Calendar, later turned into the Romanian Tourism Encyclopaedia. Under the aegis of the 
Romanian Touring Club various other publications appeared which are as interesting for early 
Romanian mountain and rural tourism. 

The number of the associations increased rapidly, their names being linked to huts, 
chalets and resorts that are famous even today in Romania: a) the Brave Alpine Group, 
transformed in 1937 into the Romanian Carpathian Club, was founded by a few students of 
Michael the Brave high school, on 18 March 1936, and later built the Brav chalet, now the 
Caraiman chalet; b) The Picturesque Romania Tourist Association was founded in Bucharest 
on 21 May 1930; they built the Ciucaş chalet, published, for a year, the magazine titled 
Picturesque Romania, and then the Picturesque Romania bulletin; c) the Romanian Alpine 
Club was founded on March 18, 1934, built the Alpine Lodge in Buşteni, a mountain refuge 
at the entrace to Coştila Valley, and bought an office in Bucharest, later on printed the Alpine 
Bulletin, and then the Alpine Romanian Club Bulletin, and practicing mountaineering and 
climbing, and in 1938 founded the first school of modern climbing in Romania; d) the 
Association called Let’s Hit the Road seceded from the ADMIR association; e) The Piatra 
Craiului Association, founded by a retired officer, leased from the monks the huts "Decebal" 
and "Bucegi" near the cave of Ialomiţa; f) the common activity of these associations that 
focused on mountain hiking and climbing, led to the founding, in 1934, of the Federation of 
Societies of Tourism and Climbing, and, in February 1936, to the setting up of ONT (the 
National Tourist Office), although the first bulletin of the ONT had already been published in 
October 1935. After 1939, in volume IV of the Encyclopaedia of Romania, tourism was 
dedicated a special chapter entitled, in a seemingly simple manner, "Tourism in Romania", 
which however speaks for itself, through the 100 pages, about the importance of that activity 
in the mind and heart of the Romanian economy. 

Unfortunately, the enthusiastic associations, charities and non-profit organisations were 
dissolved by the order of the Council of Ministers of 11 June 1948, and their property passed 
to the National Tourist Office. In institutional terms, the centralization of tourism began, and 
the tourist activities passed, after the establishment of the "Carpathians National Tourist 
Office" (NTO "Carpathians - 1948"), to the "National Tourist Office" (NTO - 1967), reaching 
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its maximum concentration in 24 December 1970, when the Ministry of tourism was 
established. 

The diversity of opinions succumbed to an excessively centralized approach, lacking 
any feedback, which marked the loss of independence of Romanian tourism. "Has the 
Romanian managed to get through, to understand, to remember and praise, if not understand, 
at least refrain from mocking at his own history, be it only in terms of tourism, aware that it is 
his land and the things created by his ancestors and forebears?" [NTO Bulletin, 1935]. 
Avoiding the Romanian mountains and walking around the Romanian village for more than 
eight decades, it seems we are back where we started, as shown in the previous quotation; we 
returned to the rhetoric of the first article of the NTO entitled Romania, we and the foreign 
visitors. 
 

The first resorts of mountain and rural tourism 
The Bucegi area remains the region with the earliest impact on mountain and rural 

tourism. One could reach Piatra Arsă following the simple, trodden path of the mountain, 
marked by the members of the Tourist Inn (the inn was the ancestor of the first association, 
which came into being officially on March 15, 1921), then by the members of the Romanian 
Touring Club, from Sinaia monastery, built in 1695 by spatharius Mihai Cantacuzino and 
gradually transformed from a monastic abode into in a real tourist attraction, and passing, 
higher up, by Height 1400, where at the time there were neither the altitude hotel, nor the 
nearby chalets or cablecab.  

Back then, the people who had the passion of the mountains were fierce householders, 
as well as owners of major tourist attractions, such as Nae Georgescu, an active member and 
material supporter of the Romanian Touring Club, the owner of the bowling alley restaurant 
on Godin Route, where he had a trout pond, before 1908, and also the owner of the pub that 
was called, with the specific mountain enthusiasm of those who love nature, the "forest 
restaurant", located near the Peleş castle, where most hikers and mountain climbing 
enthusiasts in the Bucegi mountains oten put up for the night. 

This is how, gradually and with much effort, the first mountain and rural tourist resorts 
appeared, sometimes also having spa elements, at Govora Topliţa, Vatra Dornei, Sinaia, 
Babele, Omu, the upper basin of Ialomicioara river, etc., and the first travellers or passengers 
coming from abroad, whom today we call forreign tourists, attributing them an exaggerated 
economic importance, to whom we devote excessive analyses and invisible foreign trade 
balances, continuously seeking surplus and profit [Marinescu, 1980]. 
In 1936, the foreign tourists entering Romania were in number of 104,427, compared to 
54,738 Romanians abroad, so the 49,689 excess in the number of foreign tourists virtually 
generated the expected profit, already "at home through the tourism activity". In terms of 
citizenship, the situation of the coming tourists was as follows: 29,462 Poles, 15,665 
Hungarians, 11,811 Czechoslovak, 9,244 Yugoslavs, 6,832 German, 5,479 Bulgaria, 4,672 
Austrians, 4,480 Palestinians, 3,019 Turks, other nationalities: 13,763 (in keeping with the 
reuilt ONT statistics [Paţac, 2008].  
More than half of the foreign tourists (a little over 55%) were, as today, the guests of the 
capital, Bucharest, and the spas, and only 45% had the rest of the country as a tourist 
destination. 

Immediately after the war, academician Alexandru Graur, in an article entitled "Why 
don’t we have any tourism?", stated that, "There is a country that lives almost exclusively 
from tourism. You all know it. It is Switzerland. There is one that gets nearly nothing from 
tourism. You all know it, too. It is Romania. For tourism to exist, we need two things: interest 
in the country from the tourists, and interest in tourists from the country", only to conclude, 
bluntly and realistically: "The first point of the programme is here… But the second is 
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lacking, that is the country’s interst in tourism". Today one might add that obsession with the 
second point has led to the demise of the former, proving once again the longtime extremism 
of the leaders of Romanian destinies of development and recognition. 

In 1937, of the 208 spas and tourist resorts officially listed in statistics, in only 28 the 
numbers of Romanian and foreign visitors exceeded 1,000. The following table presents a 
selection of the most important resorts [Gusti, 1939, 1940]. 

 
Table no.1: Number of visitors in a number of spas and mountain resorts in Romania, in 1937 

 
No. Resort Year 1937 

- visitors - 
1 Călimăneşti 4,789 
2 Govora 5,525 
3 Sovata 3,942 
4 Carmen-Sylva 10,903 
5 Slănicul Moldovei 8,535 
6 Ocna Mureşului 5,702 
7 Buziaş 5,165 
8 Vatra Dornei 4,273 
9 Budachi 4,005 

10 Mangalia 4,000 
11 Tuşnad 3,020 
12 Turda 2,945 
13 Bugaz 2,659 
14 Bazna 2,522 
15 Ocna Sibiului 2,055 
16 Stâna de Vale 1,251  

Source: Gusti D., (1939 and 1940), Encyclopaedia of Romania, Tourism in Romania, vol. IV, pp. 268-
270 

Even after more than half a century, at the end of 1989, the mountain resorts as main 
turist objectives would remain broadly the same: Sinaia, Poiana Braşov, Predeal, Vatra Dornei, 
Stâna de Vale, etc.  

The progress of mountain and rural tourism was long, a century-old journey from 
excitement to profitability, and it is increasingly difficult to say whether all the excitement has 
died, leaving more room to efficiency and profitability, even at the cost of the complete 
disappearance of the early goals of the mountain lovers and the seekers and hobbyists and 
enthusiasts of Romanian mountain villages, the keepers of traditions and moral principles of 
the countryside. 

If tourism incomes were lower in the interwar period (for example, they only ranked 
first in the Swiss budget), tourism increasingly represented one of the main resources of 
France, England, Egypt, etc. If, for example, tourism rivalled only in 1929 with the incomes 
from the production of the gold mines around the world, today there are few activities that can 
rival it globally. 

 
Early publications and the first investigations aiming to promote tourism 

The supply of promoting Romanian mountain tourism was not so large as can be seen 
today, but it certainly was more effective, including traditional ways of promoting tourism, 
from the press, cinema, publishing brochures, posters, neon signs, to the small coloured labels 
and plates stuck on suitcases, backpacks, etc.  

It was rather difficult for the publications of prime interest to get through to us, but their 
range was complete and fully comparable between the wars: a) hotel guides, and the guides to 
the spas and climate resorts, flyers, calendars of traditional mountain and rural events (local 
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summer edition, and winter edition), albums, maps with or without tourist markings, small 
guides for regions and municipalities. Promotion was done in Romanian and in other official 
languages most commonly spoken in the world of international tourism: French, German, 
English, Russian, etc. 

The publications constituted a difficult yet achievable goal, and the ONT Bulletin 
represented an important periodical, with references to all kinds of tourism in Romania, from 
hiking and mountaineering to motoring, from camping to hotel tourism, from tourism by 
water to winter tourism, from hunting tourism, to tourism related to specific customs and 
culinary products and ways, etc. 

An interesting event recorded in 1936 confirms that international tourism in Romania 
had reached maturity in point of range of topics and investigative statistics; it describes the 
conditions and the questionnaire of the first research based on a survey conducted on a sample 
of foreign (American) tourists. A cruise ship with an important group of American tourists 
who had left New York on July 1, 1936 was expected to reach the port of Constanţa in 
August. The company organizing the great cruise trips had scheduled, for each call, outings to 
the respective ports, some of them followed by tours to various towns not far from the coast, 
intended to visit a number of tourist attractions. Once in the port of Constanţa, on August 2, 
1936, no less than 200 American tourists were to travel to Bucharest on a special tourist 
program. The National Tourist Office was at the time still in embryo in 1936, and had no bus 
available, so the guests’ walking through the Romanian capital, riding a tram, would have 
been a negative image of Romanians and Romanian tourism. At nine o’clock on the morning 
of August 3, as the newspapers had announced a few days before, the Constanţa fast train, 
puffing hard, was entering the North Station, beautifully adorned with American and 
Romanian flags. The brass band played the American anthem, the ladies were offered flowers, 
a welcome address was delivered, and at the exit door of the station five "coaches" (in fact, 
trucks) were waiting, which had no tilt, because the weather was beautiful, and to compensate 
they were fitted with a protective, and, as an additional protection measure, there were traffic 
agents riding motorcycles along the way [Marinescu, 1980].  

The transport and the route of the over 200 Americans who were to make the first 
circuit through the capital was even printed on leaflets includig very detailed explanations in 
English, and in addition, six students who knew English well were to accompany the tourists, 
one for each vehicle, thus unwittingly becoming the first professional guides in Romanian 
tourism. Along the streets, the passers-by looked surprised at the cars, the foreign guests, and 
especially at the improvised guides, standing and holding in their hands a sort of metal 
funnels, who gave information about the places the tourists were passing. The convoy so 
made up was quite a show for Bucharesters… 

The Americans watched with interest the explosion of greenery that adorned and 
dressed, very much as today, the Kiseleff road, opposite the Triumph Arc; the guides 
informed the guests about the history of this representative monument, and later on of other 
tourist attractions: the restaurants Flora, Colonade and Bufet, the latter being the work of 
architect Ion Mincu, the national art museum, the museum of geology and the museum of 
natural sciences.  

At the entrance to Victoria Square, the "coaches" slowed down, so that the guests 
could admire the monument to the heroes of education, who died in the war for the unification 
of the nation, and the building of the Ministry of the Interior, then they followed the course of 
Calea Victoriei (Victory Avenue), offering the tourists the outstanding image of the old 
Cantacuzino Palace and of the Museum of music, the house of the noble family Vernescu, the 
Art Collections Museum, the building of the Athenee Palace, the Romanian Athenaeum 
garden, full of busts, the building of the Royal Cultural Foundation Carol I, then the domes of 
the National Bank, the Creţulescu Church, the National Theatre (destroyed by German 
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bombing in 1944), the Telephones Palace, the Oteteleşeanu garden, then Capşa, the Military 
Club, etc. Going further up along Calea Victoriei and the Pier of Dâmboviţa, the "coaches" 
came to climb the hill of the Metropolitan Church, where the Americans admiringly gazed at 
the Roman She-Wolf and the great bell mounted on a metal frame.  

Having descended the hill of the Metropolitan Church, the trucks took the streets 
where were the famous restaurants of Bucharest, and finally the convoy reached the Carol I 
Park (the Liberty Park), where stood the tomb of the Unknown Soldier, where the public 
guardians’ brass band, which had arrived before the tourists along a more direct route, played 
the funeral march by Chopin, and then the American national anthem. “The moment was a 
truly touching” [Marinescu, 1980]. 

After the ceremony, the military museum was visited, and in the great entrance hall of 
the building, under the enormous glass dome, the Americans bowed to their glorious national 
flags and searched the rare exhibits, especially the pieces recently captured from the German 
artillery. The return trip towards the North Station was directed along a slightly different 
route, a little bit longer: Viilor Road, Uranus Street, Elizabeth Avenue, Cişmigiu Gardens, 
University Square, boulevards, avenues Brătianu and Lazăr Catargiu, Jianu Road, Statue of 
Airmen, Bordei, Mioriţa Fountain, the Minovici villa, and then back along Kiseleff road, and 
finally directly to the station. 

This seems to be the first comprehensive city tour of the Romanian capital in the 
historty of Romanian tourism. It was during this original solution that the first survey was 
conducted for foreign tourists in interwar Romania. The text of the fill-in form of the first 
Romanian tourism statistical survey, ever drafted and printed in a foreign language and 
conducted in Romania, was the following: 
 
 
Mediterranean Cruise Roma                              National Tourist Office of Roumania 
 
Name...  
Profession...  
Address...  
(Street, town, country)   . . .  
 
The passangers who visited Constanza (Mamaia beach) and Bucharest on 3rd August 1936, 
will be kind enough to complete this formular: 
What is your impression of Romania? 
a)  For Constanza (Mamaia beach)?                         ^ 
b)  For Bucharest? 
c)  Do you want to see Roumania once more? 
d)  What remarks can you suggest? 

[Marinescu,1980]. 
 

The feedback from all the American travellers were favourable, with special reference 
to the outstanding beauties of our country, and represented the first survey among a large 
group of foreign tourists who had visited Romania until then; some of the findings of this first 
survey focused on open responses were taken over and used by the next year’s schedule of the 
tourist companies involved in the cruise that started in such a spectacular way, continuing 
until the outbreak of the Second World War, and constantly bringing to  
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Conclusions 
Modern tourism means focusing on three aspects that are of top importance for 

sustainability: (1) complexity (nested systems of biophysical environments, tourism and park 
management structures, community–resident systems, local–global systems and use–
conservation gap; (2) the scale, structure and scope of collaborations (including community 
involvement and control); and (3) the challenges of implementation and long term structuring 
(for sustainability and success) [Jamal & Stronza, 2009]. But the tradition and historical 
knowledge of the beginnings and development of tourism in an economy remain essential for 
the future of tourism in that area. Thus, the main conclusion of the present contribution is that 
the chances of Romania and Romanian tourism fall from day to day, unless the flame of 
tradition is rekindled, in terms of enthusiasm, originality, continuity and specific Romanian 
hospitality, and especially if this is not done starting from the principle of diversity and 
creativity with the support of history … 
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Abstract 

The mountainous area is for Romania a prominent element of the tourism potential it has, thus forming a 
competitive tourism product both on the domestic and international markets. The need to develop mountain tourism 
arises from the many possibilities the mountain have as far as meeting the very diverse tourism motivations is 
concerned and especially from the trend of increasing the demand for winter sports. As for mountain tourism in 
Romania, it is part of the trends manifested by Romanian tourism in general: it is undergoing structural changes 
generated by the transition to a market economy, the mountain was not a priority for progress as far as the 
development of natural tourism resources was concerned and this was attested by the relatively modest endowment, 
both qualitatively and quantitatively, of infrastructures and other areas, such as accommodation units, leisure 
facilities, catering etc. The current trends show the sensitivity of tourism to social and economic stimuli, to 
circumstantial convulsions and mountain tourism is no exception. 

Key words: Romanian tourism,  mountain tourism, mountain area, tourist infrastructure 
 
Clasificarea Jel: Q56 
 

Introducere 
În România, activitatea de turism poate acorda o şansă de relansare economică, în 

special datorită potenţialului natural şi antropic de care dispune: 
- componenta naturală, reprezentată prin peisaje spectaculoase, configuraţia variată a 

reliefului, condiţiile climatice favorabile, valoarea terapeutică şi abundenţa unor factori 
naturali de cură; 

- componenta antropică, reprezentată prin vestigii ale civilizaţiilor ce s-au succedat pe 
teritoriul României din vremuri imemoriale, monumente şi obiective de artă laică sau 
religioase, muzee şi colecţii muzeale, elemente de etnografie şi folclor de mare frumuseţe şi 
originalitate, realizări actualede prestigiu.Resursele turistice antropice sunt în principal, 
următoarele: vestigiile arheologice, monumentele istorice, de arhitectură şi de artă cu o 
valoare de unicat, muzeele şi casele memoriale, mărturiile civilizaţiei şi culturii populare, 
satele turistice. 

Acestea constituie elementele de mare atractivitate ale ofertei turistice româneşti, 
prezentând o paletă largă de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânătoare 
şi pescuit sportiv, turism itinerant cu valenţe culturale, turism profesional etc.Poziţia 
geografică îi conferă României statutul de ţară carpato-danubianopontică, datorită celor trei 
elemente naturale definitorii în structura peisagistică şi a teritoriului: Munţii Carpaţi, fluviul 
Dunărea şi Marea Neagră.Fiecare formă a cadrului natural deţine, după specificul său, o 
anumită capacitate de potenţial turistic, urmărită pe treptele majore de relief, creşte de la 
câmpie, la dealuri şi podişuri până la unităţile montane, excepţie făcând litoralul românesc al 
Mării Negre şi Delta Dunării, care prezintă aspecte fizico-geografice originale. 

România este deţinătoarea unui tezaur imens de vestigii arheologice, monumente 
istorice, de arhitectură sau de artă, ca şi a unui inestimabil patrimoniu care atestă evoluţia şi 
continuitatea de muncă şi de viaţă pe aceste meleaguri, dezvoltarea culturii şi artei poporului 
român. 
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Zona montană. Potenţial şi valorificare. 
              Lanţul Munţilor  Carpaţi are poziţie centrală şi formă de cetate sau  inel, din preajma 
acestuia succedându-se celelalte forme de relief. Locul de frunte în patrimoniul turistic al ţării 
ilconferă peiasjele: impresionante, semeţe, cu dantelării de basm din regiunile calcaroase, 
circuri şi văi glaciare, forme inedite sau ciudate ale stâncilor. 
 La adăpostul acestora apar vechile vetre de locuire – „ţările”: Maramureşului, Bârsei, 
Făgăraşului, Haţegului, Vrancei, Almaşului etc. Pe firul râurilor carpatice, se înşiră aşezări 
pitoreşti, din rândul cărora unele sunt vestite pentru climatul sau apele lor minerale. 
 Porţiunea vestică este reprezentată de lanţul eruptiv unde  manifestările postvulcanice 
au contribuit la apariţia localităţilor ablneare în preajma mofetelor, apelor hipotermale sau 
izvoare bicarbonate. Lanţul vulcanic a condus la apatiţia unor depresiuni, în cadrul cărora s-au 
dezvoltat numeroase aşezări, precum: Depresiuena Maramureşului, cea a Dornelor, a 
Gurghiului, a Ciucului. 
 Carpaţii Orientali sunt marcaţi în deosebi de mulţimea trecătorilor naturale: Bratocea, 
Oituz, Ghimeş, Bicaz, Rotunda, Prislop, Gutâi, care au făcut posibilă circulaţia de o parte şi 
de alta a lanţului carpatic încă din vremuri îndepărtate. 
 Carpaţi Meridionali- între culoarul Timiş-Cerna ( la vest) şi Valea Prahovei (la est) 
Supranumiţi şi Alpii Româneşti, ating câteva vârfuri peste 2500 de metri: Omu (2505 m) în 
masivul Bucegi, Moldoveanu (2544 m) şi Negoiu (2535 m)în munţii Făgăraş, Parâng (2518 
m), Peleaga (2529 m) în munţii Retezat etc. În Carpaţii Meridionali au sălăşluit  şi au fost 
protejate o serie de alte „ţări” precum cele ale Oltului, Loviştei şi Haţegului- situate în inima 
vechii Dacii. Jiul şi Oltul au ferestruit în acestă catenă văi transversale. Aici, sunt masivii 
muntoşi ai Bucegilor şi Pietrei Craiului, între  Transilvania şi Muntenia.  

Între Olt şi Jiu, întâlnim culmile Parângului, Şireanului şi Cândrelului cu creste 
pitoreşti, căldări şi văi galciare, culmi netede împestriţate de lacuri acoperite  de pajişti. 
Retezatul –cu întreaga lume de basm înglobată în parcul naţional şi rezervaţia ştiinţifică cu 
acelaşi nume-Godeanu şi Ţarcu atrag în afara caprelor negre şi numeroşi turişti. Spre sud, 
dincolo de Depresiunea Petroşani, ne întâmpină culmile Munţilor  Vâlcan, Mehedinţi şi 
Cerna, unde avem ocazia să admirăm adevărate bijuterii săpate în calcar-peşteri, poduri, 
doline. 

A treia latură a Cetăţii Carpaţilor se deschide între Defileul Dunării şi Valea 
Şomeşului: Carpaţii Occidentali. Carecterizată deplatforme netede, doar în zona centrală se 
întâlnesc vârfuri de peste 1800 de metri (Curcubăta, Bihor, Vlădeasa, Muntele Mare). 
Prăbuşirile tectonice au creat aici un aspect insular şi largi culoare; în acelaşi timp o mare 
variaţie a peisajului şi reliefuri spectaculoase. Bazaltele de la Detunat, Cheile, abrupturile, 
dolinele şi peşterile (Cetăţile Ponorului, Peştera Urşilor, Peştera Scărişoara, Peştera Meziad 
etc) sunt doar câteva dintre atracţiile turistice al zonei. 

Lanţul mai are în componenţa sastrăvechii şi bogaţii Munţi Apuseni, locuri desprinse 
parcă din cărţile de poveşti.    

Principalele destinaţii turistice montane sunt: 
 Oaş (Depresiunea Oaş şi Munţii Oaş) 
 Maramureş (Depresiunea Maramureş şi munţii limitrofi: Rodna, Maramureş, 

Tibleş, Gutâi); 
 Bucovina (Obcinele Bucovinei, depresiunile Dorna – Câmpulung Moldovenesc 

– Humor), 
 Neamţ (aria montană, Valea Bistriţei); 
 Bârgău – Bistriţa (Muntii Bârgăului); 
 Harghita (Muntii Gurghiu – Harghita, Giurgeu – Hăsmaşu Mare, depresiunile 

Gheorgheni-Ciuc); 
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 Ţara Bârsei (depresiunea Braşov – Covasna si munţii limitrofi: Bodoc, Baraolt 
şi Perşani, Ciucului, Întorsurii, Piatra Mare, Postăvaru); 

 Bran – Fundata (Culoarul Bran, Muntii Bucegi si Piatra Craiului); 
 Ţara Făgăraşului (depresiunea Făgăraş, Munţii Făgăraş); 
 Mărginimea Sibiului (Depresiunea Sibiului si Munţii Cindrel); 
 Valea Arieşului – Ţara Moţilor (Munţii Bihor – Trascău – Metaliferi); 
 Munţii Vlădeasa – Muntele Mare – Dealurile Clujului;  
 Vrancea (Depresiunea Vrancea , Munţii Vrancei); 
 Teleajen – Prahova (Munţii Ciucaş – Baiului); 
 Rucăr – Muscelele Argeşului (Culoarul Rucar-Dragoslavele, Munţii Piatra 

Craiului-Iezer-Leaota, Dealurile Argeşului); 
 Valea Oltului (Defileul Oltului, Valea Lotrului, Munţii Coziei); 
 Tismana – Polovragi (Munţii Parâng – Vâlcan) 

 
Infrastructura turistică. Dinamica principalelor tipuri de structuri turistice. 

O evaluare statistică a capacităţii de cazare turistică ne arată faptul că, în România exista 
în anul 2010 o capacitate de cazare totala de 5222 unităţi turistice omologate. Dintre acestea, 
42,86%, adică 2238 unităţi aflându-se în zona montană. Acest aspect demonstrează faptul că, 
această arie este foarte apreciată de turişti.  
 
Tabel nr. 1: Unităţi de cazare din Romania 

Unitati de 
cazare - 
(total) 
numar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Romania 
3338 3569 3900 4226 4710 4694 4840 5095 5222

Zona 
montană 
(ZMD) 

1433 1553 1668 1819 2168 2148 2230 2270 2238

Sursa: Prelucrare INS 

În perioada studiată se observă faptul că, numărul unităţilor de cazare din zona montană 
au avut o uşoară creştere până în anul 2006, după care o scădere (cu 20 de unităţi) în 2007, 
pentru ca mai apoi să crească din nou până în 2009. În anul 2010 existau deja cu 32 unităţi de 
cazare mai puţin. 
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Sursa: Prelucrare INS 

 
Pensiuni turistice urbane 

Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice, având o capacitate de cazare de 
până la 15 camere, totalizând maximum 60 locuri, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în 
clădiri independente, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţii de 
pregătire şi de servire a mesei. [Ordinul 1051/2011, p. 35] 
 
Tabel nr. 2: Pensiuni turistice 

Pensiuni 
turistice 
urbane - 
numar  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Romania 271 328 461 597 702 736 783 878 949

Zona 
montană 
(ZMD)  112 149 214 298 362 373 413 442 470

Sursa: Prelucrare INS 

În ceea ce priveşte pensiunile turistice urbane, o evoluţie ascendentă s-a înregistrat atât 
la nivel de ţară cât şi în zona montană. De 4,2 ori a crescut numărul pensiunilor turistice în 
perioada 2002 – 2010 în spaţiul montan, comparativ cu media creşterii din România de 3,5 
ori. Numărul mare de pensiuni apărute, demonstrează faptul că există cerere din ce în ce mai 
mare pentru cazarea în acest gen de structuri turistice.  
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Sursa: Prelucrare INS 
 

Pensiuni agroturistice 
Pensiunile agroturistice sunt structuri de primire turistice, având o capacitate de cazare 

de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente, care 
asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a 
mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti. 
[Ordinul 1051/2011, p. 35] 

Turiştii caută noi destinaţii turistice. Atracţiile naturale, produsele ecologice, 
gastronomia tradiţională, patrimoniul cultural precum agrementul specific, fac ca acest gen de 
turism să prindă tot mai mult teren. La toate acestea se mai adaugă preţurile acceptabile 
practicate de prestatorii serviciilor agroturistice. 

 
Tabel nr. 3: Pensiuni agroturistice 
Pensiuni 
agroturistice 
- număr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Romania 682 781 892 956 1259 1292 1348 1412 1354

Zona 
montană 
(ZMD) 562 641 708 766 1021 1046 1076 1089 1013

Sursa: Prelucrare INS 

Agroturismul a aflat o dezvoltare în perioada studiată, pe parcursul celor 9 ani apărând 
noi pensiuni agroturistice. Numărul acestora aproape că s-a dublat (1,9 ori), atât la nivel de 
ţară cât şi la nivel de zonă montană (1,8 ori).  Cea mai mare creştere s-a înregistrat în anul 
2006. De 1,3 ori faţă de anul 2005 atât la nivelul ţării cât şi în aria montană. Însă, în anul 2010 
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se observă o scădere a structurilor de cazare de acest gen în ambele areale. Criza economică şi 
legislaţia specifică şi-a pus amprenta şi în agroturism. 

Din totalul de 1354 pensiuni agroturistice existente în anul 2010 pe teritoriul României, 
o majoritate substanţială – 74,8 % se aflau în zona de munte.  

 

 

Sursa: Prelucrare INS 

Hoteluri 
Hotelul este structura de primire turistică amenajată în clădiri sau în corpuri de clădiri, 

care pune la dispoziţia turiştilor camere, garsoniere sau apartamente dotate corespunzător, 
asigură prestări de servicii specifice, dispune de hol de primire/recepţie şi după caz, de spaţii 
de alimentaţie publică. [Ordinul 1051/2011, p. 18] 
 
Tabel nr. 4: Hoteluri 
Hoteluri 
- număr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Romania 837 886 927 989 1059 1075 1104 1159 1233

Zona 
montană 
(ZMD)  184 197 194 218 240 239 250 254 265

Sursa: Prelucrare INS 

Se observă o creştere şi în ceea ce priveşte numărul hotelurilor din România. În zona 
montană doar în anul 2004 s-au înregistrat cu 3 hoteluri mai puţin comparativ cu anul 
precedent, însă trendul este unul ascendent. În anul 2010 înregistrându-se cu 81 de hoteluri 
mai mult în comparaţie cu 2002. Aceeaşi situaţie este şi la nivel de ţară, numarul hotelurilor 
din anul 2010 fiind cu 396 hoteluri mai mare  faţă de anul de referinţă 2002. 

Din totalul de 1233 hoteluri existente la nivel de ţară, 21,4% se află în zona montană. 
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Sursa: Prelucrare INS 

Cabane 
    Cabanele turistice sunt structuri de primire turistice de capacitate relativ redusă, 

funcţionând în clădiri independente, cu arhitectură specifică, care asigură cazarea, alimentaţia 
şi alte servicii specifice, necesare turiştilor aflaţi în drumeţie sau la odihnă în zone montane, 
rezervaţii naturale, în apropierea staţiunilor balneare sau a altor obiective de interes turistic. 
[Ordinul 1051/2011, p.38] 
 
Tabel nr. 5: Cabane 
Cabane - 
număr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Romania 140 138 132 113 116 108 116 123 134

Zona 
montană 
(ZMD)  118 116 109 94 94 87 95 103 112

Sursa: Prelucrare INS 

Dacă în anul 2002 existau în România 140 de cabane - după o perioadă de declin al 
acestora ce a durat până în 2007 - în anul 2010 sunt înregistrate cu 6 mai puţin. În zona 
montană, numărul cabanelor a fost într-o scădere lină pînă în anul 2007, după care a crescut 
cu câte un număr de câte 7 – 8 cabane pe an. Doar 22 cabane se află în afara zonei montane 
din totalul de 134 existent.  
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Sursa: Prelucrare INS 

Campinguri 
   Campingurile sunt structuri de primire turistice destinate să asigure cazarea turiştilor în 

corturi sau rulote, astfel amenajate încât să permită acestora să parcheze mijloacele de 
transport, să îşi pregătească masa şi să beneficieze de celelalte servicii specifice acestor tipuri 
de unităţi. [Ordinul 1051/2011, p. 54] 
 
Tabel nr. 6: Campinguri 
Campinguri 
- număr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Romania  71 74 72 72 68 62 59 55 51

Zona 
montană 
(ZMD)  24 25 24 24 24 19 19 17 16

Sursa: Prelucrare INS 

Şi la nivelul ţării, precum şi la nivelul zonei montane, această categorie de structuri 
turistice a cunoscut o scădere în perioada studiată. În anul 2010, la nivel naţional numărul 
acestora este mai mic cu 20 faţă de 2002. O pantă descendentă se conturează din anul 2007.  

În ceea ce priveşte zona montană, situaţia este relativ stabilă până în 2006, pentru ca din 
2007 şi aici să se manifeste acelaşi declin. Din cele 51 campinguri existente, 16 se află în 
zona de munte. 
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Sursa: Prelucrare INS 

Moteluri 
Motelul este unitatea hotelieră situată, de regulă, în afara localităţilor, în imediata 

apropiere a arterelor intens circulate, dotată şi amenajată atât pentru asigurarea serviciilor de 
cazare şi alimentaţie pentru turişti, precum şi pentru parcarea în siguranţă a mijloacelor de 
transport. [Ordinul 1051/2011,p. 18] 

 
Tabel nr. 7: Moteluri 
Moteluri 
- numar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Romania 137 143 149 161 154 150 153 146 151

Zona 
montană 
(ZMD)  39 41 45 56 55 48 48 43 38

Sursa: Prelucrare INS 

În România, în perioada 2002 – 2005 au apărut 24 de noi moteluri, pentru ca mai apoi, 
până în 2010 să rămână cu 10 mai puţine.  

În zona montană apariţia acestora a avut aceeaşi evoluţie – un plus de 17 moteluri până 
în 2005, după care  o scadere continuă de 18 unităţi. 
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Sursa: Prelucrare INS 

Tabel nr. 8: Dezvoltarea sectorului afacerilor şi a turismului 

Analiza SWOT 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Existenţa resurselor 
naturale şi antropice 

Calitatea ecologică a 
produselor locale 
montane 

Existenţa gastronomiei 
locale, specifice 

Prezenţa facilităţilor 
de confort rural, 
favorabil practicării 
turismului rural şi 
agroturismului 

Diversitatea şi 
autenticitatea tipurilor 
de turism şi a locurilor 
care pot fi vizitate 

Moştenirea meseriilor 
tradiţionale – 
ceramică, lemn, lână 

Păstrarea valorilor 
etnografice şi 
folclorice 

Nivelul ridicat al 

Nivel scăzut al 
veniturilor 

Baza restrânsă a 
activităţilor economice 
alternative 

Cultura 
antreprenorială slab 
dezvoltată 

Sprijin redus pentru 
întreprinzătorii din 
zona montană 

Accesul redus pe piaţă 
al produselor 
meşteşugăreşti 
provenite din zona 
montană 

Calitate slabă a 
infrastructurii şi a 
serviciilor turistice 

Posibilităţi reduse de 
agrement în zonele 
rurale montane 

Insuficient personal 

Participarea la 
programe de 
dezvoltare a spiritului 
antreprenorial 

Agroturismul montan 

Punerea în valoare a 
patrimoniului natural 
şi a produselor 
aferente turismului 
rural 

Promovarea 
produselor 
agroalimentare 
tradiţionale şi 
ecologice din zona 
montană 

Punerea în valoare a 
activităţilor 
meşteşugăreşti 

Dezvoltarea sectorului 
de servicii 

Accesarea axei 
LEADER din PNDR 

Timp îndelungat 
necesar pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii rurale în 
zona montană 

Impunerea noilor 
norme sanitare, care 
limitează accesul 
produselor tradiţionale 
în agroturism 

Alterarea tradiţiilor şi 
obiceiurilor locale 

Accentuarea kitcch-
urilor de orice fel 

Accentuarea poluării  
mediului natural, 
solului, apei, 
alimentaţiei  
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biodiversităţii pe 
suprafeţele agricole 

Ospitalitatea specifică 
zonelor rurale 
montane 

Costul redus al forţei 
de muncă 

Costul relativ scăzut al 
serviciilor turistice şi 
agroturistice rurale 

Existenţa unui fond 
peisagistic variat şi 
pitoresc 

 

calificat, atestat 

Parteneriat slab în 
domeniul turismului 
între APL şi 
organizaţii turistice 

Grad scăzut de 
asociere al 
prestatorilor de 
servicii (agro)turistice 

Promovare 
insuficientă, neunitară. 

Lipsa de educaţie 
turistică a locuitorilor 
şi a turiştilor 

Lipsa unei strategii 
pentru turismul rural 
montan 

Introducerea de 
itinerarii in pachetele 
turistice, care sa 
cuprindă obiective 
specifice de interes 
local şi zonal. (gen 
„Drumul brânzei”, 
„Drumul meşterilor 
populari” etc.) 

Acordarea de facilităţi 
pentru practicanţii de 
agroturism (scutiri de 
impozit) 

Identificarea şi 
păstrarea arhitecturii 
locale specifice 

 
Zona montană reprezintă pentru România un element marcant al potenţialului turistic 

de care dispune, constituindu-se astfel ca un produs turistic competitiv atât pe piaţa internă, 
cât şi pe cea internaţională. Necesitatea dezvoltării turismului montan decurge din multiplele 
posibilităţi pe care le deţine muntele în satisfacerea motivaţiilor turistice deosebit de 
diversificate, dar mai ales din tendinţa de creştere a cererii pentru practicarea sporturilor de 
iarnă. 

Pentru a determina oportunităţile dezvoltării turismului montan în România, este 
necesarsă menţionăm câteva dintre punctele tari ale activităţii turistice desfăşurate pe teritoriul 
ţării noastre. Astfel, printre cele mai importante dintre acestea se numără faptulcă: 

 ţara noastră deţine un potenţial turistic montan deosebit de valoros, de mare 
complexitate şi varietate a resurselor naturale şi antropice, iar condiţiile climatice contribuie la 
existenţa unui important domeniu schiabil - garantat de prezenţa zăpezii la altitudini joase 
(1000-1500m)-; astfel, aproximativ 5 luni pe an este favorizată practicarea sporturilor de 
iarnă; 

 resurselor turistice montane sunt îmbinate armonios cu factorii naturali 
terapeutici; 

 gradul de accesibilitate în zonele din masivele montane este relativ mare; 
 România dispune de un patrimoniu cultural, religios şi istoric foarte valoros şi, 

totodată, de un mediu natural lipsit în general de surse majore de poluare; 
 atât pe plan  intern, cât şi pe plan extern sunt concepute şi promovate produse 

turistice originale deja consacrate; 
Luând în considerare punctele forte mai sus amintite, putem formula o serie de 

oportunităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului montan în România. Printre cele mai 
importante dintre aceasteas-ar include: 

 o creştere relativă a interesului pentru ţara noastră din partea ţărilor europene 
mai dezvoltate, fapt ce ar contribui la o atragre mai importantă a investiţiilor; 

 se aşteaptă ca turismul să contribuie activ la diversificarea economiei şi la 
creşterea oportunităţilor de angajare în Europa, având în vedere faptul că acesta va fi un 
domeniu de vârf al dezvoltării regionale şi în anii care vor urma; 
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 o liberalizare accentuată a activităţiieconomice - privită ca o condiţie a 
accelerării procesului de privatizare şi încurajare a liberei iniţiative. 

În ceea ce priveşte punctele slabe atribuite turismului montan la nivel naţional, printre 
acestea se numără: 

• lipsa unei evaluari precise a întrgului domeniu schiabil potenţialdinRomânia; 
• slaba dezvoltare a reţelei de unităţi turistice de cazare, alimentaţie, agrement; 
• proasta întreţinere a căilor de acces rutier în zona montană, precum şi a 

traseelor montane şi a pârtiilor de schi şi, totodată, proasta gestionare a domeniului schiabil 
amenajat; 

• slabele performanţe tehnice ale amenajărilor pentru practicarea sporturilor de 
iarnă şi necorelarea acestora (ca lungime şi capacitate) cu cerinţele turiştilor, precum şi faptul 
că amplitudinile moderate ale munţilor Carpaţi şi morfologia reliefului montan nu permit – în 
general – amenajarea unor pârtii pentru marile concursuri de schi; 

Având în vedere punctele slabe mai sus amintite şi contextul economic global, se pot 
deduce limitele dezvoltării turismului montan în România. Dintre acestea, amintim: 

 absenţa unei politici de investiţii care să modernizeze structura materială în 
domeniul turismului montan şi, totodată, lipsa infrastructurii corespunzătoare pentru 
dezvoltarea acestuia; 

 implementarea relativ lentă a practicilor manageriale moderne în conducerea 
turismului la toate nivelurile; 

 slaba implicare a autorităţilor locale în dezvoltarea turismului montan datorită 
lipsei de experienţă; 

 concurenţa puternică pe piaţa europeană a turismului montan – manifestată în 
ţări precum Austria, Franţa, Italia, Elveţia, Germania sau Polonia; 

 absenţa unei politici de investiţii care să modernizeze structura materială în 
domeniul turismului montan. 
 

Concluzii: 
În contextul actual al intensificării dinamicii şi transformărilor economice, sociale, 

politice şi în general al tuturor elementelor de mediu - naţionale, regionale şi mondiale - a 
devenit necesară formularea şi utilizarea strategiilor la nivel macroeconomic. Elaborarea unor 
strategii şi programe de acţiune (care să permită o dezvoltare conştientă a turismului –în 
general – şi a turismului montan – în particular – în România pornind de la avantajele pe care 
o astfel de dezvoltarele – ar putea aduce ţării noastre pe termen lung), a fost întârziată multă 
vreme datorită, pe de o parte, lipsei voinţei politice de a considera în mod real turismul ca pe 
o prioritate naţională, iar pe de altă parte, lipsei competenţelor antreprenorilor de a face faţă 
modificărilor economiceşi sociale din România.  
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Abstract 

The future, or more clearly the coming next decades, is likely to completely change, through the new 
technologies, the classical industrial activity, and especially the domain of services. It all started from a mere 
device connected to a computer, which can print a solid, 3D object… Such a future is already a reality, and the 
only thing that seems to be stopping a genuine invasion of the new industrial technologies of the 3D Printing 
type are the high prices, although they fell, in only five years, from the order of one hundred thousand dollars to 
approximately 2,500 dollars, and are approaching the threshold of 1,000 dollars in the next year, or at most the 
next two years. The huge impact that these new technologies will have in the foreseeable future can be easily 
understood starting from tangible goods, and also from intangible services delivered to our desktops by Internet 
shopping. The "atomization" of virtual objects and their gradual transfer into reality is transforming the 
classical or mass industry into pre-production, and the storage of a wide range of products and spare parts into 
no more than historical heritage. It sounds like an SF description of the future – just as our laptop or tablet 
seemed imaginary not long ago. However, the new technology 3D printers have been able to "print" three-
dimensional physical objects for nearly two decades, and began to expand into a whole new range of digital 
production capabilities; they will soon achieving practically what computers and the Internet have already done 
for generating, processing and storage of information. 3D printing is an additive technology in which objects 
are constructed in layers in a process that currently takes several hours, through a technique called 
stereolithography. This technology was invented by Charles Hull in 1984. Stereolithographic 3D Printing 
(Industrial) Technologies is also known as the SLAs or Stereolithography apparatus. A laser beam is aimed at 
"slices" of a physical object and transfers it onto the surface of a "liquid", gradually leading to the strengthening 
of a very thin photopolymer layer, the physical object being printed slice by slice (actually, the layers or "slices" 
have are only 0.06 mm thick (i.e. 0.0025 of an inch). A first important benefit of this technique has been that 
physical objects could be made of the exact same thermoplastics used in traditional plastic injection. In less than 
a decade, however, the development of synthetic biology will make possible the production of physical objects by 
printing in layers from a range of fairly common biomass materials; therefore, the resources will be unlimited, 
and prices will continue to decrease, and will allow 3D printing supplies to be grown in one’s backyard. 3D 
Stereolithographic Printing (Industrial) Technologies are rapidly expanding their uses to other semi-liquid 
materials, in a wide variety of applications: they can print on the glaze of party cakes, on cheese or chocolate, 
but they are even extending their uses to furniture, cars, whole buildings (or larger parts of them). Another 3D 
printing technology is selective laser sintering (SLS). This is based on fixing a thin layer of powder, and then, 
using a laser provides selective fusion, as some grains solidify together. Currently, 3D SLS printers can print 
physical objects (from wax to polystyrene, nylon, glass, ceramic, stainless steel, titanium, aluminum, various 
alloys, including cobalt, chrome, and so on), using a wide range of materials in the form of powder. Printing is 
at the same time ecological, since, once the printing is completed, and all remaining excess powder is easily 
recycled. Metallic objects are also created by a 3D DMLS printer, and the resulting physical objects can be used 
instead of traditional metal spare parts in most practical situations or applications. Other 3D printing 
technologies closely related to SLS are: a) selective laser melting (SLM) of powder grains, which form a final 
object, more quickly than when warmed sufficiently to merge; b) selective sintering heat technology (SHS), 
which uses a thermal print head – rather than a laser – to apply high temperature and thus generate successive 
layers of thermoplastic powder; c) the multi-jet modelling (MJM) printing technology, by spraying binder 
solution in different colours and thus making full-color 3D objects, etc. If currently 3D printers do not dominate, 
which are used to create end products or consumer products, because of the still high prices, most of them are 
exploited to achieve rapid prototyping of products or to produce molds. Classical services of applied 
engineering, or architecture, education, medical, archaeological and tourist services and products begin to be 
accessed by the new printing technology. Industrial 3D printing technologies have a great future in creating 
fashion articles, including jewellery and shoes, but they are equally appreciated in the arts. In the future, they 
could print art exhibitions, and even whole museums of exhibits, from a global archive of scanned artworks. 
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Medical people believe that replacement organs for humans will be able to be generated with greate ease (by 
bioprinting), and the media for information and entertainment will also be 3D printed, from news to books, 
music, movies, and even some specific community environment items, including tourism. The future of tourism, 
assisted by these new 3D printing (industrial) technologies, can be a fascinating one provided that a wide, 
stunning range of printers will be exploited, from printing on concrete or glass, to bioprinters, and even printers 
that print on toast… 

Key words: the future of tourism, 3D Printing (Industrial) Technologies, international services 
prognosis, global tourism estimation in the 21st century, stereolithography apparatus (SLA). 
 

JEL Classification: L24, L26, L83, N74, O14 
 

Method and Methodology 
The methodology of this paper is simultaneously delimitative in terms of concepts, and predictively 
investigative. The original method draws the limits of the new concepts, the preferred method being the 
descriptive-inductive one, in using the consequences, linked in the structure of economic activities that create 
goods and services, with a focus on tourism, of the new technologies such as 3D Printing (Industrial). Finally, 
after a summary description of the new technologies and their applications, already present, but also potential, in 
international tourism, a few forecasts are put forth, or, more simply, a few estimative investigations of future 
limits on tourism, with the impression that the new technologies can not only globalize economies, but also the 
spaces or cultures defined by traditionalism. 
 

Introduction 
The paper begins with an announcement both strange and pessimistic, followed by a 

somewhat more optimistic one, which makes this introductory section sound, initially, as an 
obituary of the purely industrial company, or of the traditional industrial corporation, 
followed by a eulogy or the confirmation of the expected triumph of the kind of global 
corporations that create new technologies, and of individual capitalism. 
A contemporary purely industrial national or multinational corporation has at least four to five 
major features: 1) legal status; 2) limited liability; 3) some transferable shares; 4) own market 
for their products (economic goods) and services (created and / or partly or integrally 
invaded); 5) centralized management under a board structure content, the management 
headquarters being in one country, known as the country of origin, and operating in several 
other countries, known as host countries [Săvoiu et al., 2010, p. 35]. Globalization has 
gradually changed corporations, and also itself, as a conceptual delimitation [Săvoiu et al., 
2012, p. 9], turning from the most profound "integration of the countries, economies and 
peoples of the world, caused by the drastic reduction of transport and communication costs, 
and also the fall of the barriers to the flows of goods, services, knowledge and migration of 
individuals across borders" [Stiglitz, 2003], gradually becoming an "inexorable integration of 
markets, of nation-states and technologies, at a level never reached, in a way that empowers 
individuals, corporations and nation-states to achieve expansion of capitalist free markets, 
virtually in almost all countries, as far away, as rapidly, as profoundly, as cheaply as possible, 
compared to what has occurred until now" [Friedman, 2005], and finally delimited as a 
"historical process of human innovation and technological progress, of increasing integration 
of economies throughout the world "[UN: Statistical Yearbook, 2012]. 
 
From the purely industrial corporation to the technological corporation and individual 

capitalism 
To accept such a demise, some enlightening and inductive, early delimitative statistics 

are required. A sort of timeline or time route of the purely industrial corporation towards its 
contemporary status of the already globalized economy cannot be accepted without data and 
arguments. As usual, separation from "the quantitative" of production and the leap into "the 
qualitative" of technology is implicitly and obviously supported by the kind of thinking and 
the information of statistics, discerningly, and also recalling the words of the Swedish 
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statistician, teacher and writer Andrejs Dunkels referring to the science of statistics in general 
"It is apparently easy to lie by means of statistics, but it is impossible to say a truth without 
statistics". 

A synthetic delineation of the globalized and structuring context of the world 
economy, by an ascending description of the local firm, the regional, the national and the 
transnational or international corporation (each of those types of entities generating a separate 
layer in the analysis of the statistical population of economic agents), was provided at the end 
of 2011 by the results of a research of great interest of the Swiss Federal Institute of 
Technology in Zurich; those results arose from the processing of a huge database of 37 
million companies and investors worldwide, as well as more than 43,000 transnational 
corporations existing at baseline [Vitali, Glattfelder and Battiston, 2011], also taking into 
account their share of ownership, which reunited while also individualizing them. The 
findings of the research conducted by the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich 
emphasize a process of concentration of network control and operating income, i.e. control of 
transnational companies over the national companies, of national companies over regional 
companies, and regional companies over the local ones.  

Essentially, this investigation with global coverage of corporatization of the global 
economy points out that at the first level of concentration of transnational companies, there 
are already only 147 such transnational corporations or companies (which have top 
technology implications and are creating new technologies), which own about 40 % of 
operating income, but also generate a second concentration ring or network of 737 corporate 
footprinted as producing technologies and increasingly less economic goods or property, 
holding approximately 80% of the world economy. This quantitative argument is 
distinguished by reaching the 20/80 Pareto equilibrium, and simultaneously marks the demise 
of pure industrial corporation, in parallel with the unimaginable development and 
technological domination of international corporations. 

 
Table no. 1  

Historical demarcation of the current stage of development of the concept of corporation 
The corporate system appeared as a natural consequence of the creativity of human beings. The first mention of a 
corporation occurs in relation to Stora Kopparberg mining community in Falun, Sweden, and is probably the 
oldest historical certification; the corporation got a charter from King Magnus Eriksson in 1347. The first 
modern multinational corporation has been identified, by general consent, to be the East India Company, 
although there were certainly many other European nations holding corporations that performed joint colonial 
activities during the period of colonial expansion. The first modern corporation emerged as a firm of the 
"charter" type (charter meant a license or a document that granted privileges). The author of the first definition of 
a corporation was Stewart Kyd. He defined the corporation as "a combination or association of several persons in 
one body, going by a special name, having perpetual succession under an artificial form, and acquiring, by 
legislative policy, the capacity to act, in many respects, as a well individualized entity, particularly in relation to 
taking and granting property, contracting obligations, and in the act of appealing to a court of justice and being 
sued, enjoying privileges and immunities in common, and exercising a variety of political rights, more or less 
extensive, depending on the form of its institution, or the powers conferred on it, either at the time of its creation, 
or at any subsequent period of its existence" (K. Stewart, 1793-1794). The origin of the word corporation is 
Latin: the term is derived from corpus, or a body "of the people" and its meaning is that of a group of people 
acting as one body, i.e. in a united manner, or persons regarded as united in a single body. The diversity of the 
conceptualization of corporation is huge, ranging from the formal organization of business strictly related to the 
production of goods, to the artificial, invisible, intangible entity, as a mere creation of law as a science. Below 
we selected a few of the meanings we thought essential: 1) the common form of business organization, giving 
many legal rights as an entity separate from the owners; 2) a product of corporate or society law, with rules 
balancing management interests; 3) many people together in one body, going by a special name; 4) a group of 
official administrators of a burough or another municipal division in England or the United States; 5) a society in 
England; 6) an association of individuals, created under the authority of law, whose the existence continues 
independently as to that of its members, having various specific powers and obligations; 7) public institution, 
both central and local, under the law of local autonomy; 8) a voluntary association of individuals, which is 
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invisible, intangible and artificial, in keeping with existing laws, which has perpetual existence and limited 
liability; 9) a business firm whose incorporation components were approved; 10) an ingenious device for 
obtaining individual profit without individual responsibility; 11) a body organized especially as a business, 
which acquires assets, concludes contracts and agreements, exists in legal matters and pays taxes on its own; 12) 
a business that is completely separate from its owners; 13) a legal entity created by writing out documents 
through a local state secretariat, through the corporation’s commissionaire or a similar official person; 14) an 
"artificial" person possessing both individuality and perpetuality, etc. The birth of the corporation was a process 
of incorporation, and gave the purely productive company a legal attitude separate from that of the owners, 
protecting their responsibility if they were sued (the famous limited liability), an inalienable process that survives 
more than the corporate members’ activity. In most countries, the names of these entities include the word 
corporation in the full or as an abbreviation of the name, indicating the corporate status of the entity (e.g. 
Incorporated or simply Inc. / inc. in the United States) or the limited liability of its members (for example 
Limited or Ltd. / ltd). Japanese firms have developed a model of horizontally structured society called keiretsu, 
which was copied in other countries, too, in the first decades of the twentieth century. Limited liability remains 
the most important feature of a corporation, and the success of the national corporate model quickly turned it into 
a transnational corporation. 
 
At the same time, in the 20th century a kind of individual capitalism develops, based on global 
inference and derived from entrepreneurial thinking. If Jean-Baptiste Say introduced the 
concept of entrepreneur onto the economic scene, Joseph Schumpeter defined its 
entrepreneurship thinking and entrepreneur spirit (with the Austrian school of economics, but 
especially alongside Ludwig von Mises and Friedrich von Hayek), amplifying vital, creative 
role and the predictive impact in economics, related to the attitude towards risk and the moral 
qualities, reasoning, judgment and perseverance, knowledge of global political, economic and 
social aspects [Săvoiu et al., 2010, p. ].Technological entrepreneurship seems to be among the 
last nuances of the specificity of modern entrepreneurship, a way of manifestation through 
which entrepreneurs "attract resources and structures to exploit emerging technological 
opportunities" [Liu et al., 2005]. Technological entrepreneurship is increasingly becoming an 
"investment in a project that assembles heterogeneous assets and brings the economy 
specialized people closely related to development in pure scientific and technological 
knowledge in order to create and capture value" [Bailetti 2012, pp. 6 -7], for the new type of 
technological corporation, or for the corporation partially involved in developing 
technologies. 

If the company was a business and the entrepreneur, nothing but the person who 
initiated an enterprise, technological entrpreneurship develops and stimulates the corporation 
partly involved in the development of technologies and finally, technology. The process of 
creating the business itself, full of originality, bringing together skills, abilities and the 
economic difficulties surpassed, defines a vast complex of classical or purely industrial 
entrepreneurship. The classic entrepreneur has remained an actor, and his entrepreneurial 
spirit has turned into a stage act, as the economic world is metamorphosed into the scene of an 
industrial market, in a time of crisis or during economic boom; entrepreneurship has always 
closed circle in an ascending manner, and the result of this continuous interference between 
actor and stage act was defined for centuries as an (industrial) enterprise, company or 
business. 

In summary, a total of three distinct ways defines the concept of purely industrial 
corporation: a) a prime mode of a purely economic type having an equally pure legal support, 
in terms of transaction-cost specific to the U.S. law of stock exchange, which starts from the 
goal of a corporation, i.e. to maximize profit, and focuses on the internal conflict between the 
corporate managers and the owners of the corporation (it is a charter or a document, which 
acknowledges the corporation as a distinct legal entity, with its own privileges and 
responsibilities, distinct from those of its members, that underlies the conflict); b) a second 
mode, of a social type, which is defined through a more traditional understanding of the 
purely industrial corporation, focuses on the external manifestations of the corporations, i.e. 
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only those that benefit or harm society, and the perspective of corporate social responsibility 
(CSR) tried to adapt purely industrial corporations to their communities and economies; c) a 
third element consists of the very statistical thinking, so it remains a purely quantitative one, 
linked to the notion of classifying businesses, in general according to their number of 
employees, their turnover, etc. 

At the end of the last century, out of the first one hundred economic powers of the 
world, nearly half were no longer national economies, but corporations, and the top one 
hundred corporations had about 1/6 of the world’s economic activity, while five times that 
number virtually achieved over 2/3 of the world trade, acting globally, in tandem with the 
political, academic and communication milieux, and focusing increasingly on the 
performance of new technologies and drawing on new resources. At the beginning of the 21st 
century, world economy is seemingly chaotic and trying to find solutions to overcome the 
sharp polarization of almost all developed or developing national economies. The new 
technological transnational corporation was favoured by an original kind of culture and 
consciousness, nearest to holos, through connection, communication and awareness, as a 
systemic approach, than the mechanical or relativistic logos of the last century (Laszlo, 2006). 
 

The invasion of new (industrial) technologies of the 3D Printing type, or on the 
announced demise of the purely industrial corporation 

Such a future is already a reality, and prices seem to be the only ones that have so far 
blocked the invasion of the new industrial technologies of the 3D Printing type, although they 
have declined, in only five years, from figures of the order of one hundred thousand dollars to 
circa 2,500 dollars, and are approaching the threshold of USD 1,000 within the next year, or 
at most the next two years. The huge impact that these new technologies will have in the 
future can be easily understood from tangible goods and intangible services delivered to our 
desktops through the Internet shopping. 

The "atomization" of virtual items and their gradual transference into reality is turning 
the classical or mainstream industry, in the field of pre-production and storage of an 
increasingly wide range of products and spare parts, into no more than a historical legacy. It 
sounds like SF future, just as laptops or tablets used to seem imaginary not very long ago. 
However, new technology 3D printers have been able to "print" three-dimensional physical 
objects for nearly two decades now, and they have begun to expand into a whole series of new 
digital production capabilities, soon realizing virtually what computers and the Internet have 
already done for generating, processing and storing information. 3D printing is an additive 
technology in which objects are constructed in layers in a process that currently takes several 
hours, through a technique called stereolithography. 

This working technology was invented by Charles Hull in 1984. 3D Stereolithographic 
Printing (Industrial) Technologies is also known as SLAs or stereolithography apparatus. A 
laser beam is aimed at "slices" of a physical object and transfers material onto the surface of a 
"liquid", gradually leading to the thickening of a very thin layer of photopolymer, the physical 
object being printed slice by slice (actually, the layers or "slices" are only 0.06 mm (0.0025 of 
an inch) thick. A first important benefit of this technique was that physical objects could be 
made of the very same thermoplastic materials used in traditional plastic injection molding. 
However, in less than a decade the developments in synthetic biology will lead to the 
production of physical objects by printing layers made of a range of quite common biomass 
materials, so resources will be practically unlimited, and prices will continue to fall and make 
possible 3D printing supplies that will be grown in your backyard. 3D Stereolithographic 
Printing (Industrial) Technologies are rapidly expanding their uses to other semi-liquid 
materials; a range of different applications can print in cake frosting, on cheese or chocolate, 
and are even extending to furniture, cars, entire buildings (or large parts of them). 
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Another 3D printing technology selective laser sintering (SLS). This is based on 
establishing a fine layer of powder, and then, using a laser, it provides selective merging, with 
some of the grains solidifying together. Currently, SLS 3D-printers can print physical objects 
(using wax, polystyrene, nylon, glass, ceramic, stainless steel, titanium, aluminium, various 
alloys including cobalt-chromium, and so on), using a wide range of materials in the form of 
dust. Printing is at the same time organic, because once the printing is completed, all 
remaining excess powder can be easily recycled. Metallic objects can also be created by a 
DMLS 3D printer, and the resulting physical objects can be used instead of traditional metal 
spare parts in most practical situations or applications. Other 3D printing technologies closely 
related to SLS are: a) selective laser melting (SLM) of powder granules that form a final 
object faster than by warming them enough to merge; b) selective heat sintering technology 
(SHS), which uses a thermal print head – rather than a laser – to apply high temperature and 
generate successive layers of thermoplastic powder; c) multi-jet modeling (MJM) printing 
technology, by spraying binder solution in different colours, and thus generating full-colour 
3D objects, etc. 

If currently the 3D printers do not dominate that are used to create final or 
consumption products because prices are still high, most printers are used to rapidly make 
product prototyping or moulds. Stratasys has been over the last two years a leading company 
in the already advanced world of 3D printing, being recognized as the main type of new 
technological corporation whose support offered to U.S. customers in creating engine 
components, aircraft, robots, orthopedic implants, surgical tools, personal items of 
personalized ergonomics (shoes, chairs, instruments, devices and protective equipment for 
athletes, etc.) is already considered as hard to equal. In the U.S. and even global economic 
language, the dominant technology of the future seems to have become the addition of 
manufacturing (AM-additive manufacturing). The graph of the growth of the incomes in 
million dollars (Figure 1) highlights that the impact of the first annual billion has already been 
exceeded in the U.S. since 2007 [Wohlers Report, 2012]: 
Figure no.1 Incomes of US tehnological corporations of the type 3D Printing (exclusively 
AM) 

 
Source: http://wohlersassociates.com/ accessed 25 March 2013 

 
Although the global recession that followed the year 2007 slightly "blunted" the 

dynamics of the incomes of these technological corporations, for 2019-2020 they are expected 
to reach a double-digit US billion level of revenue only from AM. The phenomenon is 
naturally spreading, and the market of the new technologies takes on an intercontinental scale. 
Thus, to merely illustrate it: only in Australia, the Australian association having to do with the 
new PM technologies proposes several research priorities in the new domain (Martin, 2013), 
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which allow, according to the 44 Australian corporations that support the project, the fast and 
competitive specialization of Australia in 3D printing (Industrial): a) the rapid manufacture of 
AM metal powders for production processes; b) the design and manufacture of new AM 
systems; c) economic studies to demonstrate the value of AM; d) new AM materials; e) 
improved finish and post-processing AM techniques for powders in AM processes. 
 

The present and future of technologies of the 3D Printing (Industrial) type in tourism 
 

The new technology of manufacture 3D printing is becoming ubiquitous, and there is a 
high enough probability that the members of the new generations can each have a 3D printer 
at home. A recent study from October 2012 and placed on the Minitab website 
(http://blog.minitab.com/), study written by Tammy Serensits Minitab describes an actual 
statistical survey of the major common applications, according to long-term program of 
production of the additive manufacturing 3D printers of the new technology (Fig. 2) . 
 
Figure no. 2 

 

 
Source: http://blog.minitab.com/blog/the-statistics-of-science/3d-printers-and-the-additive-manufacturing-
process 
 
The connections with tourism are becoming increasingly clear in a practical manner, as the 
applications and future of 3D (industrial) printing technologies can be understood, with 
reference to the appearance and temporary densification of new types of tourism activities 
generating a new kind of tourism called medical tourism, to acquire articles and be operated 
on by means of the new technologies, with reference to new tourism services generated by the 
3D  printing (industrial) technology as a useful, intensely requested asset of a boarding house 
or a modern hotel, ranging even to the tourist parts of the standard package or tourist service 
offer made possible by 3D printing (industrial) technology, from services of artistic impact to 
services having to do with food, accommodation, travel, leisure, etc. 

Many of the products of local character or unique products, which represent tourist 
attractions, will become simple three-dimensional (3D) printed objects, ranging from the 
everyday postcards or greeting cards to tourist albums, and handbags or typical tourist-related 
packages on offer (special beverages and traditional food, local cosmetics and artwork 
characteristic of local crafts, tourist souvenirs, even items of specific architecture or interior 
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ambience, etc.). A separate application segment lies within the scope of tourism and the 
leisure offer based on the new technologies, which can bring tourists closer to their wishes 
using 3D printing applied to make, on customer request and in accordance with the wishes 
and architectural details required, amusement parks , water parks, family entertainment 
centers, zoos, aquariums, museums, science centres, resorts, etc. Modern tourism, and 
especially the tourism of the future, will increasingly involve several professions in achieving 
its product and service packages. 

 
The following are some concrete contemporary achievements that capitalize on, or 

allow the application of the new 3D printing technologies in tourism: 
a) Arhitect Janjaap Ruijssenaars, working for the Dutch company Universe 

Architecture, works with artists and mathematicians Rinus Roelofs and Enrico Dini on a 
housing project or guest house representing a tourist attraction combined with gourmet 
potency or special accommodation, which will be ready in 2014, on the principle of 
completely integrating the house in the landscape; this futuristic house uses the principle of 
Möbius band (Fig. 3), a mathematical enigma of a twisted and curving strip of paper, wound 
onto itself, which thus becomes a tourist reality (Myles, 2013). 
Figure no. 3. House built on the principle of Möbius band with new 3D printing technology 
 

 
Source: http://digitaljournal.com/article/344344#ixzz2QhYouHdV 

 
b) a museum dedicated exclusively to 3D printing products, which has already been 

opened in China (Fig. 4), exhibiting and printing custom 3D tourist products: 



Gheorghe SĂVOIU, Constantin MANEA 
 

 36 

Figure no. 4. Two exhibits of the first museum of 3D printing products in China 
 

 
Source: http://english.people.com.cn/90782/8098818.html & http://www.china.org.cn/index.htm 

c) tourist decor or ambience made by the customers or on customer request (Garun, 
2012), which can be exploited in hotels or restaurants (fig. 5) 
 

Figure no. 5. Tourist decor or ambience using 3D technology, made by MakerBot Industries 
 

 
Source: http://www.digitaltrends.com/gadgets/inside-the-makerbot-store-let-your-3d-printed-geek-flags-fly/#/8 

d) The growing complexity, which is however easily assimilable, of these new 
technologies of the 3D type has enabled capitalizing on 3-D printers to transform solar energy 
into glass objects by using (desert) sand as a raw material; such a vessel is shown in Figure 6: 
the craft appearance is obvious; it was obtained by Marcus Kayser, a mere student designer: 
Figure no. 6. Glass vessel produced with 3D printing (industrial) technology 

 

 
Source: http://www.popsci.com/diy/article/2011-09/you-built-what-seven-foot-high-3-d-printer-uses-sun-

transform-sand-glass-object 
 
Of course there are a lot other applications in tourism, or in the field of education, and 

even the domains of religion, niche tourism museums, archaeology, mythology, tradition, etc., 
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and the future touristic expansion of the new 3D printig (industrial) technologies is hard to 
imagine today. 
 

Conclusions 
The future of tourism, and not only that, foreseen over more than a few decades, is 

likely to be fully modified by the action of such new technologies, sharing the fate of both the 
classical industrial activities, and also all other services. If, in the present paper, things 
proceeded, ab ovo, from a simple device connected to a computer, which can print a solid 
object, the consequences of destructuring a modern industry focused on transnational 
competitive companies, defeated by "domesticated" technologies or a new wave of strictly 
individual manufactures, this time the phenomenon will rebound with unimaginable impact in 
services… 

The demise can be predicted, or estimated, of purely productive industrial 
transnational corporations (if they do not make sure to firmly embark on developing ever new 
technologies); they can become a reality in only three or four decades, in parallel with a 
dynamics, quite unimaginable today, of technological research applied in services, including 
tourism, which will certainly hold a privileged position… 

Alvin Tofler, like an entomologist admiring the evolution of a giant insect, which he 
called "the Adaptive Corporation" or "The Agile Enterprise", during the long course of a 
research conducted over half a century, projects the reader beyond the waves of the plow 
(Plow), of the first production line (Assembly Line), but especially of the first computer 
(Computer), into a future free from the presence of the purely industrial corporation and the 
rivalry of their products, towards the world of the Internet, basically defined by a single 
product, which in turn is defined as information, and a system focused on individual 
capitalism [Tofler, 1970, 1980, 1985; Tofler and Tofler, 2006]. The remarkable investigation 
by a group of Swiss researchers [Vitali, Glattfelder and Battiston, 2011], confirmed by the 
robustness of the results on concentration–diversification as a stratified globalization process 
(Săvoiu et. al, 2012) can be used to infer different types of control over compliance with 
property rights, exercised by the financial institutions efficiently, and thus simultaneously 
confirms, for the new world economy, the existence of real conditions to appla and protect the 
new 3D printing (industrial) technologies, in parallel with tourism globalization and the 
emergence of a de-traditionalizing process, facilitated by the easy turning into actuality of 
most of the tourists’ wishes in the long-term future. 
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1.4. COMPARATIVE ANALYSIS CONCERNING THE SAFETY AND THE 
SECURITY IN TOURIST ACCOMMODATION STRUCTURES 
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Abstract 
 This article analyses the safety and the security, aspects that influenced all the fields of activity of the 
new millennium. As a result of the unfortunate events from the last period of time, as well as of the terrorist 
attacks, economic crisis, natural disasters, the tourism was the most affected. Consequently, it is necessary that 
the tourists be very well informed in what concerns their safety and security. 

Therefore, I approached the subject of the functioning of a security system from a tourist 
accommodation structure, the way the safety and the security are offered, who benefits from it, and what exactly 
it contains, which are the managers’ and the employees’ obligations, and what risks may the tourists encounter 
when they are accommodated in a tourist structure. 
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Despre siguranţă şi securitate în structurile de primire turistice 

Conceptul de securitate este des utilizat, specialiştii îl apreciază ca fiind încă în curs 
de definire. Este considerat, dacă se poate spune aşa, drept un concept "în curs de dezvoltare"! 
Acest lucru se datorează şi utilizării lui într-o multitudine de contexte, determinate de o mare 
varietate de interese, care, fie justificat, fie nu, sunt prezentate ca interese de securitate, sau 
legate de conceptul în discuţie. 

Conform definiţiei date de Dicţionarul Explicativ al Limbii române, securitatea 
reprezintă „faptul de a fi la adăpost de orice pericol, sentiment de încredere şi de linişte, 
protecţie, apărare”, coincide cu dorinţa profundă a fi în siguranţă şi aceste sentimente au, fără 
îndoială, o mare importanţă nu numai pentru călători, dar şi pentru acei oameni care sunt 
dependenţi de activitatea de turism. Securitatea este un drept fundamental al fiinţei umane. Ea 
reprezintă o stare în care pericolele şi condiţiile care ar putea provoca daune fizice, psihice 
sau materiale sunt controlate într-o manieră care permite apărarea sănătăţii şi bunăstării 
indivizilor şi ale comunităţii umane. 

Problemele legate de securitate sunt variate şi variabile, acestea s-au schimbat de-a 
lungul istoriei. De exemplu, la începutul secolului XX, politicile pronataliste erau considerate 
a fi cele mai bune modalităţi de întărire a puterii şi securităţii naţionale. În perioada 
interbelică, teoria eugeniei sociale a marcat o tranziţie parţială de la numărul populaţiei la 
calitatea acesteia, tot ca măsură a puterii şi securităţii naţionale. După anul 1945, s-a produs o 
schimbare dramatică în percepţia politicilor de control a populaţiei: specialiştii nu le-au mai 
considerat a fi sursa securităţii, ci a bunăstării. În anii Războiului Rece, securitatea a fost 
definită în termeni militari, oglindind astfel principalele preocupări ale celor două blocuri 
opozante. În perioada imediat următoare, a fost lărgită sfera de cuprindere a conceptului, fiind 
incluse şi dimensiuni nonmilitare: politic, economic, social, ecologic. 

Definiţia securităţii a suferit multe modificări de-a lungul timpului. Bellany (citat de 
Sarcinschi, 2005) scrie că „securitatea, în sine, este o relativă absenţă a războiului”.  
„Securitatea este asigurarea bunăstării viitoare” (Martin citat de Sarcinschi , 2005) şi o 
problemă esenţială a existenţei societăţii umane.   

Prin definiţie, securitatea este o nevoie fundamentală a fiinţei umane. Ea constituie o 
preocupare omniprezentă a oricărei comunităţi umane. De aceea, cea mai mare parte a 
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indivizilor caută să obţină securitatea prin toate mijloacele. Ameliorarea securităţii în calitate 
de obiectiv explicit poate constitui o forţă mobilizatoare considerabilă.  

Securitatea individului este mai mult decât absenţa riscurilor şi ameninţărilor la adresa 
integrităţii fizice sau psihice a unei persoane sau a alteia. Aceasta este o stare în care 
pericolele şi condiţiile care pot provoca atingere unei fiinţe umane sunt controlate în aşa fel 
încât individul este apărat sub toate aspectele. De aceea, se poate aprecia că securitatea 
umană este o resursă indispensabilă a vieţii cotidiene ce permite individului şi comunităţii să-
şi înfăptuiască nestingherit aspiraţiile şi idealurile.( Pigui citat de Sarcinschi, 2005) 

Totodată, securitatea individului se poate considera ca fiind o stare ce rezultă din 
echilibrul dinamic ce se stabileşte între diferitele componente ale mediului de viaţă dat. Ea 
este rezultatul unui proces complex în care fiinţa umană interacţionează cu mediul său 
ambiant. „Prin mediu ambiant, se înţelege nu numai mediul fizic ci, în egală măsură, mediul 
cultural, tehnologic, social, politic, economic şi organizaţional”. (Maurice, 1998) 

Când ne referim la conceptul de securitate umană ca şi în cazul altor noţiuni 
fundamentale precum libertăţile omului, este mult mai uşor de depistat lipsa securităţii decât 
existenţa ei.  

Securitatea umana s-a aflat întotdeauna în atenţia Organizaţia Naţiunilor Unite 
începând cu declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948): „ Orice om are dreptul la 
viaţă, la libertate şi securitate personală” (Art. 3); „Orice persoană, în calitatea sa de 
membru al societăţii, are dreptul la securitatea socială; ea este îndreptată ca efortul naţional 
şi colaborare internaţională, tinându-se seama de organizarea şi resursele fiecărei ţări, să 
obţină realizarea drepturilor economice, sociale, şi culturale indispensabile pentru 
demnitatea sa şi libera dezvoltare a personalităţii sale” (Art. 22).   

Prin securitatea umană putem înţelege un fenomen cu mai multe compomente: 
securitate economică, securitate alimentară, securitatea ocrotirii sănătăţii, securitate 
ecologică, securitate personală, securitate publică, securitate politică. 

Turismul a devenit un sector foarte important în economia mondială, oamenii au 
început să călătorească în diferite colţuri ale lumii, fie în interes de serviciu, fie pentru a se 
destinde şi evada din stresul cotidian, de aceea siguranţa este foarte importantă. Turismul şi 
securitatea sunt două concepte care se interpun, indiferent de motivul practicării acesteia, 
securitatea destinaţiei este esenţială, turiştii fiind interesaţi să aibă parte de aceleaşi condiţii 
sau chiar mai bune în comparaţie cu cele din viaţa de zi cu zi. 

Okros (2009) a identificat cinci forţe mondiale care ar putea conduce industria 
turismului în noul mileniu iar siguranţa şi securitatea se regăsesc printre acestea. Oamenii 
sunt preocupaţi de siguranţă şi de securitate ca incidenţă a creşterii violenţei percepute. 
Sănătatea umană poate fi pusă în pericol spre exemplu prin răspândirea virusului HIV, acest 
lucru face ca unele destinaţii atractive să fie etichetate ca fiind periculoare. Turiştii cazaţi în 
hoteluri în diferite destinaţii turistice ar putea fi vulnerabili la un potenţial jaf armat, atac, viol, 
furt şi foc în incinta structurii de cazare respective. La nivel mondial alte dezastre ar putea să-
şi facă apariţia precum taifunuri, cicloane, cutremure, inundaţii, pene de curent, explozii 
chimice, scurgeri şi răpiri de persoane. 

Prin siguranţa şi securitatea unei structuri de primire turistică se urmăresţe protejarea 
vieţii clienţilor şi angajaţilor, a proprietăţii şi activelor financiare de acţiunile penale prin 
efectuarea unor controale cu privire la respectarea unor reguli prevăzute în legislaţie şi în 
regulamentele de ordine interioară. Aceasta presupune planificarea şi organizarea unor 
sisteme de acces la camere şi de instalare a echipamentelor de supraveghere prin organizarea 
iluminatul public  şi a zonelor exterioare ale clădirii, supravegherea zonelor de parcare, 
sisteme de siguranţă pentru uşi şi ferestre.  

În declaraţiile Organizaţiei Mondiale a Turismului cu privire la siguranţa turistică şi  
securitatea destinaţiilor turistice este prevăzut faptul că turistul este responsabil de propria 
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siguranţă, iar conducerea structurii de primire a turiştilor are ca şi obligaţie crearea de condiţii 
oaspeţilor pentru exercitatea propriei siguranţe. 

Un sistem eficient de siguranţă şi securitate solicită o abordare care oferă protecţie nu 
doar pentru vizitatorii şi angajaţii structurii de primire turistice ci şi pentru publicului larg şi 
aceasta deoarece se doreşte crearea unei stabilităţi pentru toate părţile interesate din industria 
turismului. Planificarea acestui sistem revine ca şi responsabilitate primului nivel de 
management şi ar trebui furnizat la nivel de structură turistică. Printre elementele de securitate 
cel uman este adesea citat ca fiind cel mai important factor. Echipamentele instalate şi 
procedurile cele mai cuprinzătoare sunt insuficiente indiferent de calitatea lor în cazul în care 
personalul de securitate nu este la acelaş nivel.  

Toţi angajaţii trebuie să fie instruiţi pentru a şti care sunt procedurile adoptate de 
securitate atât pentru protecţia turiştilor cât şi pentru protecţia propriei persoane. Un sistem 
eficient de securitate necesită o instruire a personalului cât mai eficientă pentru a putea 
acţiona în consecinţă şi să opereze cu echipamentul de securitate  corespunzător.  

Deşi siguranţa şi securitatea sunt văzute ca o prioritate pentru industria turismului 
prosper în orice destinaţie, percepţia siguranţei şi securităţi şi influenţele sale au primit o 
atenţie limitată din partea cercetătorilor. 

Într-un studiu realizat de Song şi Cheung (2010) cu privire la percepţia siguranţei şi 
securitatea unei destinaţii în raport cu nivelul de satisfacţie a călătoriei, folosind ca reper 
Turcia şi vizitatorii acesteia,  rezultatele au arătat că satisfacţia a fost mult mai mare datorită 
unei percepţii pozitive asupra siguranţei şi securităţii igienei şi sănătăţii turiştilor. 

Teoria lui Maslow privind ierarhia nevoilor dezvoltată în lucrarea Motivaţie şi 
personalitate, are la bază următorul postulat „odată ce nevoile fiziologice (hrană, locuinţă, 
securitate personală) au fost satisfăcute, nevoile de tip superior (amiciţie, stimă, 
autodesăvârşire etc.) vor întregi potenţialul uman şi personalitatea individului”. Aceasta este 
una dintre cele mai utilizate în explicarea fenomenelor umane, inclusiv a comportamentului 
consumatorului de turism. Deşi această teoria nu este susţinută cu dovezi empirice, este firesc 
că oamenii au nevoii diferite: de asigurare a satisfacţiei, a necesităţilor de bază chiar şi atunci 
când încearcă să satisfacă o nevoie de nivel mai ridicat, sunt în căutarea socializării, au nevoie 
de sine, statut sau auto-realizare. Călătorind, ca un mijloc pentru a ajunge la aceste nevoi 
situate pe un nivel superior, implică luare unor decizii mai complicate, deoarece ea cere 
condiţii satisfăcătoare pentru nevoile esenţiale, de bază şi cele de nivel mai ridicat. 

Alegerea unei destinaţii turistice şi în special a unei structuri de primire turistică este 
marcată de incertitudine şi riscuri, datorate dependenţei potenţialilor turişti de informaţiile 
externe, care sunt creatore de  experienţe proprii.  

În opiniile lui Eitzinger şi Wiedemann (2008) siguranţa şi problemele de securitate 
ale turiştilor sunt asociate cu riscuri de diferite tipuri. Aceştia identifică şase tipuri generale: 
risc funcţional, risc financiar, risc de timp, risc fizic, risc social şi risc psihologic. 

O decizie efectuată în condiţii de incertitudine poate implica una sau mai multe dintre 
aceste riscuri, percepute sau reale. Cu alte cuvinte, o alegere de destinaţie de călătorie nu 
oferă întotdeauna experienţele aşteptate, prin urmare, duce la pierderea de bani, timp şi efort, 
precum şi daune fizice, consecinţe  psihologice şi critică în cercurile sociale. 

Siguranţa şi securitatea sunt prioritare în industria turismului deoarece manifestă o 
influenţă semnificativă în comportamentul consumatorului în luarea deciziilor cu privire la 
alegerea unui produs turistic, deoarece sunt hotărâtoare în definirea calităţii acestuia. Potrivit 
UNWTO (World Tourism Organization) siguranţa şi securitatea fac parte din cele şase 
standarde alături de igienă, accesibilitate, transparenţă, autenticitate şi armonie, mediul uman 
şi mediul natural acolo unde are loc activitatea de turism. 

Fiecare produs turistic trebuie să se conformeze standardului de siguranţă şi securitate 
(UNWTO),  el nu ar trebui să constituie o ameninţare pentru viaţa, sănătatea şi alte interese, 
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precum şi integritatea consumatorilor. După cum s-a subliniat de către UNWTO, preocuparea 
pentru siguranţă şi securitate este reflectată în mai multe componente de sănătate, inclusiv, 
curăţenia structurilor de cazare incluzând informaţii fiabile şi precise.  

Când vorbim despre siguranţa şi securitatea structurilor de primire turistică nu ne 
referim doar la siguranţa clienţilor şi la cea a angajaţilor, ci şi la securitatea clădirii. 
Aceasta trebuie să corespundă cu reglementările prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 Pentru ca o entitate să fie funcţională indiferent de domeniul de activitate angajatorii 
trebuie să respecte anumite drepturi ale angajaţilor, drepturi ce sunt stabilite prin lege. De 
aceea angajatorii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a le oferi salariaţilor un mediu de 
muncă adecvat. Siguranţa lucrătorilor include at�t siguranţa fizică, c�t şi cea socială. Toţi 
lucrătorii care �şi desfăşoară activitatea la o instituţie sunt �ncadraţi cu contract individual 
de muncă şi sunt parte semnatară, prin reprezentanţii lor, a contractului colectiv de muncă. 
Când vorbim despre sănătate şi securitate în muncă ne referim la riscurile şi pericolele la care 
sunt expuşi angajaţii. Prin pericol se înţelege orice situaţie care  poate cauza o vătămare, poate 
afecta persoane, proprietăţi, procese; acestea pot determina accidente şi îmbolnăviri, pierderi 
de producţie, deteriorări ale echipamentelor etc. Riscul profesional se referă la probabilitatea 
şi gravitatea unei vătămări sau îmbolnăviri care apare ca rezultat al expunerii la un pericol.  

Scopul principal al evaluării riscurilor profesionale este protejarea sănătăţii şi 
securităţii lucrătorilor. Evaluarea riscurilor ajută la diminuarea posibilităţii de vătămare a 
lucrătorilor şi de afectare a mediului ca urmare a activităţilor legate de muncă. Aceasta ajută, 
de asemenea, la menţinerea competitivităţii şi productivităţii întreprinderii. Conform 
prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, toţi angajatorii trebuie să 
evalueze riscurile în mod periodic. 

Pentru eliminarea s-au reducerea riscurilor generate de pericol se urmăresc câteva 
etape. În funcţie de gravitatea riscului se iau anumite decizii. Dacă riscul este mare şi evaluat 
ca fiind inacceptabil, acţiunile de reducere a acestuia trebuie luate imediat. Dacă riscul este 
mediu şi evaluat ca fiind acceptabil, se recomandă planificarea de acţiuni pentru reducerea 
nivelului acestuia. Dacă riscul este mic şi evaluat ca fiind acceptabil este necesar să se asigure 
că acesta va rămâne la acelaşi nivel. În Codul Muncii este prevăzută obligaţia angajatorului de 
a asigura toţi angajaţii pentru riscul de accident de muncă şi boli profesionale în condiţiile 
legii (Codul muncii modificat prin Legea 40/2011, Titlui V, Art 175).  

Măsurile de prevenire şi de protecţie trebuie implementate în următoarea ordine de 
prioritate: eliminarea pericolului/riscului; reducerea la minim a pericolului/riscului, prin 
măsuri organizatorice; reducerea la minim a pericolului/riscului, prin măsuri de protecţie 
colectivă; reducerea riscului, prin utilizarea echipamentului individual de protecţie 
corespunzător. 

Protecţia oamenilor şi a bunurilor este o misiune foarte importantă pentru succesul 
unei afacerii, indiferent de industria în care activează. De aceea este necesar ca întreaga 
activitate desfăşurată să se conformeze reglementărilor privind securitatea, pentru a diminua 
riscurile şi pentru  a  proteja venitul, reducând astfel costurile operaţionale şi primele de 
asigurare. 

 În cazul unui hotel calitatea construcţiei acestuia este esenţială pentru buna 
desfăşurare a activităţii de turism având rolul de a proteja viaţa oamenilor, a bunurilor 
acestora, a societăţii şi a mediului încojurător. Potrivit Legii nr. 10 din 1995, privind calitatea 
în construcţii, acestea trebuie să corespundă unor cerinţe obligatorii pe durata existenţei 
costrucţiei precum: rezistenţă şi stabilitate; siguranţă în exploatare; siguranţă la foc; igienă, 
sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului; izolaţie termică, hidrofugă şi economie 
de energie; protecţie împotriva zgomotului. 
 În evaluarea calităţii unei construcţii se ţine seama şi de rezistenţa sa seismică, aceasta 
se va face pe baza codului P100, Codul de proiectare pentru clădiri. În acest cod sunt 
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menţionate condiţii ce trebuie îndeplinite pentru a fi declarată o clădire sigură; o cerinţă foarte  
importantă este cerinţa de siguranţă a vieţii: „Structura va fi proiectată pentru a prelua 
acţiunile seismice de proiectare stabilite, cu o marjă suficientă de siguranţă faţă de nivelul de 
deformare la care intervine prăbuşirea locală sau generală, astfel încât vieţile oamenilor să 
fie protejate.”(Ordinul P100-2006 August 2006)  De asemenea, şi rezistenţa la foc a clădirii 
este un  aspect la fel de important. 

Alegerile consumatorilor în general sunt subiective iar în domeniul turismului cu atât 
mai mult. Aşadar este foarte important aspectul exterior al unei structuri de primire turistică 
pentru a-l convinge pe turist să-şi petreacă vacanţa în interiorul acesteia, dar mai importantă 
este siguranţa şi securitatea lui. Managerii din turism încercă de fiecare data să amelioreze 
aspectul exterior însă pe lângă estetica clădirii trebuie să se ţină cont şi de resistenţa acesteia.  
 

Legislaţia cu privire la siguranţa şi securitatea în structurile de primire turistică 
 În prezent legislaţia din ţara noastră este armonizată în cea mai mare parte cu 
prevederile directivelor din Uniunea Europeană. Aşadar, a fost armonizată legislaţia 
românească cu directivele europene referitoare la: securitatea generală a produselor, 
publicitatea înşelătoare şi comparativă, răspunderea prestatorilor pentru pagubele generate de 
serviciile defectuoase, indicarea preţurilor, conţinutul pachetelor de servicii turistice, clauze 
abuzive în contracte, protecţia vieţii, sănătăţii şi siguranţei consumatorilor. Pentru a veni în 
ajutorul consumatorului român, statul este obligat ca prin instituţiile sale să protejeze 
consumatorii şi implicit turistul de acele organizaţii lipsite de scrupule, care ignorând 
legislaţia şi regulile nescrise ale comerţului îşi permit să aducă pe piaţă produse cu un nivel 
calitativ scăzut şi chiar produse care pun în pericol viaţa, sănătatea şi securitatea 
consumatorului.  
 În ceea de priveşte turismul la nivelul Uniunii Europene, în Secţiunea 4 din Tratatul de 
instituire a unei Constituţii pentru Europa este stabilită poziţia acestui domeniu. Uniunea 
Europeană stabileşte anumite standarde valabile pentru toate statele membre, având ca scop să 
încurajeze crearea unui mediu favorabil pentru cooperarea statelor membre în vederea 
realizării schimbului de bune practici. În prezenta legislaţie sunt menţionate aspecte precum 
dreptul fiecărui om de a practica turismul, potrivit  Codul Global de Etică pentru Turism, ceea 
ce aduce cu sine obligaţia turiştilor să se conformeze cu codul de bună practică. Acesta este 
un drept care generează, de asemenea, profituri directe şi indirecte, rentabilitate, în special 
pentru întreprinderile mici şi mijlocii, aceasta fiind o industrie strategică pentru Europa. 

Condiţiile de înregistrare a oaspeţilor în structurile de cazare şi protecţia turiştilor şi a 
bunurilor lor sunt prezentate în Hotărârea nr. 237 din februarie 2001 pentru aprobarea 
Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice, 
cu modificările ulterioare. Hotărârea prevede că toate structurile de primire turistice, hoteluri, 
moteluri şi pensiuni etc. să ofere cazare “turiştilor” dacă există spaţii de cazare disponibile. 
Structurile de cazare trebuie să solicite tuturor oaspeţilor să completeze un formular de 
anunţare a sosirii. În cazul pensiunilor rurale se poate folosi un registru, în locul formularelor 
standard. Legislaţia prevede informaţiile necesare cu privire la faptul că formularele trebuiesc 
păstrate timp de 5 ani şi puse la dispoziţia autorităţilor când acestea sunt solicitate. 

De asemenea, se prevede că structurile de cazare trebuie să asigure păstrarea liniştii, 
ordinii publice, a siguranţei şi intimităţii oaspeţilor, precum şi a siguranţei bunurilor acestora. 
Minorii sub 14 ani nu pot fi cazaţi dacă nu sunt însotiţi de părinţii sau reprezentanţii legali ai 
acestora. Sunt prevăzute penalizări pentru neîndeplinirea condiţiilor legale de către structurile 
de cazare. Prevederile legii sunt prevederi standard. Se remarcă faptul că legea nu prevede 
nici un fel de limite ale răspunderii structurilor de cazare în cazul pierderii sau pentru 
pagubele aduse bunurilor clienţilor. Astfel de limite reprezintă un standard la nivel 



Gina Ionela BUTNARU 
 

 44 

internaţional, stipulându-se obligaţia de primire şi cazare a tuturor persoanelor sosite, după 
cum este prevăzut şi în această lege. 

Cazarea se face fără nici o discriminare cu privire la cetăţenie, naţionalitate, domiciliu, 
convingeri politice sau religioase. (Hotărârea nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu 
privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice) 

 Chiar dacă până în 1999 nu a existat o bază legală explicită pentru dezvoltarea unei 
politici autentice care să combată rasismul şi xenofobia, totuşi după 1986, a fost adoptat un 
raport al Parlamentului European privind situaţia rasismului în statele membre. Au urmat o 
serie de măsuri intreprinse în cadrul politicii în domeniile justiţiei şi afacerilor interne, iar 
anul 1997 a fost declarat „Anul european de luptă impotriva rasismului”. În acelaşi an a fost 
înfiinţat Centrul European de Monitorizare privind Rasismul şi Xenofobia (Regulamentul nr. 
97/1035/CE) ce se ocupa de studierea acestor fenomene. În 1998 Comisia a prezentat planul 
de acţiune împotriva rasismului. În baza acestui plan de acţiune, statele membre au fost 
încurajate să întocmească planuri naţionale de combatere a rasismului. 

După intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam (1999), în urma consultărilor cu 
statele membre, sindicatele, conducerile companiilor şi organizaţiile non-guvernamentale, 
Comisia Europeană a prezentat un pachet de proiecte legislative pentru combaterea 
discriminării: prima se referă la interzicerea oricărei forme de discriminare a muncii 
(Directiva nr. 2000/78/CE); a doua face referire la discriminarea pe bază etnică şi rasială 
(Directiva nr. 2000/43/CE); cea de-a treia stabileşte programul de acţiune pe perioada 2001-
2006. Aceste directive vor fi complementare altor iniţiative comunitare.  

Privind protecţia şi siguranţa turiştilor în spaţiile de cazare Consiliul European prin 
Directiva nr. 86/666/CEE stabileşte cerinţele minime pentru un sistem de siguranţă contra 
incendiilor în hoteluri. Având în vedere extinderea rapidă a turismului mulţi călători sunt 
nevoiţi să se cazeze în statele membre, altele decât ţările lor de origine. De aceea se 
recomandă statelor membre să-şi adapteze legile deja existente în acest domeniu condiţiilor 
europene cu privire la rutele de evacuare, stabilitatea construcţiei, durata de evacuare a clădirii, 
siguranţa echipamentelor tehnice, afişarea în fiecare camera a planului de evacuare, etc. O altă 
condiţie esenţială este instruirea personalului în caz de incendiu, pe lângă siguranţa turiştilor 
este importantă şi siguranţa angajaţilor. În legislaţia românească activitatea cu privirea la 
prevenirea incendiilor în hoteluri este coordonată de Dispoziţia din 20 mai 2010. Aceste două 
acte normative sunt în concordanţă prezentând aceleaşi elemente şi reguli. În ciuda 
diferenţelor economice, tehnologice şi arhitecturale a fost posibil să stabilească standardele 
minime de siguranţă pentru toate hotelurile existente. Turiştii trebuie să beneficieze de 
siguranţa propriei persoane în incinta hotelului şi au dreptul de a fi informaţi cu privire la 
măsurile de protecţie. 

La modul general, interesele turistului sunt identice cu cele ale oricărui consumator, 
iar interesele acestuia sunt protejate prin legislaţia comunitară. Dar, în activitatea de turism 
sunt unele aspecte unde este necesară o protecţie specială. Multe dintre detaliile privind 
legislaţia la nivelul Statelor Membre ale UE se găsesc în pachetele pentru călătorii, pachetele 
de vacanţă şi pachetele pentru tururi.  

Reglementările şi normele privind pachetele de călătorie la nivel european sunt 
prevăzute în Directiva Consiliului 90/314/CEE, unde se stabilesc standarde comune minime 
pentru protecţia turiştilor, dar şi elaborarea unor reguli generale privind conţinutul 
contractului pentru pachetul de călătorie. De asemenea, se cere organizatorului acestui pachet 
să demonstreze că poate să returneze banii şi să repatrieze consumatorul în caz de 
insolvabilitate. În acest sens de exemplu, într-o decizie la data de 12 martie 2002, Curtea 
Europeana de Justiţie a conchis că Articolul 5 al acestei directive trebuie interpretat astfel: 
„consumatorul trebuie să aibă dreptul la o compensaţie dacă el suferă o pagubă imaterială 
ca urmare a lipsei unei prestaţii sau a unei prestaţii improprii a serviciilor incluse în 
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pachetul de vacanţă". (Directiva Consiliului 90/314/CEE) Mai multe informaţii despre 
drepturile cetăţeanului în spaţiul Pieţei Unice Europene, sau dacă, atunci când o persoană 
încearcă să-si exercite drepturile în Piaţa Unică întâmpină obstacole în cadrul administraţiei 
naţionale a unui Stat Membru, şi aceste obstacole le consideră nejustificate, cetăţeanul 
respectiv poate apela la un sistem de asistenţă gratuit. Sistemul este format din Puncte de 
contact pentru cetăţeni. Tot pentru turişti au fost elaborate diverse ghiduri de călătorie, dar şi 
o pagina de dialog pe Internet „Dialog with citizens”.  

În tratarea siguranţei şi securităţii în structurile de primire turistică nu ne referim doar 
la turişti ci şi la angajaţii acestor structuri. În ceea ce priveşte siguranţa salariaţilor aceasta 
este reglementată de LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă în 
spaţiul românesc iar pentru spaţiul european de Decizia Comisiei Europene 88/383/CEE din 
24 februarie 1988 privind îmbunătăţirea informării cu privire la securitatea, igiena şi sănătatea 
la locul de muncă. O dată cu intrarea în Uniunea Europeană multe acte normative au fost 
modificate pentru a fi în concordanţă cu prevederile europene.  

 
Tabel 1: Analiza comparativă a actelor normative româneşti şi europene  

 
ACTE NORMATIVE ROMÂNE�TI ACTE NORMATIVE EUROPENE 

Dispozitia din 20 mai 2010 pentru stingerea 
incendiilor 

Directiva nr. 86/666/EEC a  Consiliul Comunităţii 
Europene pentru prevenirea incendiilor în hoteluri 

Hotărârea Guvernului nr. 306/ 2001 privind 
practicarea de către agenţii economici din turism şi 

de către instituţiile de cultură de tarife şi taxe 
nediscriminatorii pentru turiştii şi vizitatorii români 

şi străini 

Directiva nr. 2000/78/CE, Directiva nr. 2000/43/CE 
privind discriminarea cetăţenilor din punct de 

vedere rasial 

Hotărârea Guvernului nr. 237 /2001 pentru 
aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa 
şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice 

Directiva nr  94/47/CE al Parlamentului European 
privind protejarea si respectarea aspectelor legate de 
contractele ce oferă dreptul de utilizare a imobilelor. 

Hotărârea Guvernului nr. 805 / 2001 
privind unele măsuri de informare asupra tarifelor 
maximale pentru serviciile de cazare în structurile 

de 
primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică la 

turismul neorganizat 

Directiva nr. 90/314/CE a consiliului Comunităţii 
Europene din 13 iunei 1990 privind comercializarea 

pachetelor turistice 
 

LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 securităţii şi 
sănătăţii în muncă 

Decizia Comisiei Europene 88/383/CEE 
din 24 februarie 1988 privind îmbunătăţirea 
informării cu privire la securitatea, igiena 

şi sănătatea la locul de muncă 
 

 Turismul ca orice activitate economică care implică relaţii personale, individuale şi 
colective trebuie să îndeplinească toate nevoile turiştilor, ca cetăţeni ai naţiunii, cetăţenii 
Europei, şi în cele din urmă, cetăţeni ai lumii. Turistul, în calitate de consumator, trebuie să 
fie atât beneficiar al serviciilor cât şi o sursă de cerere în condiţii favorabile pentru 
dezvoltarea durabilă a turismului. (Opinion of the European Economic and Social Committee 
on ‘Socially sustainable tourism for everyone’2004/C32/01) 
 Turismul reprezintă interacţiunea între oameni, conservarea mediului, o forţă pentru 
armonie şi pace între naţiuni, culturi, religii şi persoane. De aceea trebuie să se  respecte în 
totalitate legea, clienţii şi cultura ţărilor vizitate.  
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Concluzii 
 Siguranţa şi securitatea în domeniul turismului este un element urmărit de majoritatea 
turiştilor, căutând mereu zone lipsite de pericol cu structuri de primire turistică ce prestează 
cele mai bune servicii respectând cu stricteţe regulile prevăzute în lege şi respectând turistul 
ca persoană. 
 În tratarea acestei probleme am urmărit definirea conceptelor de siguranţă şi securitate, 
concepte ce sunt folosite în mod frecvent de către fiecare persoană în rezolvarea diferitelor 
situaţii. Acestea sunt uşor de definit şi totuşi atât de cuprinzătoare în domeniul turismului. 
 Siguranţa este un sentiment pe care omul îl simte în fiecare moment al vieţii sale, este 
o resursă indispensabilă a vieţei cotidiene de aceea reprezintă o preocupare omiprezentă a 
oricărei comunităţi umane.  
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1.5. TOURIST UNITS PROGRAMS SPECIFICS FOR THE RURAL TOURISM 
 

PROGRAME DE UNITĂŢI TURISTICE SPECIFICE TURISMULUI RURAL 
 

Gheorghe IONAŞCU 
Conf. univ. dr. arh., Membru al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania 

 
Abstract 

Bringing people into the village, rural tourism get the village out in the world, makes it known to the 
Romanian and foreign tourists. Rural tourist unit can be of several types: layover, camping, cottage, inn, motel, 
resort and rural guesthouse from the integrated peasant household type. Comfort and their services offers are 
different, aspect reflected in costs of reception / hosting. Among these types of tourist facilities, tourist inn has 
the largest and ancient tradition on the Romanian territory. Romanian classic inn usually offers tourists 
traditional food, always specific to the area. Agro-tourism (tourism in the peasant household) is organized by 
the villagers, based on fresh food from their rural households and not from supermarkets. Rural guesthouse 
offers a complete hosting package that includes both accommodation and meals. Sustainable development of 
rural tourism / agritourism involves diversification of services and respect for traditions, including the 
architecture and decoration of welcoming places.  
 Keywords: tourist layover, camping, cottage, tourist inn, motel, resort, rural guesthouse, landscape 
pavilion 
 

Introducere 
Aducând lumea în sat, turismul rural scoate satul în lume, îl face cunoscut turiştilor 

români şi străini. Unitatea turistică rurală poate fi de mai multe tipuri: popas, champing, 
cabană, han, motel, complex turistic şi pensiunea rurală din gospodăria ţărănească. Dealtfel, 
turismul rural este cunoscut ca fiind turismul care se desfăşoară în mediul rural. Infrastructura 
construită într-o locaţie diferă în funcţie de programul specific de turism, de arhitectura 
unităţii de primire turistică, de capacitatea şi confortul oferit şi de distanţa până la următorul 
popas. 
 

Programe de unităţi turistice specifice turismului rural 
Primul program şi cea mai simplă formă de locaţie turistică este popasul turistic. Aşa 

cum arată şi numele este vorba de un loc, de regulă agreabil, din care se deschid perspective 
atrăgătoare către peisajul din jur, mai apropiat sau mai îndepărtat, unde călătorul pedestru, 
ciclist, ecvestru sau cu automobil – poate poposi pentru o scurtă odihnă şi o gustare adusă în 
pachet. Popasul turistic poate avea următoarele dotări, de regulă sezoniere: o masă de lemn 
sau de piatră/cărămidă ori chiar un butuc şi câteva banci comune sau individuale, un coş de 
gunoi cu pungi negre de plastic, un umbrar natural (arbori) sau artificial (copertină), ideal este 
şi un puţ de apă potabilă (o fântână). Aici nu există personal de serviciu şi nici toaletă publică 
(cel mult un WC de inventar din plastic cu rezervor, care se descarcă periodic). Cineva poate 
trece odată pe zi să preia sau goleacă punga de gunoi. Astfel de popasuri simple, rustice pot 
exista pe potecile montane, sau de podiş între diverse cabane sau alte destinaţii, de-alungul 
unor râuri ori fluvii sau lacuri ori liziere de pădure, care au poteci pentru drumeţii diverse. 
Popasul poate fi întâlnit cam la o distanţă unul de altul de maximum o oră de mers pe jos, deci 
la 3-6 km. Turistul zăboveşte la un popas turistic intre cateva minute până la maximum o oră, 
dacă se şi odihneşte culcat. 

Al doilea program de unitate turistică, ceva mai dotat şi dezvoltat este champingul, 
organizat în locuri pitoreşti, lângă o pădure sau un crâng, pe malul unei ape, pe un 
promontoriu stâncos, sau într-o poană de pădure. Un champing este  sezonier şi are, de regulă, 
următoarele amenajări/dotări:  

- un grup sanitar separat pe sexe, construit din zidărie, cu goluri de lumină sus, dar fără 
geamuri, acoperit sau deschis spre cer, cu lavoare sau jghiaburi de spălat şi WC-uri 
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turceşti cu rezervor propriu şi duşuri, care se spală periodic cu furtunul cu apă rece. 
Sursa de apă este necesară; 

- o parcare cu teren stabilizat pentru autoturisme, rulote şi autocare; 
- loc de campare pentru corturi individuale,  
- unul sau mai multe grătare acoperite pentru gătit (cărbunele şi-l aduce/face fiecare); 
- mese fixe rustice din lemn sau din piatră, cu bănci asemenea; 
- arbori umbroşi şi arbuşti; 
- alei de acces cu terasament simplu stabilizat, 
- rigole de scurgere a apelor pluviale; 
- împrejmuire simplă din gard viu sau plasă de sârmă; 
- terenuri de joacă cu mingea (dacă e posibil). 
Un champing se amplasează, de regulă la cel puţin două ore de mers pedestru sau ecvestru 

ori pe bicicletă, adică la la 8 – 12 km. de altă unitate de primire turistică. Un paznic/îngrijitor 
plătit asigură permanenţa şi curăţenia zilnică în sezon. 

Cabana este o al treilea program de unitate turistică, mai bine dotată, care poate 
funcţiona pe toată durata anului, fiind dotată cu sobe sau alte instalaţii de încălzire, având atât 
spaţii pentru alimentaţie publică (o sală de mese, un bar şi o bucătărie cu anexe de preparare şi 
depozitare), cât şi spaţii de cazare, situate de regulă la etaj sau mansardă. Cabana este 
deservită de un cabanier cu soţia sa, sau de o familie mai mare, dacă este mai încăpătoare. 
Popasul la cabană nu depăşeşte, de regulă o zi, cu excepţia unor zone pitoreşti, care permit 
drumeţii, schi sau ascensiuni de grup, către piscuri alpine. În ultima vreme, au apărut şi 
cabane independente energetic, prevăzute cu panouri solare în acoperişul în şarpantă sau/şi cu 
turbine eoliene. La cabanele situate în zonele montane, alimentele se cară fie de către cabanier 
cu rucsacul, fie, dacă poteca permite - cu măgarul, fie cu telefericul. Cabana are, de regulă, 
dormitoare comune, uneori chiar cu paturi suprapuse sau cu prichiciuri de dormit. Cabana este 
anunţată din vreme, pe traseele turistice subcarpatice ori montane, în ore de mers normal (2-5 
Km./oră).   

Hanul turistic este o unitate tipic românească, tradiţională, prezentă pe teritoriul actual 
al ţării încă din vechime, situată, de regulă la un important drum comercial, de care sau căruţe. 
Hanul are spaţii mari de alimentaţie publică, în săli diverse, cu separeuri, terase acoperite şi 
descoperite, care pot primi chiar sute de clienţi, organizând simultan chiar mai multe 
evenimente. Cazarea este redusă la câteva camere situate la etaj/mansardă, pentru călători mai 
întârziaţi sau prea obosiţi de drum ori de vinul casei. În România, exemple de hanuri reuşite 
sunt: - hanul lui Manuc, Hanul Berarilor (Bucur), Carul cu bere şi altele din Bucureşti, Hanul 
Ancuţei din judeţul Neamţ, Hanul Ilişeşti din judeţul Suceava, Hanul Bran din judeţul Braşov, 
Hanul Dealul Sasului şi Hanul Valea Ursului din judeţul Argeş şi multe altele. Din pacate, 
puţine din aceste hanuri păstrează nealterată tradiţia de servire a unor produse proaspete, 
locale, din gospodăria proprie a hanului. Adesea, nici măcar cunoscuta tochitură nu se prepară 
corespunzător. În loc de brânză frământată de oi se pune telemea de vacă, iar în loc de organe, 
se pune carne şi uneori cârnaţi din comerţ, fără sosul care-i dă chiar numele de tochitură. 
Adesea, lipseşte chiar şi oul care trebuie să troneze, în mijloc, pe mămăligă, precum 
bomboana de pe colivă. În fine! Adesea se caută varinata cea mai uşoară, facilă, mai ales 
atunci când sunt mulţi clienţi, iar hangiul nu mai ţine la tradiţie şi etichetă. Micii tradiţionali 
româneşti au fost descoperiţi tot la un han turistic, la Hanul lui Manuc, încă din secolul XIX 
etc. etc. La fel şi ciorba de burtă. Personal, sunt îndrăgostit de hanul tradiţional românesc, 
motiv pentru care am şi proiectat câteva, în anii 1960 – 1970 -80, cum ar fi: Hanul Ilişeşti din 
judeţul Suceava, Hanul Bran din judeţul Braşov, Hanul Agapia din judeţul Neamţ, Hanul 
Plaur din Mahmudia (pe malul Dunării), judeţ Tulcea etc. 

Motelul este o unitate turistică de import, apărută în România la începutul secolului trecut, 
XX, având capacitatea de cazare mai mare chiar decât locurile din restaurant si adesea locul 
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de parcare a maşinii personale plasat chiar lângă ori în faţa camerei de dormit. Motelul (motor 
hotel) este destinat, de regulă pentru popasuri de numai o noapte – două, de regulă, în week-
end, principalii clienţi fiind excursioniştii cu autocarul, perechile de îndrăgostiţi, oamenii de 
afaceri veniţi din direcţii diferite, care-şi perfectează aici afacerile sau călătorii - 
automobilişti, care fac popasuri pentru odihna necesară, după o zi de şofat (300 – 1000 km.). 
Un motel are, de regulă, cel puţin capacitatea de cazare a unui autocar (40 – 50 – 60 de 
locuri). Aici la motel turiştii găsesc câte un grup sanitar la fiecare cameră de unul/două/trei 
locuri de dormit. Nu se recomandă grupuri sanitare comune pe hol. Adesea, accesul în motel 
se poate face direct din exterior, din locul de parcare, printr-un cerdac, terasă acoperită, unde 
se poate sta şi la taclale.  

Complexul turistic este o unitate turistică completă, care dispune, pe lângă spaţiile de 
cazare şi alimentaţie publică – diversificate pe cerinţe de confort, şi de posibilităţi de 
distracţie, cum sunt cluburi, săli de jocuri, baruri, săli de conferinţe cu toate dotările necesare, 
separeuri pentru evenimente speciale, precum şi terenuri de sport, piscine, băi cu jacuzi etc. 
Un complex turistic poate avea până la 1000 de locuri de alimentaţie publică, în săli diverse, 
de la separeuri de 8 – 12 - 20 de locuri, săli de restaurant cu 80 – 120 – 200 locuri. Aici pot 
avea loc simultan - evenimente diverse (nunţi, botezuri, aniversări, reuniuni colegiale, inclusiv 
mese de parastas). Desigur, sălile respective trebuie decorate şi amenajate corespunzător 
evenimentului adăpostit. Este preferabil ca sălile să aibă adiacent lor şi terase 
acoperite/descoperite. Întotdeauna, însă, patronul trebuie să rezerve una din săli sau barul 
pentru clienţii obişnuiţi ai localului, care nu pot fi neglijaţi, fiind consumatori permananţi, 
care asigură deverul, ţin localul deschis, adesea până târziu. 

Pensiunea turistică din mediul rural este, de regulă, o pensiune agroturistică. 
Agroturismul presupune cerinţa ca marea majoritate a preparatelor alimentare servite 
oaspeţilor să fie produse în gospodăria ţărănească respectivă, aşadar – permanent proaspete şi 
nu cumpărate din magazine/supermagazine. Pensiunea rurală oferă o găzduire completă cu 
pachet de servicii ce include atât cazarea, cât şi masa. Pensiunea turistică este gospodărită, de 
regulă, de o familie de săteni vrednici, cu sau fără părinţi activi ori copii, care păstreză 
consecvent – tradiţia satului şi a zonei. Dotările şi modul de organizarea a acesteia trebuie să 
aibă în vedere următoarele cerinţe solicitate, de regulă de către turişti: 

• o intrare separată din exterior pentru partea din gospodărie destinată oaspeţilor, 
turistilor, care poate avea în faţă şi o mică grădiniţă cu flori şi arbuşti/pomi fructiferi. 
Se recomandă ca intrarea in clădire să fie la o oarecare distanţă de drum, spre a asigura 
liniştea necesară clienţilor pensiunii. Se recomandă, de asemenea şi un spaţiu 
intermediar (prispă, ceardac, foişor, portic) ca loc de primit oaspeţii, de stat la taifas şi 
ca punct de belvedere către peisajul rural ; 

• un spaţiu de servit masa (sufragerie) cu televizor, legat direct de bucătăria aferentă; 
• camerele de dormit, cu minimum două locuri; 
• grup sanitar (baie) la fiecare cameră, sau cu acces din sufragerie, prevăzut cu lavabou, 

duş/cadă, WC şi bideu ; 
Pentru cazurile în care oaspeţii sunt cetăţeni străini, este necesar ca cel puţin unul din 

familia gazdă să poată conversa într-o limbă străină (engleză/franceză/germană etc.) De 
regulă se apelează la copiii gazdei care fac limbi străine la şcoală/liceu. 
 

Peisajul cultural românesc şi arhitectura autohtonă –factori de atracţie turistică 
Peisajul natural este marcat pretutindeni de prezenţa omului şi a creaţiilor sale 

antropice. Între aceste creaţii ale omului, se remarcă în mod pregnant cele arhitecturale, de 
modelare a spaţiului, prin diverse construcţii şi amenajări. Nimic nu redă mai fidel amprenta 
istorico- spirituală a unui popor, sau a unei epoci trecute, decât operele de arhitectură, dăltuite 
în piatră şi alte materiale.  
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Ambientul uman este, de regulă, croit armonios şi integrat mediului natural. 
Locuitorii ţinutului carpato- danubiano- pontic au primit acest dar natural de ritmuri, de 

la relieful pitoresc gradat modulat al arcului sub-carpatic, străjuit de bazinul inferior al 
fluviului Dunărea, caracter specific si original, imprimat şi transmis de civilizaţia pelasgo- 
tracă, a primilor agricultori europeni, aflată acasă, în centrul de greutate a ariei sale majore. 

Arhitectura autohtonă, în special cea din mediul rural, s-a înscris în ritmul, modulat 
natural, al spaţiului mioritic, cu alternanţa deal - vale , remarcată de Lucian Blaga. Arhitectura 
creată aici s-a încadrat intim mediului natural suport, precum şi în paleta de ritmuri şi forme 
de relief, ce coboară treptat din catena munţilor, spre câmpia Dunării de jos. 

Construcţiile rurale reuşite, integrate organic mediului în care sunt amplasate, reprezintă 
exemple majore de trăire a, ceea ce numim, sentimentul spaţiului, relevant şi propriu 
arhitectului creator al ambientului uman. 

Ritmurile naturii au marcat creaţiile arhitecturale.  Natura caracteristică a spiritualităţii 
autohtone este sentimentul solidarităţii cu întregul, cu macrocosmosul.  

Peisajul cultural reprezintă peisajul natural, în care naturalitatea primordială, a fost 
potenţată marcant de culturalitatea umană, prin creaţiile adăugate de om, creaţiilor naturii.  

De aceea, culturalitatea trebuie să pună în valoare naturalitatea, potenţând-o cu valorile 
spiritualităţii umane, iar nu s-o înlăture, degradând-o. Rolul viului este acela de a creea ordine 
şi organizare în universul neviu. Cu alte cuvinte, creaţiile umane ar trebui, din principiu, să 
aibă numai un impact pozitiv asupa mediului preexistent şi nicidecum un impact negativ.  

Valorile cadrului natural autohton sunt potenţate cu creaţiile umane, în majoritatea lor 
covârşitoare, locuinţele familiale urbane, colective sau individuale şi gospodăriile oamenilor 
din zona rurală.  

Arhitectura clădirilor şi gospodăriilor rurale are meritul de a reprezenta cele mai fidel, 
standardul de locuire, de frumos, tradiţia şi arta românească. Peisajul este marcat de toate 
aceste alcătuiri umane, învăluite în mantia protectoare  a naturii, cu geografia, relieful şi 
biodiversitatea ei. 

Arhitectura românească este o arhitectură deschisă către soare, către lume, către om, 
prin intermediul spaţiului intermediar, al celui de al treilea spaţiu, care face trecerea firească 
dintre spaţiul interior către cel exterior, eliminând hotarele rigide.  

Trecerea gradată, în ritmuri de lumini şi umbre, din interior către exterior şi invers, se 
realizează la noi, de milenii, prin intermediului prispei, a pridvorului, a cerdacului, a 
foişorului. Este un mesaj de comunicare umană, de sociabilitate a oamenilor acestor locuri, ca 
şi de comunicare a celor două spaţii, transmis în concepţia arhitecturii autohtone, din neolitic 
şi până astăzi. 

Casele mai vechi aveau foişorul mai mare, decât cele noi. Foişorul, această casă a 
dorului, ieşit mai mult de sub acoperişul casei mari şi având propria straşină, era amplasat, de 
regulă, cu faţa spre miazăzi, ca dealtfel şi prispa sau pridvorul, numit, în anumite zone din 
Ardeal - verandă.  

Foişorul este o încăpere deschisă a casei de locuit, care a fost adaptat multiplelor cerinţe 
în timp, ale familiei. El deschide procesul de locuire spre exterior, dialogul începând de 
dimineaţă, cu constatarea stării vremii, prilej cu care se adoptă şi programul zilnic de 
activitate. Starea timpului, înregistrată în zori, determină şi starea de spirit a oamenilor. 

Funcţiunile unui foişor, în ordinea apariţiei lor au fost următoarele: 
- de comunicare cu mediul natural, cu comunitatea exterioară locuinţei, 
- de supraveghere a gospodăriei, ca loc de muncă, 
- de odihnă, de belvedere şi de taifas, 
- de adăpost al intrării în casă, 
- de păstrare la umbră a vasului cu apă de băut, 
- de expunere a zestrei fetelor de măritat, 
- loc de primire a oaspeţilor în vreme de vară, ori de stat la sfat, 
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- loc de luat masa, ori de lucru de mână artizanal, 
- loc de odihnă şi de somn, în nopţile de vară. 

Unele din aceste funcţiuni se regăsesc, la o scară adecvată şi la celelalte tipuri de spaţii 
intermediare: cerdac, prispă, verandă, iar mai nou – logie.   

Una din cele mai vechi case cu foişor este cea neolitică de la Vădastra, din Oltenia, 
care are o vechime de circa 6000 de ani.  

Dar astfel de case s-au pastrat şi în alte regiuni, cum ar fi cele de peste 2000 de ani, de 
la Bucşani şi Şuici în Muntenia, apoi de la Medgidia şi Zebil în Dobrogea, ori din Moldova, 
din judeţul Neamţ, ori cele de 6000 de ani, de la Straja în Bucovina, ori de la Vâlcani în Banat 
etc.  

Prezenţa casei cu prispă sau foişor, în mai multe zone ale României, dovedeşte 
vitalitatea substratului comun pelasgo - traco - dac. 

Aceste construcţii demonstrează faptul că primii agricultori ai Europei, care au devenit 
sedentari în arcul Carpatic şi pe Valea Dunării, au dovedit dintru început şi până în zilele 
noastre, o mentalitate deschisă, proprie civilizaţiei carpato- danubiano- potice. 

Pridvorul este o prispă mai dezvoltată, care are, de regulă, stâlpii şi balustrada din 
piatră, ori din cărămidă, ca la biserici, dar desigur şi din lemn. 

Mesajul străvechi din vechimea veacurilor a avut forţa de a determina preluarea şi 
adoptarea spaţiului intermediar, de legătură a interiorului cu exteriorul, chiar şi la locuinţa din 
blocuri, prin prezenţa logiei urbane, adesea prefabricată. 

Arhitectura ţărănească a precedat-o pe cea urbană şi sacră şi le-a întrecut prin număr, 
prin varietate, prin fantezie. În milenii de locuire, ea s-a putut rafina, mai mult decât oricare 
alta. Arhitectura urbană a fost trecerea logică şi estetică a arhitecturii tărăneşti la nevoile 
oraşului şi orăşanului, un imn închinat statului (C. Joja, 1989). 

 
Concluzii 

Orice arhitectură urbană derivă, prin evoluţie, dintr-una rurală, primordială. 
Arhitectura creată în vatra carpato- danubiano- pontică s-a încadrat organic în mediul 

natural şi în paleta de ritmuri şi forme de relief pitoresc, care coboară treptat, din catena 
munţilor, spre câmpia Dunării de jos. Ritmurile naturii au marcat creaţiile antropice (Silvia 
Păun, 2003).  

Dezvoltarea durabilă a turismului rural/agroturismului implică câteva cerinţe:  
• realizarea unui impact negativ minim asupra mediului prin activităţile turistice, cu 

înobilarea naturii prin creaţiile umane, care să fie integrate organic mediului natural, 
să pară că sunt de acolo, să nu fie străine faţă de ambientul preexistent; 

• punerea în valoare a peisajului autohton, regional rural, cu etalarea monumentelor 
naturii şi istorice; 

• arhitectura unei pensiuni rurale performante trebuie să preia elemente decorative 
tradiţionale, modernizându-le cu măsură şi gust, spre a nu se aluneca spre kitsch. 
Utilizarea decoraţiunilor în arhitectură crează şi întreţine gustul pentru frumos al 
localnicilor şi vizitatorilor, sensibilizând personalitatea umană. Acesta este adevăratul 
motiv tainic al decoraţiunilor din arhitectura populară tradiţională. 

• diversificarea ofertei de servicii culinare şi respectarea tradiţiilor în prepararei mesei.  
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Abstract 
The Republic of Moldova is a country with a considerable tourism potential that impresses the tourists 

with its vineyards, with beauty and beatitude of its landscapes. The priority forms of tourism practiced in the last 
decade in Republic of Moldova are: the rural tourism, the grape growing and the wine-growing tourism, the 
cultural tourism and the health and beauty tourism. The development of the tourism in the country is a necessity 
because the country has an impressive fund of monuments and miraculous landscapes. Making an analysis of the 
human resources employed in the tourism sphere, we noticed that people do not have studies of high quality, 
even if they have some knowledge in the field of tourism, their practical application is not impossible. Therefore, 
it is necessary to develop the staff employed in the tourism sphere in order to attract the foreign tourists and to 
promote the Republic of Moldova as a tourism direction.  

Keywords: human resources, competitiveness, competitiveness of tourism, tourism, travel agencies.  
 
JEL Classification: O14, Q13, Q26 
 

Metodă şi metodologie 
În procesul de investigaţie şi elaborare a studiului am folosit următoarele metode: a observaţiei, inducţia 

şi deducţia, analiza logică şi sinteza, analogia şi comparaţia. Rezultatele studiului sunt prezentate sub formă de 
grafice şi tabele. 

 
Introducere 

Resursele umane constituie un potenţial uman deosebit, unic, rar, dificil de imitat şi 
relativ de înlocuit, ce trebuie înţeles, motivat sau antrenat, în vederea suprapunerii scopurilor 
sale peste cele ale organizaţiei. Potenţialul lor este inepuizabil în furnizarea de soluţii şi de 
idei noi, originale şi valoroase. Orice politică în domeniul resurselor umane trebuie 
fundamentată prin cunoaşterea trăsăturilor distinctive ale muncii în turism  pe evaluarea 
intensităţii şi modului particular de acţiune a forţei de muncă asupra producţiei turistice şi a 
rezultatelor activităţii. 
 

Resursele umane şi turismul 
Dezvoltarea turismului are o serie de consecinţe asupra utilizării resurselor umane în 

sensul creării de noi locuri de muncă, determinării unui nivel relativ ridicat de instruire a unor 
structuri profesionale şi pe funcţii. Specificitatea activităţii turistice, complexitatea sa, dată de 
multitudinea şi varietatea componentelor, îşi pun amprenta asupra necesarului de personal şi 
structurii acestuia, asupra exigenţei lor privind pregătirea şi selecţia, asupra eficienţei utilizării 
forţei de muncă. 

Resursele umane în turism au un rol important în stimularea cererii, crearea unei 
atmosfere de destindere, formularea deciziei de cumpărare, formarea şi menţinerea 
interesului, simpatiei pentru un anumit produs turistic sau destinaţie de vacanţă, unitate 
hotelieră sau de alimentaţie, mijloc de transport sau formă de agrement etc. şi respectiv în 
determinarea revenirii turistului.  

În ansamblul lor, particularităţile muncii în turism influenţează nemijlocit numărul şi 
dinamica lucrătorilor, structura acestora, nivelul productivităţii muncii, sistemele de 
cointeresare şi, corespunzător, politicile de selecţie şi recrutare, organizarea pregătirii 
profesionale. Dacă în trecut resursele umane şi modul în care erau utilizate nu erau 
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considerate foarte importante, în prezent, capitalul uman este plasat în centrul tuturor 
politicilor de dezvoltare ale unei firme, în special în domeniul turismului. 

Mai multe instituţii de învăţămînt licenţiate pregătesc cadre pentru industria turistică. 
Perfecţionarea cadrelor în turism este asigurată de Centrul National de Perfectionare a 
Cadrelor din Industria Turismului. În hotele, întreprinderile cheltuie mai mult (cu 63% spor 
anual, exceptînd perioada post criză)  pentru formarea profesională a angajaţilor.  

Există multe instituţii care pregătesc doar manageri pentru industria turistică.  
Instituţiile de învăţămînt licenţiate din Republica Moldova pregătesc cadre pentru industria  
turistică la Specialitatea „Servicii”, specializarea „Turism şi servicii” (uşor modificată în timp 
de unele instituţii). Astfel la Colegiul de Ecologie, Academia de Studii Economice din 
Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Agricolă de Stat, 
Universitatea  Liberă Internaţională, Universitatea „Perspectiva”, Universitatea de Stat de 
Relaţii Internaţionale ş.a. sunt catedre specializate de „Turism” (sau „Turism şi servicii 
hoteliere”, „Turism şi servicii”, „Turism şi nataţie”, alte variaţii). Acestea pregătesc la ambele 
cicluri pentru frecvenţa la zi şi  studii fără frecvenţă absolvenţi, care studiază un număr între 
8-17 discipline de specializare, inclusiv patrimoniul ţării, economia turismului, managementul 
şi marketingul în turism, tehnici de operaţiuni în turism, servicii hoteliere, limbi străine, etc. 
Anual cca. 800-1000 persoane termină instituţiile de învăţămînt la specializarea Turism. 
Astfel, ponderea mare a  disciplinilor generale, aproape lipsa de aptitudini practice şi abilităţi 
în tehnologia ospitalităţii,  face ca numărul excesiv de absolvenţi să fie încadrat într-o 
proporţie extrem de mică pe piaţa  turistică autohtonă.  

Prestaţia proastă a absolvenţilor instituţiilor superioare de învăţămînt autohtone este 
remarcat de majoritatea agenţiilor care angajează cu greu forţa de muncă necesară de pe piaţă. 
Dintre  elementele nesatisfăcătoare în prestaţia absolvenţilor sunt:  nivelul teoretic scăzut în 
domeniul activitatăţii turistice,  lipsa de abilităţi practice pentru comunicarea cu clienţii, 
interpretarea cunoştinţelor despre atracţiile ţării, elaborarea de trasee, promovarea de 
produse.[ Jolondcovschi, 2001, p.24]   

Majoritatea programelor  de studiu şi conţinutul materiilor predate nu sunt corelate cu  
necesităţile pieţei turistice. Perfecţionarea cadrelor în turism este asigurată de Centrul 
National de Perfectionare a Cadrelor  din Industria Turismului. Conform legislaţiei naţionale 
toţi intermediarii pe piaţă, dar şi structurile de cazare şi alimentaţie a turiştilor sunt obligaţi să  
angajeze doar personal brevetat/certificat. Pînă în prezent au fost eliberate 1514 brevete.[ 12] 

Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului acoperă prin 
modulele sale domenii importante cum ar fi: administrarea afacerilor, ghidajul oaspeţilor, 
tehnologii informaţionale, care la alte instituţii de învăţămînt din ţară nu sunt ţinute. Totuşi 
unele dintre module nu au continuitate şi intensitatea  necesară. Patru cincimi dintre 
absolvenţii centrului au fost pregătiţi pentru intermediarii turistici şi doar mai puţin de 18% 
pentru hotelărie şi 0% pentru unităţile de alimentaţie a turiştilor [11]. 

Astfel, acţiunile direcţionate pentru dezvoltarea turismului punctează crearea unei 
Şcoli de hotelărie care ar avea ca principal obiectiv perfecţionarea cadrelor activitatea cea mai 
solicitată pentru unităţile de cazare deoarece recalificarea din alte domenii este neînsemnată.  

Totodată, structura cheltuielilor întreprinderilor din cazare şi restaurante indică o 
capacitate susţinută de a finaţa perfecţionarea cadrelor  pentru sporirea calităţii ospitalităţii 
oferite.   

Numărul mediu scriptic al angajaţilor în agenţii de turism în Republica Moldova a fost 
de 1346 persoane (2010) mai puţin cu o treime decât în anul 2003, ceea ce reprezintă o 
scădere medie de 3,77% anual [12]. 

Numărul agenţiilor de turism a ajuns, în prezent, la 383, dar în ultimii opt ani au 
devenit mai mici ca dimensiune, din punct de vedere al activităţii şi numărului de salariaţi. 
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Astfel, numărul angajaţilor a scăzut în această perioadă şi a ajuns la o pondere de 0,12% din 
forţa de muncă angajată în ţară. [11]   

Odată cu micşorarea numărului de angajaţi pe piaţa intermediarilor de turism, au 
crescut obligaţiile de serviciu per salariat. Astfel după 8 ani, un salariat deserveşte în mediu 
120 clienţi pe an, în creştere cu 51%, totodată asigurînd un spor al incasărilor de 7 ori mai 
mare decât în 2003. Acest lucru duce la creşterea responsabilităţii. 
 
Tabelul 1: Evoluţia performanţelor angajaţilor agenţiilor de turism 
 2003 2006 2008 2010 %2010/03 Rata an 
Angajaţi agenţii 1927 1840 1531 1346 69,85 -3,77 
Turişti pe angajat 79,64 72,22 92,91 120,17 150,90 6,36 
Încasări medii pe angajat 75,56 153,37 345,92 526,06 696,20 74,52 
Sursa: date prelucrate de autor  

 
Rata medie anuală de creştere a numărului de angajaţi a fost de 3,5%. În 8 ani salariile 

în restaurante şi hoteluri au crescut de 2,8 ori, la fel şi costul unei ore de muncă (3,6 ori). 
 
Tabelul 2: Performanţele forţei de muncă din Hotelri, restaurante din Moldova 

An Salar lunar 
(lei) 

Ora-om 
muncite 

Cost ora-om 
(lei/oră) Zile muncă Cost zi muncă 

2003 827,39 1843,77 5,39 230,47 43,08 
2010 2314,98 1428,27 19,45 178,53 155,40 

Sursa: date prelucrate de către autor 
 

Concluzii 
În ansamblul economiei globale a turismului, cel rural reprezintă valorificarea spaţiilor 

rustice, a resurselor naturale, a patrimoniului cultural, a imobilelor culturale, a tradiţiilor 
săteşti, a produselor agricole, prin intermediul unor produse de marcă (consacrate) care să 
satisfacă nevoile consumatorilor în materie de primire, alimentaţie, activităţi recreative, 
divertisment şi diverse servicii. Scopul turismului rural este de dezvoltare locală durabilă şi a 
unui răspuns adecvat la nevoile de recreere din societatea modernă, într-o nouă viziune 
socială oraş- sat. 

Pentru a putea vorbi de competitivitate în domeniul turismului ar trebui de la început 
să dezvoltăm şi să perfecţionăm cadrele din această ramură economică deoarece numai pe 
această bază vom putea avea o ofertă valoroasă şi bine promovată, informate, şi care vor putea 
faca faţă tuturor obstacolelor apărute datorită cunoştinţelor şi capacităţilor deţinute. 

Pentru a putea dezvolta turismul în Republica Moldova ar trebui întreprinse o serie de 
măsuri care să lărgească sfera de cuprindere a acestuia. Printre măsurile necesare putem 
menţiona următoarele: 

- elaborarea şi implementarea cadrului legislativ necesar cu privire la turismul rural; 
- efectuarea clasificării structurilor de primire turişti în localităţile rurale; 
- identificarea comunităţilor rurale în care există posibilităţi pentru implementarea 

unor proiecte pilot în domeniul turismului rural; 
- crearea, în teritoriu, a serviciilor de specialitate în domeniul turismului; 
- crearea bazei informaţionale, editarea de ghiduri şi cataloage privind oferta 

turistică în rural; 
- implementarea unui program de instruire la nivelul autorităţilor administraţiei 

publice locale şi populaţiei; 
- efectuarea acreditării unor staţiuni balneoclimaterice noi, a unor baze de odihnă şi 

recreere, inclusiv clasificarea structurilor de primire turistică din cadrul acestora; 
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- efectuarea analizei resurselor de ape minerale din Republica Moldova şi a calităţii 
acestora din punct de vedere al efectelor curative şi elaborarea unor proiecte 
investiţionale; 

- asigurarea implementării unui program de training pentru managerii staţiunilor şi 
unităţilor relevante în vederea unui management şi marketing turistic eficient; 

- implementarea unui program de marketing naţional şi local, la nivel de staţiune; 
- includerea în sistemul de cercetări statistice în domeniul turismului de rapoarte ale 

staţiunilor balneoclimaterice, de odihnă şi recreere; 
- amenajarea zonelor de odihnă şi recreere în conformitate cu standardele 

internaţionale; 
- perfecţionarea şi dezvoltarea activităţilor de protecţie şi restaurare a obiectivelor 

patrimoniului cultural; 
- instalarea panourilor informaţionale în apropierea celor mai importante obiective 

culturale;  
- elaborarea unui sistem de promovare a monumentelor; 
- amenajarea căilor de acces spre diferite obiective culturale; 
- construcţia şi amenajarea capacităţilor de cazare a vizitatorilor în zonele cu 

potenţial cultural deosebit; 
- facilitarea creării şi funcţionării atelierelor specializate pentru artizanat şi 

meşteşuguri populare şi includerea acestora în circuitul turistic; 
- facilitarea vânzării obiectelor de artizanat prin diferite reţele de magazine; 
- organizarea instruirii şi formării profesionale a specialiştilor în domeniul turistic 

prin intermediul şcolilor polivalente; 
- promovarea şi desfăşurarea evenimentelor culturale în incinta muzeelor. 
Toate aceste măsuri ar duce la dezvoltarea turismului, la creşterea atractivităţii 

Republicii Moldova în sfera turismului şi la obţinerea unor efecte economice de scară care vor 
determina obţinerea de sporuri de competitivitate economică la nivel naţional. 
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Abstract 

In present-day conditions of European integration, tourism has become one of the promising directions 
of state development on the whole and regional development in particular. This is why the provision of 
comprehensive development of the complex of tourism components, especially on the level of tourism-attractive 
regions such as Bukovyna is among the major targets of regional policy. The solution of this problem requires 
informational provision of local authorities - subjects of tourism activity, on the one hand, and tourists 
themselves, on the other, with spatial analytical complex and synthetic cartographic information. Efficient 
managerial decisions, development of tourism product, assessment and forecasting of tourism future 
development (especially, rural tourism) can only be possible if grounded conclusions of territorial character are 
available obtained through comparison of geographical maps of tourism-recreation resources, settlement 
systems, transport and social infrastructure, objects of tourism infrastructure, etc. All the above necessitate 
elaboration of the series of Bukovynian tourism maps and substantiation of approaches towards the development 
of the Tourist’s Atlas of Bukovyna.  

Keywords: The Tourist’s Atlas of Bukovyna; cartographic provision of rural tourism; tourist maps; 
analytical complex and synthetic cartographic information 

 
JEL Classification: Q59 

 
Methods and Methodology 

The application of the systematic approach in tourism investigation provides comprehensive analyses of 
regional tourist-recreational complexes. According to this type of approach, all the objects are considered as 
complex systems. The simplest definition of a system describes it as a combination of interconnected objects (or 
the elements of a system), that make up certain integrity, in other words, a new object. The combination of 
tourist objects, as well as their common regional and resourceful bases and infrastructure, form a complex multi-
level system of tourism and recreation. 
 As a matter of fact, geographical atlases are also a system of geographical maps having some specific 
interconnection. The present-day understanding of complex atlases as cartographic models of space systems is an 
additional explanation of the atlases structure by means of constructing the geographical models of the regional 
geographical system. The latter models reflect the system’s basic components and interrelations between them. 
The above mentioned technique gives an opportunity to take into account the regional peculiarities of any 
territory, as well as to determine the major components of territorial systems. 
 The Cartographic Method of research lies in working out certain cartographic models (maps) and 
presupposes the ability to apply them for obtaining any necessary information. A map is not only the way of 
showing available information, but also the main source of receiving the new one. Marking certain characteristic 
features of various phenomena and objects on the maps only shows their location and belongs to topological 
information that enables us to analyze the mutual location of such phenomena, their neighborhood, space 
interdependence, etc. 

 
Introduction 

Due to the informational technologies (IT), modern society possesses such features as 
mobility and ubiquity (access to information in any place and at any time). One of the 
examples of mini-atlases with open access is the illustrative mini-atlas «ІСА Presidents 1999-
2011» that has been designed for mono-display I-pads. The designing of ubiquity mini-atlases 
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should be based on cooperation between the experts in informational technologies, mass 
media designers, cartographers, linguists, geographers, geodesists, etc. [1]. 

Certain countries have been working on creation of electronic tourist atlases. These 
cartographic units suppose the accumulation of information concerning the tourist sphere, as 
well as creation of informational tourist data base. The latter will stipulate the development of 
the whole sector. The tourist informational data base will contain the description of different 
historical and cultural places of interest in the region, the places of possible temporary 
residence, and other important objects in the field of tourism. Besides, certain electronic 
atlases will provide the opportunity to obtain the information on any object by means of a car 
navigator.  

The expansion of international tourism is the prior direction of Bukovyna’s economic 
development. Thus, cartographic provision is of primary importance in this respect. It helps 
solve the most diversified problems of tourist activities. 

Tourist cartography occupies a special place among a considerable variety of thematic 
cartography trends. The tourist maps are assigned for both tourists, experts, and for a wide 
range of ordinary people. The level of cartography provision in Bukovyna is far from being 
sufficient on the whole, lacking efficient tourist maps in particular. That is why we think it 
advisable to systemize all the available cartographic staff on tourism, and to compile a series 
of schematic maps, dedicated to both recreational-tourist resources, and separate types of 
tourism. This will be the bases for “The Tourist’s Atlas of Bukovyna”. The route maps should 
also ensure the back-camping. Thus, the objective of the investigation under discussion is the 
analyses of various suggestions concerning the concept of “The Tourist’s Atlas of Bukovyna” 
for the needs of tourists, tourism experts, etc. 

 
The investigation lay-out 

Any tourist atlas is a complex cartographic model that looks like an integral system of 
thematically interconnected and mutually coherent tourist maps. While compiling a tourist 
atlas it is advisable to keep to the basic requirements which are usually set to atlases – 
contents comprehensiveness and completeness, inner unity (mutual complementarity, 
coherence, and comparability of the maps), geographic specificity, minuteness of research, 
scientific validity, topicality and simplicity for understanding. “The Tourist’s Atlas of 
Bukovyna” should be compiled in English, Ukrainian and Romanian languages. 

Taking into consideration tasks and goals, set by the compiling of the tourist atlas, it 
would be expedient to analyze available primary information, to consider the ways of data 
collection and the prospects of financial provision. In other words, it is necessary to do some 
tourist-metric research.  

The first thing to do is to elect the editorial board which will manage and plan the 
work on the atlas, coordinate cooperation between cartographers and experts. Besides, it will 
do all consulting and editing. 

The structure and the contents of the atlas (that is, the correlation and logical order of 
all its parts, chapters and groups of maps) are determined by their type and purpose, the 
degree of geographical exploration of the territory under investigation, its regional 
peculiarities. The atlas structure should be rational. It is to facilitate the better understanding 
of connection between the maps on different subjects.  

The following standards and technological characteristic features of the atlas are 
considered to be most important: the form of the atlas, the size of the maps, the volume (the 
number of maps and pages), the chapters of the atlas, the extent of the text contents, the 
number of illustrations (tables, diagrams, pictures), the paper type and format. Every single 
chapter of the atlas is considered as an integral series of cartographic models which is 
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dedicated to a specific subject and has its own principles of depiction, subordination and 
coherence. The integrity of any chapter is achieved due its compliance with the principle map. 

First of all, it is necessary to make a project of the atlas, which is a combination of all 
the managerial documents determining the contents and the order of the author and editorial 
work. The project contains the program of the atlas, its preliminary lay-out and the plan of its 
research (picture.1) [2]. 

The program of the atlas determines its aim, structure, and contents, as well as covers a 
complete list of basic maps, explains why they are included into a certain chapter in some 
fixed order. Besides, the program contains the summary of the maps contents, major 
cartographic indices, the ways of the objects’ and phenomena’s cartographic depiction, 
principle cartographic staff concerning maps compiling, the issues of generalization, as well 
as the text itself and the illustrations. The latter either occupy separate pages, or are placed 
together with the maps. The atlas lay-out indicates the page location of all the maps and 
textual part of the atlas. Moreover, it contains the title page, the contents of the atlas, its 
preface, explanatory and complementary texts, lists, initial data, etc. The first stages of atlas 
compiling are data selection and the preparation of the author’s draft sample. They are very 
important, as the quality of the maps is being determined at this time. The information on the 
maps contents should be based on the cartographic achievements, acknowledged by some 
scientific schools. 

Most of the atlas maps will be analytical, that is, they will be dedicated to a single 
index, object or process (the maps on one of the recreational-tourist resources, the maps on 
extreme, bike, rural tourism, etc). The analytical maps are the bases for syntheses. The 
synthetic maps are important for the planning and development of the tourist-recreational 
complex. They reflect all the available typology. The analytical and complex maps are 
required for organization and management. The possible tendencies of development of the 
recreational-tourist complex should be described in the forecasting and recommendation maps 
[3]. 

The possibility of maps comparison as well as the visual depiction of their contents, 
are ensured by means of application of the limited scales. The latter is known as the system of 
similar scale conventional signs. While determining the basic map scales, it is necessary to 
take into consideration that the degree of territory exploration ensures sufficient minuteness of 
the maps. Taking into account the size and the configuration of the territory of Bukovyna, we 
think it advisable to apply the largest scales 1:300 000 for the maps on a double sheet of 
paper, and the scales 1:700 000 for the maps on a single sheet of paper, which will determine 
the atlas format B4 (250 x 353) sm. The lay-out draft is formed on the bases of the principal 
scales (1:700 000). The city maps may be compiled with the scales 1:30 000. The scales of 
the map with tourist routes may vary in every particular case.  
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Picture 1: The contents and order of work during scientific and technical projecting of the 
atlases [2] 

 
 

A geo-informational system, which would contain the list of tourist objects and their 
illustrations, is also of primary importance for the cartographic implementation. 

The information in any atlas may be presented not only by means of geographical maps, 
but also with the help of some text. This might be some supplementary characteristics of the 
cartography object and the latter’s peculiarities. It may also be some graphic depictions 
(tables, diagrams, pictures) that would be able to supplement and to specify the available 
cartographic information. Slides and photos can also be considered as an important element of 
tourist maps. They do not only contain visual information concerning the tourist objects, but 
also diversify their perception, as well as make up for artistic design of the edition.  

The structure of any atlas should consist of a few levels: thematic block, thematic 
chapter and the plot of the maps.  
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Тhe Tourist Atlas of Bukovyna (Ukraine – Romania) 
(the structure and contents draft) 

 
Introduction 

 
- The general characteristics of Bukovyna (Ukraine – Romania) (text). 
- Historical and geographical references.  
- The view of the territory from space. 
- Ukraine. Political-administrative map. 
- Romania. Political-administrative map. 
- Ethnic and ethnographic territories of the Ukrainian-Romanian borderland. 
- The list of geographical names (text). 
 

Gеоgraphical position and history of territorial development. 
 

- Bukovyna. Geographical position. 
- Physical map. 
- Bukovyna in the European transportation system. 
- Bukovyna. Historical and geographical maps. 

  
Bukovyna. Nature and resources. 

 
- The surface waters and water resources. 
- Climatic conditions and resources. 
- Climatic conditions in winter, spring, summer and autumn. 
- Climatic area division. 
- Mineralized and mineral underground waters. 
- Natural-recreational conditions and recreational resources. 
- Landscape recreational resources. 
- Climatic recreational resources. 
- Medicinal mineral waters and muds. 
- Natural-recreational resources of the Carpathian Mountains. 
 

Population 
 

- Historical and ethnographic areas of residence. 
- Amount and structure of the population. 
- Production-functional types of settlements. 
- Lingual constitution of the population. 
- Description of settlements (text). 

 
Communication networks and transportation  

 
- Development of information and data transmitting network. 
- Transportation network. 
- Bus circulation. 
- Railway transport. 
- Urban passenger transport. 
- Additional information (text) 
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Тourist-recreational resources of Bukovyna 
  

- The assessment of geographical and tourist position of Bukovinian settlements 
(neighborhoods, close location to hydro objects, transportation position, etc.) 
- Geological recreational-tourist resources (geological relics of nature, geological and 
tectonic objects, geological and petrographic objects, geo-morphological objects, 
geological and stratigraphic objects, etc.) and their assessment. 
- Natural recreational-tourist resources (orographic resources, flora resources, climatic 
resources, hydrographic and geological resources) and their assessment. 
- Nature reserve objects and assessment of their attractiveness. 
- Location of sacral objects (wooden and marble churches, monasteries, castles, 
synagogues) and the level of their instructive value. 
 - Location and assessment of architectural and historic recreational-tourist resources. 
- Recreational-tourist resources concerning certain events (political, military, cultural, 
economic, sports, ecological) and their assessment. The degree of event attractiveness.  
- Bio-social recreational-tourist resources (outstanding people, who were born, lived, 
acted, died, buried in the area). 
- Hermeneutic potential (perception of cultural values during tourist trips, which is 
implemented through personal understanding). 
- Halogen recreational-tourist resources (those being of essential importance for the state).  
 

Тourism 
 

- The number of tourists served by the tourist agencies (including both foreign and 
domestic tourists) and the dynamics of their growth.  
- The subjects of tourist activity (their total number, the number of tourists and one-day 
visitors served by them).  
- The location of rural tourism sadybas (their overall number and classification according 
to the organizational and legal type). 
- A series of maps of certain functional and prospective types of tourism (bus tourism, car 
tourism, extreme tourism, therapeutic tourism, fitness tourism, air-therapeutic tourism, 
archeological tourism, business tours, fish tours, shopping tourism, mountain tourism, 
rafting, ethnic tourism, horse tourism, nostalgic tourism, sentimental tourism, tracking, 
cultural tourism, medicinal tourism, literature tourism, scientific tourism, political 
tourism, hiking, etc). 
- Prospective tourist routes and objects [4]. 
- The cartographic assessment of recreational-tourist infrastructure (residences, canteens, 
tour operators, tour agents, sadybas for rural and agricultural tourism, etc). 
- The cartographic scheme of the tourist-recreational complex (the elements of territorial 
structure possessing also the structure of tourism types.). 
- The cartographic scheme of the tourist-recreational area division. 
- Additional references. 

 
Particular attention should be drawn to the rural tourism, which is considered to be 

one of the most efficient means for softening the economic crisis on the rural territories. In 
order to increase the number of potential visitors in the sadybas of the rural tourism, it is 
necessary to activate their informational and advertising aspects. Taking into account the 
dispersed location of the rural tourism sadybas, insufficient level of their interaction, and 
peculiarities of their common informational activity, they should be considered through public 
unities and regional managerial decisions. The maps on the rural tourism are acquiring a 
powerful informational potential, since they present the information concerning the sadybass 
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territorial location, their tourist capacity and recreational attractiveness with reference to the 
transportation network. 
 

Cоnclusions 
Thus, it is of great importance to work out “The Tourist Atlas of Bukovyna”, since it 

might be of essential assistance for the regional development on the whole, and the 
improvement of the recreational-tourist complex in particular. The application of component 
approach (that is map grouping into chapters according to the components of the recreational-
tourist complex) may be considered as the most efficient form of this atlas compiling.  

“The Tourist Atlas of Bukovyna” should be made up in the form of map groups (atlas 
chapters). This will make it convenient for social analyses. 

“The Tourist Atlas of Bukovyna” is to become a perfect informational system aiming at 
facilitating the regional development of tourism by the scientifically based information.  

The tourist atlas, as a means of management, will ensure: 
- Informational support if inter-state and regional programs (projects) of economic and 
social development (tourist development in particular); 
- Informational support of the local bodies of state power; 
- Informational support of managerial decisions on different levels. 

The practical and scientific value of the atlas is determined not only by its thematic 
variety, but also by the minuteness of its basic maps, by the amount of comprehensive 
information it provides, and by the level of latter’s generalization. The application of various 
types of maps (analytical, complex and synthetic) enables to determine the territorial 
peculiarities of location of the population, residential areas, tourist-recreational resources and 
objects, as well as to plan their future development.  

  The atlas will also facilitate development of science, thus generating new ideas and 
knowledge on the bases of cartographic information analyses. 

Debаtable issues. As to the informational provision of tourism development, 
cartographic staff occupies a very peculiar place. Its importance is proved by practical 
application of a considerable number of tourist maps, dedicated to different topics. Moreover, 
most of modern informational systems are based on brand new technologies. Besides, they are 
actively used by tourists. 

The following issues are offered for further discussion; 
1. The necessity of compiling of “The Tourist Atlas of Bukovyna”; 
2. The structure, the list of maps and the plots of “The Tourist Atlas of Bukovyna”; 
3. The atlas format, the maps scales and the peculiarities of generalization; 
4. The list of maps that have to be printed separately. For example, the map on extreme 

tourism which will be of great interest for those who go in for this type of tourism; 
5. The prospect of compiling of ubiquity “Tourist Atlas of Bukovyna”. 
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Abstract 

Romania's country risk rating is subject to specific requirements of the specialized agencies in these 
evaluations. Standard & Poor's, Moody's Investor's Service, Fitch, Duff & Phelps, Mc Carthy, Cris and Maffei, 
Coface are some of the names of the best known rating companies, most of which being located in the U.S. After 
1970, the risk rating has expanded all over the world, the rating companies being found in a wider area, from 
Canada to Asia and Australia. The well known European rating company remains Euromoney, whose rating and 
scoring system is easily adaptable for statistical analysis and econometric modelling. In its first part, this paper 
presents in a brief manner the theory and the methods of country risk assessment, focusing on the case of 
Romania, and list a new and unique scale made by the author in the last two years on this issue. The second part 
makes a comparative analysis of security risk in tourism as BMI (Business Monitor International) published 
each year, evaluated across three key areas - interstate conflict, terrorism and physical safety for tourists. The 
BMI methodology evaluates the tourism risk using the Composite Tourism Index that is the main security risk 
rating. It comprises Interstate - the risk of becoming a party primary to year interstate conflict threatens that 
significant damage to homeland, Terrorism - the risk of terrorist groups (domestic or international) being able 
to launch a major attack / sustained campaign, and Criminal - the risk of (politically motivated) violence against 
expatriate workers. Each of the three Risks equal weighting is given (100% and a final rating). The composite 
domestic security risk rating comprises Terrorism and Criminal, each of which being given equal weighting 
also. Each rating (State, Terrorism, Criminal) is assessed subjectively by BMI analysts clearly within the defined 
methodology, incorporating a minimum of six conceptually distinct elements. With a level of 6, as the European 
year rank, Romania has a good rating in the regional areas. The conclusions for the specific risk in the national 
activities of tourism are more optimistic compared with another European countries and regions. 

Keywords: rating company, country risk, Standard & Poor's, Moody's Investor's Service, Fitch, ECR, 
Composite Tourism Index, Interstate index, Terrorism index, Criminal index. 
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Method and Methodology 
The authors of this paper used a mixed statistic and mathematic method of investigation, adequate to the 

specific approach to the risk quantifying in economics and tourism. It was necessary to study some general 
methods of the most important rating agencies, and finally the characteristic aspects of risk in tourism activities, 
exemplifying and underlying some interesting evolutions on Romanian tourism.   
 

Introduction 
Risk and uncertainty are natural components of the contemporary market economy and 

of its detailed evolution to globalization through international activities (from industry to 
different services activity like tourism). The risk is often defined as exposure to uncertainty, 
and there are four degrees of uncertainty in economic literature: a) the certainty or the “zero” 
level of uncertainty (a pure and theoretical degree, where the consequences of an action can 
be predicted precisely, with a probability equal to 1, rather improbable than certainty); b) 
objective uncertainty or the first level of uncertainty (a realistic and predictable action, where 
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the potential consequences are identified and associated with a certain probability); c) 
subjective uncertainty or the second level of uncertainty (a realistic action, but difficult to be 
predicted,  where the consequences can be identified, but the probabilities are not known for 
each consequence); d) complete uncertainty or the third level of uncertainty (a theoretical 
degree, in which neither the consequences of actions, nor their probabilities are not [fully] 
identified). 

A fundamental risk, very important for its overwhelming performance of any external 
marketing activities remains the country risk (CR). This risk could be summarized in the 
statement "not even a single firm or a single activity could not receive a better note or level 
risk than the country the country belonging to or whose economic territory part" [ Lăzărescu, 
2000]. 

Romania's country risk rating is subject to specific requirements of the specialized 
agencies in these evaluations known as the rating country risk agencies or companies (RCRA 
or RCRC). Standard & Poor's, Moody's Investor's Service, Fitch, Duff & Phelps, Mc Carthy, 
Cris and Maffei, Coface are some of the names of the best known RCRC, most of which 
being located in the U.S. After 1970, the risk rating has expanded all over the world, the 
rating companies being found in a wider area, from Canada to Asia and Australia. The major 
European rating country risk company (RCRC) remains Euromoney, whose rating and 
scoring system is easily adaptable for statistical analysis and for this paper also (Figure no. 1).  

 
Figure no. 1: The major risks included in the conceptualization of the rating country risk 
(RCR) 

 
 

Source: The synthesis presented here is constructed by the authors after the papers of Meldrum, D.H. (2000), 
Country risk and foreign direct investment, Business Economics, 35 (1), pp. 33-40 and Campbell, R. H., (2004), 
Country risk components, the cost of capital, and returns in emerging markets, Published in: Country and 
political risk: practical insights for global finance, London: Risk Books, pp. 71-102. 

 
One of the Romanian contemporary opportunities remains its position as a new 

European Union member and this aspect still provides some support for further institutional 
development, despite the deep recession during 2009 and 2010, ameliorated with a flexible 
currency and a limited private sector and household indebtedness offering enough space for 
policymakers to stimulate growth and enlarge consumer market for demand-led growth over 
the medium-to-long term. New dimension of large-scale infrastructure improvement is 
ongoing [Săvoiu and Popa, 2012a], and influxes of EU funds and loans will be received over 
the coming decade. But the major threat for Romania is the same: corruption as the difficult 
problem and this is even the cause for contemporary deterring greater Foreign Direct 
Investment into Romania [Romania Tourism Report Q1, 2013]. 

Euromonitor International's Travel and Tourism in Romania report offers a 
comprehensive guide to the size and shape of the specific risk in tourism activities, based on 
Business Monitor International (BMI) analysis (Figure no. 2). 
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Figure no. 2: The major risks included in the conceptualization of the rating tourism risk 
using the Composite Tourism Index (CTI) 

 
Source: The synthesis presented here is constructed by the authors after the BMI methodology available on 
http://www.businessmonitor.com and http://www.marketresearch.com/Business-Monitor-International-
v304/Romania-Tourism-Q2-7416262/ 

 
 
These major risks are equal weighted in the construction of the Composite Tourism 

Index (CTI). Thus, BMI methodology details three important ratings (for Interstate, 
Terrorism, and Criminal Risk) and these risks incorporate a minimum of six conceptually 
distinct elements. With a level of 6, as the European year rank, Romania has a good rating in 
2012 and in the regional areas [Romania Tourism Report Q1, 2013] 

 
The Rating Country Risk (RCR) for Romania 

In its introduction, this paper presents in a brief manner the theory and the methods of 
country risk assessment and of the Composite Tourism Index as a construction of three 
important ratings (for Interstate, Terrorism, and Criminal Risk), focusing on Romania.  

This section clarifies the list of some statistical data during the last more than 15 years 
on this issue. Knowledge of the rating or scoring country risk phenomenon allowed an 
original statistical scaling, and the construction of a number of indices from the specialized 
ratings, as part of the applied statistics and mathematics as a component of this paper. In 
parallel, providing the new and comparable scales from the standard scales, the authors 
succeed to simplify the reality of rating or scoring risk in general. One of the most important 
objectives of the rating or scoring system of country risk and general risks are to distinguish 
the low-risk and the high-risk countries, or those of unacceptable risk. The rating scales vary 
from one agency to another (the authors have selected Moody’s, Standard & Poor’s and Fitch 
to exemplify these aspects in Figure no 3), the standard scales are not explicitly detailed 
quantitatively, but only qualitatively, and estimates can be obtained for the levels or stages of 
risk by determining the average value of the leap from one stage to another (specific to 
agencies): 
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Figure no. 3: The comparison of the specific scales and the confrontation of their 
significances between long and short term (Moody’s, Standard & Poor’s and Fitch agencies) 

 
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_rating 

 
The Euromoney Country Risk (ECR) remains the only agency that could offer a 

“dynamic” and quantitative analysis for Romania, based on historic macro data (Figure no. 4): 
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Figure no. 4: The ascendant trend of Euromoney Country Risk (ECR) for Romania (1996 – 
2013) 
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Source: http://www.euromoneycountryrisk.com/ 

 
 
On the autumn 2012 forecasts for EU countries by the European Commission, does 

not really indicate that the Romanian rating should be raised in 2013.  
 

Figure no. 5: RCR for Romania of Moody’s, Standard & Poor’s and Fitch agencies (2012) 
Moody’s Standard & Poor’s Fitch  
Rating  Outlook Rating  Outlook Rating  Outlook 

Romania BBB- Stable  Baa3 Stable  BB- Stable  
BBB- and Baa3 are lowest limits for FDI (better than one in two chance of rating getting downgraded). 
Source: Moody’s RCR available on http://www.moodys.com/, S&P RCR available on http://www. 
standardpoor.com/, Fitch–IBCA RCR available on http://www.fitchratings.com/. 

 
Moreover, the rating agencies make their decisions not only based on hard economic 

data but also on factors derived from politic election and social aspects. The RCR agencies 
use a lot of sub factors like: demographics, hard infrastructure, labour market / industrial 
relations, soft infrastructure etc. The ECR rating is a long processed variant of weighted 
calculus expressed as average score as in the Table no 1.  

 
Table no. 1: The annual trend and detailed calculus of Euromoney Country Risk for Romania 

 
 

Romania expert scores 
Average score 49.54 
Economic assessment 50.00 
Political assessment 49.93 
Structural assessment    46.90  
Last updated: On March 29, 2013 

Other data scores 
Access to capital 43.30 
Credit ratings 41.70 
Debt indicators 25.70 
Last updated: On March 29, 2013 

Source: http://www.euromoneycountryrisk.com/Countries/Romania/Overview 
 

Comparing the RCR from all the best three American agencies, although they are not 
explicitly detailed quantitatively, but only qualitatively, estimates can be obtained for the 
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steps or levels of risk by determining the average value of the leap from one stage to another, 
specific to agencies [Săvoiu and Popa, 2012b]: 

 
Table no.2: Rating scales used, and solutions to estimate the percentage score per scale 

 Rating agency  Rating characteristics 
 Moody’s=20 scales* S&P =22scales* Fitch = 22 scales*  
High or medium investment grade - the highest reliability - low risk 
Aaa   = 100 AAA    = 100 AAA    = 100 Prime  
Aa1   =  95 AA+    = 95.45 AA+    = 95.45 High grade 
Aa2   =  90 AA      = 90.90 AA      = 90.90 High grade 
Aa3   =  85 AA-     = 86.35 AA-     = 86.35 High grade 
A1     =  80 A+       = 81.80 A+       = 81.80 Upper medium grade 
A2     =  75 A         = 77.25 A         = 77.25 Upper medium grade 
A3     =  70 A-        = 72.70 A-        = 72.70 Upper medium grade 
Baa1 =  65 BBB+  = 68.15 BBB+  = 68.15 Lower medium grade 
Baa2 =  60 BBB    = 63.60 BBB    = 63.60 Lower medium grade 
Baa3 =  55 BBB-   = 59.05 BBB-   = 59.05 Lower medium grade 
Speculative investment grade - low credibility - speculative risk 
Ba1   =  50 BB+    = 54.50 BB+    = 54.50 Non – investment grade - speculative  
Ba2   =  45 BB      = 49.95 BB      = 49.95 Non – investment grade - speculative  
Ba3   =  40 BB-     = 45.40 BB-     = 45.40 Non – investment grade - speculative  
B1     =  35 B+      = 40.85 B+      = 40.85 Highly speculative  
B2     =  30 B        = 36.30 B        = 36.30 Highly speculative  
B3     =  25 B-       = 31.75  B-       = 31.75  Highly speculative  
Extremely speculative investment grade - substantial risk (unacceptable) 
Caa1=  20 CCC+ = 27.20 CCC  = 27.20 Substantial risk  
Caa2=  15 CCC   = 22.65  Extremely speculative  
Caa3=  10 CCC- =  18.10  In default with little prospect for recovery  
Ca     =   5 CC     =  13.55 CC    = 22.65 In default with little prospect for recovery  
 C        =   9.00 C       = 18.10 In default with little prospect for recovery  
  DDD  =  13.55 Non  recovery 
  DD     =   9.00 Non  recovery 
 D      =   4.50 D       =   4.50 Non  recovery 
Sources: Lăzărescu (2000), Moody’s (http://www.moodys.com/), S&P (http://www.standardpoor.com/), and Fitch-IBCA 
(http://www fitchratings.com/). *Note: The estimates belong to the authors [Săvoiu and Popa, 2012b], and ensure transfer of 
the scale from being qualitative to being quantitative. As can be seen, the steps / levels on the scales S&P and Fitch 
correspond up to substantial risk. 

 
For the homogenous criteria point of view and Table no 2 is not an adequate solution, 

but the three scales could be reduced to only one that contains 20 level and S&P and Fitch 
ratings became equal with Moody’s in ECR percentages interval (Table no.3). 

 
Table no. 3: The proposal of an unique rating scale to estimate country risk (as equal 
percentage for Moody’s, S&P, Fitch and Euromoney CR) 

 Rating agency and scores in % per each step of the scale Rating characteristics 
 Moody’s=20 steps S&P =20 steps Fitch = 20 steps Euromoney  
High or medium investment grade - the highest reliability - low risk 
Aaa   = 100 AAA    = 100 AAA    = 100 95-100 Prime  
Aa1   =  95 AA+    = 95  AA+    = 95  90-95 High grade 
Aa2   =  90 AA      = 90  AA      = 90  85-90 High grade 
Aa3   =  85 AA-     = 85 AA-     = 85 80-85 High grade 
A1     =  80 A+       = 80 A+       = 80 75-80 Upper medium grade 
A2     =  75 A         = 75 A         = 75 70-75 Upper medium grade 
A3     =  70 A-        = 70 A-        = 70 65-70 Upper medium grade 
Baa1 =  65 BBB+  = 65 BBB+  = 65 60-65 Lower medium grade 
Baa2 =  60 BBB    = 60 BBB    = 60 55-60 Lower medium grade 
Baa3 =  55 BBB-   = 55 BBB-   = 55 50-55 Lower medium grade 
Speculative investment grade - low credibility - speculative risk 
Ba1   =  50 BB+    = 50 BB+    = 50 45-50 Non – investment grade - speculative  
Ba2   =  45 BB      = 45 BB      = 45 40-45 Non – investment grade - speculative  
Ba3   =  40 BB-     = 40 BB-     = 40 35-40 Non – investment grade - speculative  
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B1     =  35 B+      = 35 B+      = 35 30-35 Highly speculative  
B2     =  30 B        = 30 B        = 30 25-30 Highly speculative  
B3     =  25 B-       = 25 B-       = 25 20-25 Highly speculative  
Extremely speculative investment grade - substantial risk (unacceptable) 
Caa1=  20 CCC+ = 20 CCC  = 20 15-20 Substantial risk  
Caa2=  15 CCC   = 15 CC    = 15 10-15 Extremely speculative  
Caa3=  10 CCC- =  10 C       = 10 5-10 In default with little prospect for recovery  
Ca     =   5 CC     =  5 DDD  =  5 0-5 In default with little prospect for recovery  
 C        =   0 DD     =   0 0 In default with little prospect for recovery  
 D      =   0 D       =   0 0 Non  recovery 
*Note: The new estimates belong to the authors of this paper (Săvoiu and Săvoiu), and ensure a unique transfer of the scale 
from being qualitative to being quantitative, or from Moody’s, S&P, Fitch to Euromoney. As can be seen, this time all 
the steps / levels on the scales correspond up to the same 5% risk. 

  
The detailed and sometimes even exaggerate process of scaling uses long and short term 

to each RCR international agency level (e.g. Fitch long and short term detailed ratings or 
scores for Romania are presented in Table no.4). 
 
Table no. 4: Romania’s ratings or scores from the 6th of March, 1996 to the 4th of July (RCR 
of the Fitch International Agency)  

 
Long term  

rating 
Detailed  

score Short term rating  
Detailed  

score 
25 March 2013 BBB- stable F3 stable  
12 July  2012 BBB- stable F3 stable  
14 February 2012 BBB- stable F3 stable  
4 July 2011 BBB- stable F3 stable  
2 February 2010 BB+ stable  B stable  
9 November 2008 BB+ negative B negative 
31 January 2008 BBB negative F3 negative 
31 August 2006 BBB stable  F3 stable  
17 November 2004 BBB- stable  F3 stable  
23 August 2004 BB  positive B pozitiv 
18 December2003 BB stable  B stable  
24 September  2003 BB- positive B positive 
30 October 2002 BB- stable  B stable  
14 June 2002 B+ stable  B stable  
14 November  2001 B  positive B positive 
16 November  2000 B stable  B stable  
21 September  2000 B- stable  B stable  
24 March 1999 B- - B - 
23 December 1998 B - B - 
23 September  1998 BB- negative  B negative  
11 September  1997 BB- - B - 
6 March 1996 BB- - B - 
Sursa: http://countryeconomy.com/ratings/romania 

 
European and Non European investors in tourism activity are interested to know the 

trend of unique instrument defined as Rating Country Risk (RCR) for Romania, and this was 
the ECR trend described by Figure no. 4. 
 

The Composite Tourism Index for Romania 
The second section of this paper describes and analyses the security risk in tourism 

using BMI (Business Monitor International) methodology and data published each year, and 
evaluated across three key areas - interstate conflict, terrorism and physical safety for 
tourists.  

The BMI methodology evaluates the tourism risk using the Composite Tourism Index 
that is the main security risk rating. It comprises Interstate - the risk of becoming a party 
primary to year interstate conflict threatens that significant damage to homeland, Terrorism - 
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the risk of terrorist groups (domestic or international) being able to launch a major attack / 
sustained campaign, and Criminal - the risk of (politically motivated) violence against 
expatriate workers. Each of the three Risks equal weighting is given (100% and a final 
rating). The composite domestic security risk rating comprises Terrorism and Criminal, each 
of which being given equal weighting also. Each rating (State, Terrorism, Criminal) is 
assessed subjectively by BMI analysts clearly within the defined methodology, incorporating 
a minimum of six conceptually distinct elements. [Romania Tourism Report Q1, 2013] 

The BMI’s tourism industry forecasts are generated using a number of principal 
criteria that drive our forecasts for each tourism sector variable (from the Government 
policy, to general industrial trends, from expenditure levels stated in international and 
national press to industry trends and expenditure levels stated in tourism company official 
financial reports / releases, using also the international developments / demographic patterns 
etc.) 

BMI’s approach generates two instruments like Tourism Risk/Reward Ratings (Tourism 
RRR) and Composite (domestic) security risk rating. The second instrument is divided in 
Composite domestic security risk rating and Composite security risk rating.   

The values for these instruments are presented in the table no. 5. 
 

Table no. 5: Central and Eastern Europe Tourism Risk / Reward Ratings (Tourism RRR) 
Rewards Risks 

Country  Tourism  
Market  

Country 
Structure  

Limits  Market 
Risk  

Country 
Risk  

Risks Tourism 
RRR  

Rank  

Estonia  57  53  56.5  65  80  73.6  62  1=  
Lithuania  61  58  60.0  60  75  68.1  62  1=  
Hungary  47  75  57.9  60  80  70.9  62  1=  
Turkey  68  43  58.4  56  57  56.4  58  4  
Greece  63  54  59.7  50  53  51.3  57  5  
Latvia  52  43  52.2  59  72  66.2  56  6  
Croatia  49  57  52.2  64  62  62.9  55  7=  
Czech Republic  33  69  47.6  71  73  72.0  55  7=  
Bulgaria  36  55  44.1  62  54  63.1  50  8  
Russia  32  54  40.7  65  65  65.0  48  9  
Poland  18  67  38.0  50  69  60.6  45  10  
Romania  22  54  34.7  63  69  66.4  44  11=  
Ukraine  28  63  42.1  53  46  49.5  44  11=  
Source: BMI [Romania Tourism Report Q1, 2013]   *Note: scores out of 100, with 100 the best.  

 
With a level of 6, as the European year rank, Romania has a good rating in the regional 

areas for the Composite (Domestic) Security Risk Rating.  
 

Table no. 6: Europe Security Risk Ratings 
 

Interstate 
(1) 

Terrorism 
(2) 

Criminal 
(3) 

Composite 
domestic 
security 

risk rating 
(1)+(2)+(3) 

Rank 

Composite 
security 

risk rating 
(2) + (3) 

Rank 

Slovenia  97  99  92  96  1  96  1  
Poland  98  93  78  86  2=  90  2  
Czech Rep.  97  93  78  86  2=  89  3=  
Germany  100  82  84  83  6=  89  3=  
Slovakia  97  92  77  84  5  89  3=  
UK  95  75  95  85  4  88  6  
France  96  77  89  83  6=  87  7  
Hungary  93  89  71  80  9  84  8=  
Romania  95  94  63  78  10  84  8=  
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Italy  98  78  71  75  11=  82  10=  
Spain  97  63  85  74  13  82  10=  
Croatia  94  92  58  75  11=  81  12  
Bulgaria  97  89  49  69  14=  78  13=  
Belarus  71  96  69  82  8  78  13=  
Kazakhstan  88  79  58  69  14=  75  15  
Turkmenistan  82  79  53  66  17=  71  16  
Greece  73  71  65  68  16  70  17  
Turkey  76  60  65  63  19  67  18  
Russia  80  64  39  52  23  61  19=  
Ukraine  51  90  42  66  17=  61  19=  
Uzbekistan  74  57  52  55  22  61  19=  
Kyrgyzstan  73  60  41  50  24  58  22  
Bosnia-Herzegovina  49  67  51  59  21  56  23  
Serbia  47  67  52  60  20  55  24  
Tajikistan  69  49  35  42  25  51  25  
Source: BMI [Romania Tourism Report Q1, 2013]     *Note: Scores out of 100, with 100 the best. 

Our country still needs a coherent programme to promote national tourism, including a 
general and exhaustive e-map of Romania with the majority of its tourist attractions, including 
the national environment, culture, aesthetics, heritage and the wellbeing of its residents and 
most of all Romania needs some major investments in rural tourism to promote sustainable 
development by putting tourism revenue back into local communities and respecting local 
ecological balances. 

 
Conclusions 

As a paradox resulting from the sections of this paper, prior to the conclusions, it can 
be found that the evolution of the RCR or ECR for Romanian economy between 1996 and 
2012 is not similar with the Tourism RRR or with Composite (Domestic) Security Risk 
Rating, neither on long term, nor on short term. The Romanian tourism industry is involved in 
the incorporation of travel for business, leisure, or recreational reasons, being broken down 
into three different types: domestic (the travel within one’s home country), inbound (the non-
resident’s travel in the given country), and outbound (the travelling outside of their home 
country). Romanian Tourism is really diverse and is comprised of the majority genres of 
specialized travel: from winter tourism to sustainable tourism, from eco-tourism, to mass 
tourism, from pro-poor tourism, to medical tourism, from doom tourism to dark tourism from 
sports tourism, to educational tourism, from space tourism, to creative tourism or adjectival 
tourism (a variety of sub-groups that include agri-tourism, religious tourism rural tourism, 
mythological tourism, “galgen humor” tourism, nautical tourism, along with many others 
activity of tourism). 

The analyzed weakness of all the rating country risk agencies or companies (RCRA or 
RCRC) is still reflected by the weakness of the specific methodology or by the special 
surveys included into these methodologies (no matter to whom exactly belongs CRC 
methodology, none of them being perfect neither from the economic criterion, nor from  the 
statistical or mathematical criterion). The future must relate somehow in a logical way of 
thinking the general economic country risk with the specific touristic activity risk, especially 
in a country like Romania, and all the new discoveries and new contributions from research 
papers could offer a general benefit for both economic and tourism development, greatly for 
additional theoretical and quantitative relationships described and modelled, between risk of 
the economy and the risk of tourism activities. 

The authors of this paper have attempted to initiate a first comparison or confrontation 
type research between the two categories of risk and for the future on medium term they must 
investigate more profound to quantify and parameterize the real connections from risk to risk 
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and the impact and consequences of this impact in Romania and European Union, well known 
as touristic area all over the world.  
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2.2. RISK FACTORS: DEPOLLUTION AND ENVIRONMENTAL RECOVERY – 
MAJOR PREREQUISITE FOR THE PROMOVATION OF RURAL TOURISM 

UNDER CRISIS 
 

FACTORI DE RISC: DEPOLUAREA ŞI REFACEREA MEDIULUI – CONDIŢIE 
MAJORĂ ÎN PROMOVĂREA TURISMULUI RURAL ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ 

 
Marilena DONCEAN 
cercet. şt. pr. gr. III dr. 
ICES ,,Gh. Zane`` Iaşi 

 
Abstract 

In the present study we intended to point out some major difficulties our society is facing, such as: the 
presence and the nature of pollutants, the effects of air, water and soil pollution in rural areas. Also, we 
presented an innovative and efficient alternative with low costs for depollution and environmental recovery, 
inspired by the green roofs (eco-roofs). 

Keywords: pollution, greenhouse effect, acid rain, smog, rural area, eco-roof 
 
JEL Classification: Q5 

 
Introducere 

Academicianul Constantin C. Giurescu menţionează despre frumuseţea ţării noastre: 
”Când priveşti munţii noştrii acoperiţi cu păduri, fără să vrei te gândeşti la veşnicie; mii de 
rânduri de oameni i-au privit, s-au bucurat de splendida lor înfăţişare. Aşa erau şi pe vremea 
întemeierii Ţării Româneşti şi a Moldovei, aşa când Traian a străbătut cu legiunile sale în 
inima Daciei, aşa când antecesorii din epoca de piatră descopereau primele rudimente ale 
civilizaţiei.1”. 

Odată cu evoluţia civilizaţiei treptat, dupa cum orice progres impune şi un regres, şi-a 
facut apariţia poluarea (în latină: polluo - a murdări, era - a degrada). Poluarea reprezintă 
contaminarea mediului care dăunează sănătăţii, calităţii vieţii sau funcţionării ecosistemelor. 
Cu toate că o parte din poluarea mediului este un rezultat al acţiunii naturii, cum ar fi erupţiile 
vulcanice, cea mai mare parte este cauzată de activitatea omului din industrie, agricultură, 
transport, servicii de turism respectiv activităţi casnice (figura nr.1 ).  

Poluarea are efecte dramatice asupra resurselor naturale. Ecosisteme ca pădurile, 
lacurile, insulele de corali sau râurile aduc mari avantaje mediului înconjurător. Ele 
îmbunătăţesc apa şi calitatea aerului, sunt un habitat pentru  plante şi animale, producând 
alimente şi medicamente. Aceste ecosisteme pot fi oricând distruse din cauza poluării. Mai 
mult, datorită relaţiilor complexe dintre diferitele tipuri de organisme şi ecosisteme, 
contaminarea mediului poate avea efecte, care nu sunt imediat descoperite sau care sunt greu 
de prevăzut2.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Giurescu Constantin –“Carpaţii în istoria poporului român”, Editura Universităţii, Iaşi, 1973 
2 De exemplu, oamenii de ştiinţă pot doar să speculeze pe marginea posibilelor efecte ale micşorării stratului de 
ozon, singurul protector al Pământului împotriva dăunătoarelor raze ale Soarelui.  
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Figura nr. 13 

 
 
Efectele primare ale poluării apar imediat după ce s-a produs contaminarea, cum ar fi, 

moartea plantelor şi speciilor marine după vărsarea unei cantităţi de petrol în apă. Efectele 
secundare pot fi întârziate sau pot persista în mediu, poate chiar rămân neobservate pentru 
mult timp, existând însă zeci de efecte chimice ce pot ameninţa supravieţuirea speciilor.  

Există două mari categorii de materiale poluante sau altfel spus poluanţi. Aceştia pot fi 
biodegradabili (murdăria provenită de la canalizări, coşuri ale fabricilor, care se 
descompune prin procese naturale), respectiv poluanţii nedegradabili (materiale care fie nu 
se pot descompun, fie se descompun mult prea încet). O dată apărută contaminarea, este 
foarte greu sau imposibil de a îndepărta aceşti poluanţi din mediu 

 
Ce sunt poluanţi şi care sunt efectele poluării în mediul rural ? 

Poluanţii reprezintă orice substanţă solidă, lichidă sub formă gazoasă, vapori sau 
energie (radiaţie electromagnetică,  ionizantă termică, fonică sau vibraţii) care introdusă în 
mediu modifică echilibrul constituenţilor acestuia respectiv, organismelor vii şi aduce daune 
bunurilor materiale (Legea protecţiei mediului nr. 137/ 2000) 
Tabelul nr. 1: Principalii poluanţii întâlniţi în atmosferă, apă, sol  

Nr.crt.  Substanţe care în concentraţie suficientă produc efecte negative mediului înconjurător 
1. Atmosferă Oxici carbonici, oxizi de azot, oxizi de sulf, hidrogen sulfurat, flor, clor 
 
2. 

 
Apa 

 

Substanţe organice de origine naturală (ţiţeiul, taninii organice); 
Substanţe anorganice (metale grele, cloruri, sulfat de magneziu, fier); 
Subtanţe în suspensie, substanţe toxice sau  radioactive  

 
3. 

 
Sol 

 
 

Degradarea fizică (compactarea stratului sol) 
Chimică (metale, pesticide); 
Biologică (germeni de boli); 
Radioactivă 

Sursa: date prelucrate de autor 

                                                 
3 Ciplea L., Ciplea A. – „Poluarea mediului ambiant”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1978. 
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Atât, poluanţii primari, care sunt introduşi în atmosferă cât şi cei secundari, care iau 
naştere, au o viaţă limitată. Prin măsurători executate s-au putut determina timpii aproximativi 
de staţionare a poluanţilor în atmosferă, apă şi sol. 

În tabelul nr. 2, prezentăm ca exemplu unele surse industriale cu efecte negative 
asupra mediului rural de poluare cu praf, fum, cenuşă, care au o proporţie destul de mare în 
totalitatea poluanţilor, care există în atmosferă.  

 
Tabelul nr. 2: Surse industriale de poluare cu proporţii mari de poluanţi 

Industria Sursa de poluare Produsul poluant 

Oţelării Furnale, maşini de sintetizare Oxizi de fier,fier,fum 

Turnătorii de fontă Furnale,instalaţii de dezbatere Oxid de fier,praf,fum 

Metalurgia neferoasă Furnale şi topitorii Fum,fumuri de ulei şi metale 

Rafinării de petrol 
Regeneratori de 
catalizatori,incineratori de 
nămoluri 

Praf de catalizator,cenuşă de nămol 

Fabrici de hârtie Cuptoare de recuperare a 
chimicalelor şi de calcar Prafuri de chimicale 

Sticlă şi fibre de sticlă 
Manipularea materiilor 
prime,cuptoare de sticlă,tragerea 
firelor 

Praf de materii prime,ceaţă de acid 
sulfuric,oxizi alcalini,aerosoli de răşini 

Sursa: date prelucrate de autor 
 

Efectele poluării atmosferice asupra mediului rural 
Principalele efecte ale poluarii atmosferice cu influenţe negative asupra mediului rural 

care pot distruge flora şi fauna sunt: efectul de seră, ploile acide şi smogul. 
 

Efectul de seră 
Efectul de seră în limite normale este o condiţie esenţială pentru existenţa vieţii pe 

Pământ. Se presupune că  datorită faptului că  dacă nu ar exista dioxid de carbon în atmosferă, 
atunci temperatura pe Pământ ar fi de aproximativ – 150C. Altfel spus dacă întreaga cantitate 
de  dioxid de carbon produs de la apariţia vieţii pe Pământ s-ar găsi în atmosfera Pământului, 
atunci temperatura pe glob ar fi atât de ridicată că apa oceanelor şi a ţărilor ar fierbe. Efectul 
de seră (descoperit de Joseph Fourier în 1824), constă în faptul că dioxidul de carbon, 
metanul, ozonul, hidrocarburile halogenate, rotoxidul de azot permit relativ uşor pătrunderea 
razelor solare, dar absorb radiaţiile infraroşii cu lungime de undă mai mare, emise de către 
Pământ, prin această realizând o „capcană” pentru căldură. (figura nr.2). 
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Figura nr. 2. Efectul de seră4 

 
 

Gazele cu efect de seră au un rol identic cu cel al sticlei folosite la construcţia serelor. 
Fără acestea, energia absorbită şi reflectată de suprafaţa Pământului şi-ar găsi foarte uşor 
drumul înapoi în spaţiul interplanetar, lăsând în urmă o planetă neospitalieră şi un mediu 
deloc propice vieţii aşa cum o cunoaştem noi astăzi. S-a calculat că prezenţa şi influenţa 
gazelor cu efect de seră ridică temperatura medie pe Terra de la -19°C, valoare care s-ar 
înregistra în absenţa acestor gaze, la ceea ce în prezent este o medie de 15°C la nivel global. 

Dioxidul de carbon este responsabil în proporţie de 50% de efectul de seră, deoarece 
cantitatea lui în atmosferă este mult mai mare (aproximativ 2,3 miliarde tone), comparativ cu 
celelalte gaze de seră. Mii de ani cantitatea de dioxid de carbon emisă şi cea absorbită s-a 
găsit în echilibru. În ultimii 150 – 200 de ani, datorită activităţii umane, acest echilibru a 
dispărut, conform estimărilor procentul de dioxid de carbon din atmosferă a crescut cu 25%. 

Acest procent a crescut în ultimii 20 ani cât a crescut în 200 de ani anteriori. 
Momentan creşterea este de 1,6 – 1,7% / an. Dacă acest ritm se menţine atunci la mijlocul 
secolului viitor procentul de dioxid de dioxid de carbon din atmosferă va fi dublu faţă de 
perioada de început a revoluţiei industriale5. 

 
Ploile acide 
Sub termenul de "ploi acide" sau "precipitaţii acide" se includ toate tipurile de 

precipitaţii - ploaie, zăpadă, lapoviţă, ceaţă, ale căror pH este mai mic decât pH-ul apei 
naturale, care este egal cu 5,6. Ploaia acidă se formează în urma reacţiilor din atmosfera cu 
substanţe, ce conţin sulf şi azot, sau altfel spus, eliminându-se în urma activităţii umane SO2 

                                                 
4 Ursu P.D. – „Atmosfera şi poluarea”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981. 
5 Pentru a înţelege importanţa acţiunii gazelor cu efect de seră şi contribuţia lor la crearea şi menţinerea unui 
climat propice vieţii pe Terra, putem face o comparaţie cu Marte sau Venus. Marte are o atmosferă foarte 
subţire, care conţine gaze cu efect de seră în concentraţii foarte reduse. Prin urmare, Marte dispune de un efect 
de seră extrem de redus, cu o suprafaţă în mare parte îngheţată, ce nu prezintă urme de viaţă (totuşi 
descoperirile oamenilor de ştiinţă, conţin indicii că este posibil ca la un moment dat Planeta Roşie să fi fost un 
mediu mult mai prietenos şi propice apariţiei vieţii). La cealaltă extremă, Venus are o atmosferă care conţine 
dioxid de carbon în concentraţii mari, lucru care duce la reţinerea în atmosferă a unui procent foarte mare din 
energia radiată de suprafaţa planetei şi, prin urmare, o temperatură medie la suprafaţa planetei de 462°C — 
prea mare pentru a putea permite supravieţuirea oricărei forme de viaţă, cel puţin aşa cum noi o cunoaştem şi 
înţelegem în prezent. 
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şi NO2 se transformă în atmosferă în particule acide. (figura nr. 3) Aceste particule intră în 
reacţie cu vaporii de apă, transformându-le în amestecuri acide, ce scad pH-ul apei de ploaie. 

 
Figura nr. 3. Schema producerii ploilor acide6 

 
 

Formarea în cantităţi mari a oxizilor se produce în urma arderii petrolului şi 
cărbunelui. Cea mai mare cantitate de oxizi se întâlneşte în oraşele industriale. Ploile acide, 
distrug culturile, duc la pierderea lumii vii a bazinelor acvatice, la coroziunea podurilor şi 
monumentelor arhitecturale, distrugerea suprafeţelor date cu lac şi vopsea, determina 
toxicitatea apei potabile în urma dizolvării în apa a Pb din conducte şi scade transparenţa apei, 
ducând la scăderea fertilităţii solului toate aceste efecte având o influenţă negativă asupra 
mediului rural7. 

 
Smogul 
Expresia de smog a fost utilizată prima dată în anul 1911, de către Des Voeux într-un 

articol în care s-a arătat că la Londra din cauza poluării atmosferice au murit 1150 de oameni. 
Cuvântul smog provine din combinarea a două cuvinte din limba engleză: smoke (fum) şi frog 
(ceaţă). Deci smogul este un amestec de ceaţă solidă sau lichidă şi particule de fum formate 
când umiditatea este crescută, iar aerul este atât de calm încât fumul şi emanaţiile se 
acumulează lângă sursele lor. (figura nr.4) 

Smogul se formează în arealele urbane, având influenţe şi în zonele rurale mai ales în 
acele locuri în care există un mare număr de automobile, când dioxidul de azot este 
descompus de razele solare, eliberându-se ozonul, aldehide şi cetone. În timpul orelor de vârf 
în zonele urbane concentraţia atmosferică de oxizi de azot şi hidrocarburi creşte rapid pe 
măsura ce aceste substanţe sunt emise de automobile sau de alte vehicule. În acelaşi timp 
cantitatea de dioxid de azot din atmosferă scade datorită faptului că lumina solară cauzează 
descompunerea acestuia în oxid de azot şi atomi de oxigen. 
                                                 
6 Ursu P.D. – „Atmosfera şi poluarea”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981. 
7 Efectele ploii acide pot fi devastatoare pentru multe forme de viaţă, inclusiv pentru oameni. Aceste efecte sunt 
însă mai vizibile în lacuri, râuri şi părâuri şi la nivelul vegetaţiei. Aciditatea apei omoară practic orice formă de 
viaţă. La începutul anilor '90, zeci de mii de lacuri erau deja distruse de ploaia acidă. Cele mai grave probleme 
au existat în Norvegia, Suedia şi Canada. 
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Figura nr. 4: Imagine cu smogul din marile oraşe 

 
 

Atomii de oxigen combinaţi cu oxigenul molecular formează ozonul. Hidrocarburile 
se oxidează prin reacţia cu O2 şi reacţionează cu oxidul de azot pentru a produce dioxidul de 
azot. Pe măsură ce se apropie mijlocul zilei, concentraţia devine maximă având un minimum 
de oxid de azot. Aceasta combinaţie produce un nor toxic de culoare gălbuie cunoscut drept 
smog fotochimic. 

 
Efectele poluării apelor din mediul rural 

Poluarea apelor este definită ca fiind acea schimbare a compoziţiei lor, care le face 
dăunătoare pentru sănătatea oamenilor, neadecvate pentru întrebuinţarea economică şi 
recreativă ducând la deteriorarea florei şi faunei din mediul acvatic.  

Poluarea apelor este răspunzătoare pentru transmiterea unor boli bacteriene (febra 
tifoidă, dizenteria, holera etc.; boli virotice: poliomielita, hepatita epidermică etc.); boli 
parazitare (amibiaza, giardiaza, tricomoniaza, strongiloidoza, schistosomiaza bilharioza) şi 
alte boli infecţioase a căror răspândire este legată şi de prezenţa unor vectori, cum sunt ţânţarii 
anofeli, transmiţători ai malariei (sinonim: paludism, numit popular „friguri”) şi musca tze-
tze, transmiţătoare a bolii somnului. 

Poluanţii din ape se află în cantităţi mari, iar unele dintre aceste substanţe sunt toxice 
pentru diferite organisme, chiar în cantităţi foarte mici ca, de exemplu, erbicidele. Periculoase 
sunt şi  apele provenite de la creşterea animalelor din complexele agroindustriale., 
insecticidele. Pentru a preveni poluarea apelor se foloseşte procedeul de eutrofizare (în lb. 
Greacă: trofe = hrană) ce constă în îmbogăţirea apelor cu substanţe nutritive, îndeosebi cu 
azot şi fosfor, în mod direct sau prin acumularea de substanţe organice din care rezultă 
substanţe nutritive pentru plante8. Eutrofizarea apelor se poate produce pe cale naturală, 
fiind favorizată de temperaturile ridicate (ce creează condiţii pentru descompunerea mai 
rapidă a resturilor organice), precum şi de apariţia zonelor cu apă stagnantă. Eutrofizarea 
poate fi provocată şi de scurgerile de pe terenurile agricole (mai ales de pe cele îngrăşate cu 
N, P sau cu gunoi), apele de scurgere din fermele zootehnice, apele care antrenează 

                                                 
8 Urmarea imediată a eutrofizării este creşterea luxuriantă a plantelor de apă, în special a alegelor. 

De aceea fenomenul se mai numeşte şi „înflorirea apelor”, însoţit uneori de creşterea conţinutului de oxigen al 
apelor. După moarte, biomasa acestor plante se descompune în stare de imersie.  
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îngrăşăminte chimice depozitate necorespunzător cu repercursiuni foarte grave din mediul 
rural asupra sănătăţii biodiversivităţii. 
 

Efectele poluării solului din mediul rural 
Solul alături de aer şi apa reprezintă un factor de mediu cu influenţă deosebită asupra 

sănătăţii, de calitatea acestuia depinzând formarea şi  protecţia surselor de apă (de suprafaţă şi 
subterane). 

Poluarea solului constă în orice acţiune care produce dereglarea funcţionării normale a 
solului ca suport şi mediu de viaţă în cadrul diferitelor ecosisteme naturale sau antropice 
(create de om). Dereglarea se manifestă prin degradarea:  

1) fizică (exemple: compactarea stratului de sol, mai ales a celui situat imediat sub 
stratul arabil etc.; degradarea structurii solului);  

2) chimică (exemple: poluarea solului cu metale grele, cu diverse pesticide, 
modificarea pH-ului solului etc.);  

3) biologică (exemple: poluarea solurilor cu germeni de boli);  
4) radioactivă.  

Deci, poluarea solului include nu numai sau preponderent poluarea chimică, ci întreaga gamă 
a proceselor de degradare a lui (figura nr. 5) 
 
Figura nr. 5: Cauzele poluării solului 

 
Sursa: date prelucrate de autor 

 
La evaluarea gradului de depreciere a solului se are în vedere nu numai solul, ci întreg 

ansamblul de implicaţii în lanţul şi reţeaua trofică:  
 

sol →microorganisme → pante superioare → animale → om→ societate umană→ 
biosferă, deci o abordare sistemică. 

 
În ce priveşte depoluarea, solul prezintă, anumite specificităţi comparativ cu aerul şi 

apa. Aerul şi apa sunt sisteme de complexitate mult mai redusă decât solul. Poluarea lor 
constă în impurificare, deci pătrunderea poluanţilor în masa lor (în cazul aerului şi apei se ia 
în considerare sensul polluo-ere = a murdări). Prin epurare, aerul şi apa îşi recapătă 



Marilena DONCEAN 
 

 82 

caracteristicile iniţiale, iar această epurare se poate realiza într-un grad avansat şi relativ 
repede. 

Referitor la sol, care este un sistem mult mai complex:  
1) poluarea constă nu numai în pătrunderea poluantului, ci şi în provocarea de 

dezechilibre, fiindu-i afectate funcţiile sale fizico-chimice, biologice şi bio-
chimice, în ultimă instanţă, fertilitatea (deci, polluo-ere = a degrada, în cazul 
solului); 

2) înlăturarea poluantului este, de obicei, foarte dificilă şi de durată, uneori practic 
nerealizabilă (ca exemple pot servi degradarea solului prin eroziune, poluarea cu 
metale grele, poluarea cu substanţe radioactive);  

3) întreruperea pătrunderii poluantului, înlăturarea factorului perturbator, nu duc 
întotdeauna, implicit, la depoluarea solului, la revenirea solului, la însuşirile 
iniţiale, la refacerea imediată a fertilităţii9. 

 
Alte tipuri de poluare ce pot afecta mediul rural 

Poluarea fizică (cea mai recentă formă de poluare cuprinde poluarea radioactivă ca 
urmare a extinderii folosirii izotopilor radioactivi în ştiinţă, industrie, agricultură, zootehnie, 
medicină, având influenţe negative în mediul rural. 

Poluarea fonică sau sonoră produce stres, oboseală, diminuarea sau pierderea 
capacităţii auditive, randament scăzut, fisurarea clădirilor. Efectele polării sonore sunt: 
infrasunetele, ultrasunetele şi zgomotul toate acestea ducând la migrene, ameţeli, reducerea 
atenţiei, pierderea echilibrului, nervozitete, tulburări ale somnului, apatie, anorexie, etc. 

 
Acoperişuri verzi sau eco-învelitorile – o alternativă pentru depoluare şi refacerea 

mediului rural 
Primele acoperişuri verzi consemnate în istorie sunt faimoasele Grădini suspendate ale 

Babilonului, construite în jurul anului 500 î. Hr. În alte zone ale lumii, precum Scandinavia, 
Kurdistan sau regiuni din Africa, arhitectura vernaculară tradiţională folosea din cele mai 
vechi timpuri acoperişurile vegetale pentru a feri locuinţele de frig sau de arşiţă, după caz. 

În secolul XIX, acoperişul verde, în special gradina de acoperiş, revine în arhitectura 
occidentală, fiind însă destinat exclusiv clientelei exclusiviste. În secolul XX trendul continuă, 
accelerându-se în perioada postbelică, aproape exclusiv în Germania şi ţările din spaţiul 
cultural de limbă germană, datorită unui cumul de factori precum conştiinţa ecologică 
pronunţată, presiunea grupurilor ecologiste şi o metodică activitată de cercetare în domeniu 
(ex. Germania, Elveţia, Austria, Marea Britanie, Statele Unite sau Ţările de Jos.  La origine, 
acoperişurile verzi s-au născut dintr-o simplă necesitate practică, tehnica constând în faptul 
că se  întindea un strat de pământ sau brazde de iarbă peste scoarţa de mesteacăn aşternută 
pe acoperiş. Scoarţa de copac avea rolul de barieră impermeabilă, în timp ce pământul avea 
doar scopul de a menţine scoarţa stabilă. În ultimele decenii, arhitecţi, constructori şi 

                                                 
9 La Copşa Mică s-au depăşit concentraţiile normale (CN) şi limitele maxime admise (LMA) din sol la plumb, 
cadmiu, zinc, cupru, fiind poluate cu metale grele circa 180 000 ha. Datorită ploilor acide s-au înregistrat 
scăderea valorilor pH cu 1 – 2 unităţi în orizonturile superioare ale solurilor, ceea ce determină degradarea 
calităţii materiei organice. Poluanţii din zonă determină şi perturbarea activităţii microbiene din sol, afectând 
formarea humusului, fapt ce atrage după sine deteriorarea însuşirilor fizice şi chimice ale solurilor. Ca urmare, 
şidin această cauză (dar şi direct din cauza poluării aerului din zonă), vegetaţia dispare. Prin „feed-back”, 
dispariţia vegetaţiei agravează degradarea solului şi sub acţiunea precipitaţiilor se declanşează eroziunea 
solului şi se produc alunecări de teren. În zona Zlatna, poluarea cu metale grele şi SO2 a afectat mai mult fagul 
şi carpenul decât gorunul.  
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proiectanţi urbani din toată lumea au început să apeleze la acoperişurile verzi nu din 
considerente estetice – o preocupare mai degrabă secundară – ci pentru caracterul lor 
practic, pentru capacitatea de a atenua extremele de mediu specifice acoperişurilor 
convenţionale10. 

Un acoperiş verde nu înseamnă un acoperiş de culoare verde cum ar putea crede unii 
dintre noi, ci este un acoperiş acoperit cu vegetaţie luxuriantă, asemenea unei grădini. Practic 
este vorba despre un înveliş de plante, mai exact: iarbă şi licheni, aşezat peste acoperişul 
existent, ce pot creşte şi se pot dezvolta în mod natural, fără intervenţia omului. De regulă, 
sunt cultivate plante ce necesită minimum de atenţie şi îngrijire. În general este recomandată 
cultivarea plantelor indigene, rezistente la temperaturi extreme şi care prind rădăcini într-un 
timp mai scurt pentru a evita secarea şi întărirea solului. 

Un acoperiş verde este de fapt o terasă grădină, care asigură spaţiul verde dislocuit 
prin construcţia imobilului şi astfel acesta este ridicat deasupra construcţiei, fiind cel mai bun 
mod de a înapoia naturii ce i-am luat. Însă, acoperişul verde necesită o altă atenţie în 
proiectare şi îngrijire, hidroizolaţia fiind cel mai important lucru fără de care nu este posibil 
un astfel de acoperiş. 

 
 

Când vorbim despre acoperişuri verzi sau terasa verde ne referim la clădiri ale căror 
acoperişuri sunt în totalitate sau parţial acoperite cu pământ şi vegetaţie care creşte natural, 
deasupra unor membrane speciale aditivate cu substanţa antirădacină prin care nu trece apa 
sau rădăcina şi a unui sistem de filtrare - drenaj ce direcţionează apa către gurile de scurgere 
ale clădirii şi care totodată menţine apa în locaşuri formate pentru hidratarea solului. Stratul 
de drenaj al apei poate avea o înălţime de 2 - 6 cm şi sunt sub forma cofrajelor de ouă, 
înlocuind cu succes pietrişul folosit până acum. 

Pentru un astfel de proiect, grădina suspendată poate fi intensivă (arbuşti, tufe, 
copăcei) sau extensivă (gazon, flori). Diferenţa constă în grosimea stratului de pământ 
avându-se în vedere şi structura de rezistenţă din proiect. 

                                                 
10 În Egipt, acoperişurile verzi sunt o adevărată sursă de sol pentru grădinile de legume şi fructe.  Oraşul 
Toronto este primul oraş din lume care, în 2009 a adoptat o legislaţie. care obligă noile construcţii să aibă 
acoperişuri ecologice, urmând ca, din 2011, aceasta să fie aplicată şi asupra construcţiilor cu caracter 
industrial. Se cunoaşte faptul că  10% din acoperişurile Germaniei sunt verz, iar cel mai mare acoperiş verde îl 
are Banca Santander din Madrid ( Spania).   
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Grădinile pe acoperiş devin din ce în ce mai populare, beneficiile incorporării 
tehnologiei acoperişurilor verzi putând fi măsurate pe mai multe nivele. În esenţă, există 
multe avantaje ecologice pentru a adopta un sistem de acoperiş verde, în opoziţie cu folosirea 
acoperişului negru sau a acoperişurilor cu membrane albe reflectorizante. Cele mai evidente 
avantaje sunt managementul apei de ploaie şi costurile energetice reduse. Dacă în ţara noastră 
acoperişul verde este în stadiu de proiect, în străinătate, acoperişul verde este o certitudine 
testată şi implementată cu succes de zeci de ani. Dorinţa de a compensa efectele urbanizării 
excesive a dus printre altele şi la crearea acestor terase verzi, spaţii şi grădini pe acoperişurile 
clădirilor din zonele urbane şi rurale. 

Acoperişurile verzi reprezintă o concepţie binefăcătoare pentru clădiri şi constucţii 
turistice: un acoperiş ce constă într-un strat de vegetaţie şi o structură care să-l susţină şi să-l 
izoleze pe acesta, care nu mai încălzeşte foarte tare vara, (ceea ce înseamnă mai puţină 
energie consumată pentru răcire) şi ţine de cald iarna (ceea ce înseamnă mai puţină energie 
consumată pentru încălzire). 

 

 
Beneficiile acoperişurilor verzi sunt multiple, in cele ce urmează amintim pe cele 

semnificative: 
 

De ce să avem un acoperiş verde? 
Acoperişurile verzi oferă un plus de spaţiu pentru activităţile de recreere fără a implica 

cheltuieli costisitoare ca în cazul amenajărilor clasice, la nivelul solului - o particularitate 
deosebit de importantă în relaţie cu zonele urbane congestionate unde, spaţiile verzi sunt 
practic imposibil de creat. 
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Reduc cheltuielile de renovare! 
Durata de viaţă a hidroizolaţiei creşte datorită protecţiei suplimentare oferită de acest 

concept, împotriva razelor UV, diferenţele de temperaturi extreme şi grindină. Se presupune 
că durata de viaţă a membranei hidroizolatoare creşte cu 40 de ani folosită în paralel cu 
instalaţia pentru acoperişul grădină. 

Reduc cheltuielile de colectare ale apelor pluviale! 
Sistemul de construcţie al unui acoperiş verde reduc scurgerile de ape cu 50 - 90%, 

urmând ca surplusul să fie îndepărtat cu întârziere. Vegetaţia plantată pe învelitoare asigură 
diminuarea volumului de apă preluat de dispozitivele de scurgere pluvială, cu implicaţii în 
costurile de întreţinere a colectoarelor şi canalizărilor. 
Acoperişurile verzi - o alternativă la spaţiile verzi pierdute! 

Un acoperiş gradină poate furniza o folosinţă mai intensă a proprietăţii acţionând ca un 
substitut pentru spaţiile verzi inexistente ori sacrificate în beneficiul construcţiilor prea 
aglomerate.  

Reduc efectul de insulă de căldură ! 
Acoperişurile verzi filtrează şi reţin particulele de praf, de asemenea orice alte materii 

în suspensie care se găsesc în aerul respirabil. Aceste sisteme îmbunătăţesc micro-climatul 
prin procesul activ de răcire şi umidificare al aerului. 

Cercetările indică faptul că de-a lungul unei primăveri şi veri, cantitatea de căldură 
pătrunsă prin învelitoare (ziua) a scăzut cu 85%, iar cea pierdută (noaptea) cu 70%. Diferenţa 
de temperatură pe durata a 24 de ore se reduce de la 46 0C la 6 0 C, ceea ce are implicaţii 
importante în privinţa consumurilor de energie pentru încălzire. 

Un studiu efectuat de către cercetătorii de la Institutul Mediului a descoperit că în 
cazul acoperişurilor verzi se remarcă o reducere a necesarului de răcire a aerului dintr-o 
locuinţă cu 26% şi o reducere a pierderilor de căldură cu 26% pe timpul iernii. 

 
Reduce nivelul de zgomot ! 

 
 
Am devenit atât de familiarizaţi cu ecoul constant al zgomotului din trafic încât abia 

dacă sesizăm dispariţia acestuia odată ce părăsim spaţiul urban şi ne îndreptam către locuri 
mult mai liniştite, din mediul rural. Datorită materialelor uşoare aplicate în construirea acestui 
sistem există un proces de absorbţie mai accentuat decât unul de răsfrângere al undei sonore. 
Folosind sistemul oferit de acoperişul grădină izolarea fonică a imobilului poate fi 
îmbunătăţită, reducând astfel cu până la 8dB din intensitatea zgomotelor exterioare. 
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Habitat natural pentru  plante ! 
Printre multe alte beneficii, acoperişurile grădină pot compensa pierderile de spaţii 

verzi sacrificate exploatărilor imobiliare excesive, care au distrus habitatul plantelor, iar o 
selecţie corespunzătoare a tipului de plante, micşorează impactul asupra mediului, iar 
dezvoltarea naturii sălbatice este încurajată. 

Folosirea materialelor reciclate de înaltă calitate ! 
Cauciucul şi polietilena reciclată sunt utilizate pentru fabricarea elementelor de drenaj. 

Un criteriu deosebit de important este calitatea produselor utilizate în construcţie, motiv 
pentru care sunt în permanenţă supuse controlului şi certificării de către instituţii redutabile. 

Energie economisită ! 
Acoperişurile verzi pot economisi în multe feluri energia necesară unei clădiri. 

Climatizarea unei locuinţe este mult mai uşor de realizat atunci când este instalat un acoperiş 
verde. De exemplu, un acoperiş din bitum, negru poate ajunge foarte uşor în timpul verii până 
la 80 0C. 

Cu un strat de sol deasupra sa şi plante care îi ţin umbră, un acoperiş verde este 
protejat astfel încât temperatura sa nu depăşeşte valorile temperaturii aerului înconjurător. Pe 
lângă acest efect, plantele ajută la evaporarea apei, creând un efect de răcire, dând senzaţia 
unui aer umed. 

Izolare şi protecţie împotriva vântului ! 
Pe timp de iarnă, stratul de pământ de deasupra membranei acoperişului oferă o 

izolare suplimentară. În ceea ce priveşte protecţia împotriva vântului rece pe care o poate oferi 
un acoperiş verde sau o faţadă îmbrăcată în iederă, aceasta poate fi de o valoare economica 
apreciabilă. 

Diminuează efectul de seră ! 
Acest efect poate influenţa în mod direct temperatura în oraşe, astfel încât în spaţiul 

urban se înregistrează temperaturi cu mult mai mari decât în zonele rurale. Cauza principală a 
situaţiei actuale o constituie acumularea foarte mare de cantităţi de piatră, beton, asfalt din 
oraşe care absorb căldura soarelui în timpul zilei şi o emană în timpul nopţii. La aceasta se 
adaugă şi lipsa vegetaţiei, a copacilor din marile oraşe. Aşa se face că în timpul nopţii 
temperatura creşte iar oamenii nu pot dormi din cauza căldurii. În acest context, acoperişul 
verde poate fi o alegere benefică întrucât oferă umbră, stopează înmagazinarea de căldură în 
membrana acoperişului iar prin procesul de transpiraţie plantele emană un aer umed, care 
ajută la îmbunătăţirea climatului local. 

Protejează de radiaţiile electromagnetice ! 
Studiile efectuate de către profesorul german, Gernot Minke au demonstrat că 

acoperişurile verzi pot reduce efectele radiaţiilor electromagnetice atât de dăunătoare vieţii. 
 

Concluzii 
La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. Şi pământul era nelocuit şi gol. 

Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. Apoi a 
zis Dumnezeu: "Să dea pământul din sine verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într-însa, după felul şi 
asemănarea ei, şi pomi roditori, care să dea rod cu sămânţă în sine, după fel, pe pământ!". Şi 
a fost aşa. Pământul a dat din sine verdeaţă: iarbă, care face sămânţă, după felul şi după 
asemănarea ei, şi pomi roditori, cu sămânţă, după fel, pe pământ. Şi a văzut Dumnezeu că 
este bine.” (Biblia, Geneza).   

Oricare ar fi poziţia metaforică adoptată şi locul acordat speciei umane în lume, omul 
nu are dreptul să distrugă o specie, plantă sau animal, sub pretextul că ea nu serveşte la nimic. 
Noi nu avem dreptul să exterminăm ceea ce nu am creat. O plantă neînsemnată, o insectă 
minusculă, conţin mai multe mistere decât cea mai minunată dintre construcţiile noastre 
Nimeni nu poate previziona cum vor arăta politicile viitoare privind stoparea poluării în 
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următorii ani, de aceea efectele poluării pe termen lung pot fi considerate adesea subiective 
sau variabile, în funcţie de ceea ce se va întâmpla pe viitor. 

Poluarea distruge viitorul planetei, iar populaţia ar trebui să mai mult în serios 
problema tuturor acestor schimbării climatice prin intermediul cărora mediul înconjurător 
încearcă să ne atragă atenţia asupra efectelor negative pe care activitatea noastră o are asupra 
întregii planete. 

Acoperişurile verzi (eco-învelitorile) reprezintă o alternativă pentru depoluare fiind 
dintre cele mai inovative şi eficiente soluţii pentru redresarea mediului înconjurător - reduc 
efectul de seră filtrează aerul poluat, eliminând particulele de praf din aer şi dioxidul de 
carbon. Este benefic ca pe acoperişurile terasate ale clădirilor să putem amenaja o adevărată 
grădină cu gazon, flori şi plante ce aduc o gură de oxigen zonei, un spaţiu de recreere, o 
comuniune  între natură şi mediul urban care sporeşte simţitor calitatea vieţii, contribuind la 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai la nivelul întregii comunităţi, prin reducerea temperaturii şi 
diminuarea efectelor încălzirii globale. 

Fără a îndepărta interesul economic, acoperişurile ecologice sunt pe cale a stârni o 
“invazie” benefică pentru imaginea clădirilor de astăzi, prin beneficiile aduse reprezentând  
una dintre metodele contemporane de a îmbunătăţirea  calităţii şi imaginii noilor construcţii 
arhitecturale din mediul urban şi cel rural. 

Avem şanşa încă să reparăm şi să ne creăm o viaţă nouă fără poluare în care să trăim 
armonios cu natura. Pentru ca Pămânul să rămănă o planetă vie interesele oamenilor trebuie 
corelate cu legile naturii. 
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2.3. RISKS DUE TO MODERNIZATION OF THE ROMANIAN RURAL AREA AND 
THE NEGATIVE EFFECTS ON TOURISM 
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Abstract 
The study attempts to provide some of the risks due to the action of modernization of the current 

Romanian rural area and the implications arising from this process of rural tourism activity. This is not a 
sociological research but an attempt to open a subject which should be enlarged through an interdisciplinary 
research. 
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JEL Classification: R11 

 
Metodă şi metodologie 

 În vederea fundamentării temei propuse, au fost parcurşi mai mulţi paşi şi au fost utilizate o serie de 
tehnici şi metode, cum ar fi: analiza, inducţia, deducţia, comparaţia, extrapolarea etc. Pe această bază a fost 
culeasă, structurată şi analizată în studiu doar o parte din acest material, urmând ca într-un orizont de timp 
rezonabil să realizăm o cercetare mai amplă şi cu o deschidere mult mai largă asupra aspectelor pozitive şi 
negative pe care un astfel de proces le declanşează. 
 

Introducere 
 Problematica actuală a ruralului românesc este una complexă, cu implicaţii majore în 
întreaga viaţă social-economică-culturală etc. a întregii ţări. 
 Cu toate modernizările1, modificările – în sens pozitiv şi negativ – şi transformările 
care s-au produs, mai ales sub impactul procesului de globalizare, totuşi aprecierea 
dintotdeauna prin care ruralul reprezintă „talpa ţării” este la fel de actuală astăzi ca în oricare 
perioadă trecută, desigur cu nuanţările necesare. 
 Oricât am dori noi şi ne-am strădui, procesul de transformare a ruralului este unul 
firesc şi nu poate fi oprit, dar trebuie încetinit pe anumite paliere şi scos din drumul său haotic 
pe care merge astăzi şi pus pe o cale normală de dezvoltare, în deplin consens cu istoria sa, 
rolul pe care l-a avut şi misiunea pe care a îndeplinit-o în decursul mileniilor. 
 Pentru orice om de bună credinţă, care îşi poartă paşii prin actualul rural românesc, 
sunt sesizabile transformările majore care se produc – unele cu rol pozitiv, altele, dimpotrivă, 
cu rol negativ – ale căror efecte sunt dezastruoase în procesul de deteriorare a echilibrului 
milenar care se baza pe muncă, respect de sine şi pentru proprietatea celorlalţi, solidaritate în 
comunitate, păstrarea cu sfinţenie a tradiţiilor, obiceiurilor datinilor (în comportament, 
alimentaţie, vestimentaţie etc.), credinţă adevărată etc. 
 Ţăranul român – şi odată cu el întreaga societate românească – se află astăzi în faţa 
unei mari dileme, şi anume: acum, în sec. XXI, cu toate evoluţiile în planul tehnicii, 
informaticii, cunoaşterii şi inteligenţei, mai poate el trăi ca ţăranul din sec. XV, XIX şi chiar 
XX sau trebuie să se adapteze la noile condiţii oferite? 
 În acest context, întrebarea care se pune este cât de dispus este el să se transforme, cât 
pierde din această transformare şi ce mai rămâne din ceea ce a fost nobil şi frumos în viaţa 
ţăranului, pentru el şi familia lui, iar, pe un plan mai larg, a comunităţii din care face parte. 
 Sigur că pentru cei mulţi care provenim din mediul rural, dar trăim în alte medii, am 
dori şi am aprecia extrem de mult ca transformările cu efecte negative ale ruralului să fie cât 
                                                 
1 Modernizare în sensul de schimbare, transformare etc. 
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mai mici şi aici să găsim ceea ce am pierdut la oraş, şi anume acel peisaj idilic, nealterat în 
care la tot pasul să se vadă armonia dintre om şi natură, om şi spaţiul habitatului său, acel 
„colţ de rai” care există încă în subconştientul nostru. 
 De aceea, apreciem faptul că, în acest tăvălug al transformărilor, impus de amplul 
proces al globalizării: comerţului, economiilor, industriilor, transporturilor, deplasărilor, 
sistemelor mass-media, telecomunicaţiilor etc. să încercăm să ne opunem măcar în anumite 
segmente esenţiale, ce ţin de specificul nostru naţional în rural: alimentaţie, port, tradiţii, 
ataşament faţă de valori etc.2 Trebuie să înţelegem că în această lume globalizată noi putem 
câştiga dacă şi numai dacă ne vom păstra tradiţiile şi obiceiurile şi vom specula cu inteligenţa 
şi determinarea necesare avantajele comparative ce rezultă dintr-un astfel de proces. 
 

Satul: aşezare – comunitate – economie 
 În accepţiunea sa cea mai largă, satul reprezintă o „Aşezare rurală, cu case şi 
gospodării locuite în majoritate de ţărani” [7, p. 736]. În această definiţie avem mai mulţi 
termeni, dintre care doi sunt esenţiali în contextul temei noastre, şi anume: 

a) aşezare: „grup de locuinţe, de construcţii care alcătuiesc un mediu de viaţă umană” [7, 
p. 50]; 

b) rural: „sat, sătesc” [1, p. 334], „sătesc, ţărănesc” [5, p. 831]. 
 Atunci când vorbim despre aşezările rurale, avem deopotrivă în vedere atât spaţiul, cât 
şi comunitatea care-l locuieşte, ocupă şi utilizează, mai pe larg spus, totalitatea persoanelor 
„care trăiesc împreună, având aceleaşi obiceiuri, norme de viaţă etc.” [7, p. 173]. 
 Constituirea acestor comunităţi de tip rural nu s-a realizat la întâmplare, la baza lor au 
stat şi stau interese dintre cele mai directe, şi anume: de securitate, economice, sociale, 
culturale, morale, demografice etc. 
 Pentru supravieţuire, aceste comunităţi au fost practic obligate ca, în decursul istoriei, 
să dezvolte activităţi economice: vânat, pescuit, agricultură, creşterea animalelor, în domeniul 
forestier etc. 
 În decursul timpului, şi în rural, în urma experienţelor, acumulate au apărut anumite 
specializări cu ajutorul cărora să poată fi rezolvate nevoile care nu puteau fi satisfăcute la 
nivelul gospodăriilor individuale. Astfel că, în funcţie de resursele locale pe care comunităţile 
locale le aveau la dispoziţie, s-au dezvoltat anumite activităţi economice, care au permis 
evoluţia în timp a acestora. Pe o anumită scară a istoriei, în acele localităţi cu factori de 
atracţie turistică a apărut turismul. 
 

Satul şi echilibrul milenar – tradiţii 
 În decursul istoriei, în funcţie de condiţiile social-economice şi istorice, satele au 
parcurs un set de etape succesive de dezvoltare cu urcuşuri şi coborâşuri. 
 Dar evoluţia temporală a aşezărilor rurale, respectiv a satelor, a condus în mod 
obiectiv la acumulări pe linia culturii istorice, sociale (comportamentale şi morale), 
economice, demografice, religioase etc. 
 Spiritul de conservare şi de evoluţie i-a determinat pe locuitorii acestor aşezări să 
înlăture tot ce a fost nociv în viaţa lor, elemente care-i puneau în pericol, iar ce a fost benefic 
şi productiv să fie multiplicat şi păstrat cu multă grijă, respect şi speranţă de mai bine pentru 
ei şi urmaşii lor. 
 Satul în particular şi satul în general şi-a creat în decursul istoriei o anumită structură 
socio-economică ce i-a permis existenţa şi evoluţia istorică. 
                                                 
2 Apreciez în mod deosebit ideea, curajul şi conţinutul Protocolului încheiat pe 14 mai între Patriarhia României 
şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în încercarea de a încetini distrugerile la care este supus astăzi 
satul românesc. Aş reţine faptul că în prezent doar Biserica mai luptă pentru identitatea noastră naţională, motiv 
pentru care este atacată sistematic din toate părţile. 
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 Pe acest fond, al conştientizării nevoilor comune pe care le aveau locuitorii acestor 
sate, s-a ajuns în timp la un echilibru optim în privinţa: 

a) raporturilor sociale dintre membrii comunităţilor respective, exemplificate în principal 
prin solidaritatea comunitară, în sensul întrajutorării permanente; 

b) raporturi pe linia filiaţiei; 
c) relaţii economice de schimb etc. 

 Toate aceste elemente, privite în evoluţia lor temporală, au condus în mod firesc la 
apariţia, consolidarea, păstrarea şi conservarea unor tradiţii şi obiceiuri referitoare la 
principalele momente ale vieţii, cum ar fi: cele legate de: naştere, botez, maturitate, armată, 
căsătorie, nuntă, hore, clăci, lucrările agricole etc. 
 Dragostea de pământ şi de muncă, în paralel cu un comportament adecvat, erau lucruri 
sfinte, păstrate cu jurământ din tată în fiu între membrii comunităţilor rurale româneşti. 
 În acelaşi timp, respectarea cu maximă stricteţe a avutului celorlalţi membri ai 
comunităţilor era lege pentru toţi, cine nu respecta regulile impuse de Sfatul bătrânilor3 era 
exclus. Din acest motiv, de pildă dacă luăm cazul provinciei istorice româneşti Moldova, până 
la venirea domnilor fanarioţi nu se putea vorbi despre evaziune sau fuga de îndeplinire a 
obligaţiilor. 
 Acest echilibru, în centrul căruia se afla Biserica, cu morala creştină pe care o 
propovăduia, a dăinuit prin veacuri, dar el este puternic zdruncinat astăzi. 
 

Satul actual, cu sau fără ţărani? 
 Sunt tot mai multe voci care îşi pun o firească întrebare, şi anume dacă mai putem să 
vorbim astăzi despre ţărani în adevăratul sens al cuvântului4. Un răspuns în totalitate pozitiv 
sau negativ la această întrebare nu poate fi dat, deoarece adevărul este undeva la mijloc. 
 Afirmam mai sus faptul că în trecut întreaga viaţă socială, economică şi culturală a 
ţăranului român era circumscrisă unui set de valori, de la care nu dorea şi nici nu putea să se 
abată fără repercusiuni grave, pentru el, familia şi urmaşii lui. 
 În primul rând, ţăranul român a fost strâns legat de pământ, sursa vieţii lui, pentru care 
avea un adevărat cult, l-a apărat şi a luptat până la moarte pentru el, nu l-a înstrăinat prin 
vânzare, ci l-a acumulat. În acele vremuri nu era ruşine mai mare decât aceea de a vinde 
pământul. 
 Ţăranul român a învăţat în decursul istoriei sale să devină un bun „manager” în 
domeniul agriculturii, să-şi proiecteze cu meticulozitate şi în cunoştinţă de cauză activitatea, 
să o conducă şi să o finalizeze cu deplin succes. El îşi organiza singur munca, îşi strângea din 
timp resursele necesare şi le utiliza cu maximă eficienţă, îşi pregătea familia – pe copii – 
pentru a face faţă provocărilor, care nu erau puţine. Independenţa aceasta individuală în 
conceperea, conducerea şi finalizarea proceselor de producţie i-a oferit traiul zilnic, iar 
respectarea rigorilor impuse de colectivitatea de care aparţinea i-a asigurat securitatea fizică şi 
familială, deoarece întreaga lui activitate era în relaţie directă cu un set de valori ce trebuiau 
respectate. 
 Procesul de colectivizare forţată a agriculturii, început după 1948 şi finalizat în linii 
mari în 1962, a condus la perturbarea întregului evantai de valori ale satului românesc. 
 Nemaiavând pământul în proprietatea sa, ţăranul român nu şi-a mai planificat de sine 
stătător activitatea, din „manager” a devenit executant, iar din proprietar - proletar. În 
cadrul agriculturii colectivizate aşa-zis socialiste, inginerii agronomi, brigadierii, şefii de 

                                                 
3 Exista în acele vremuri un miniparlament local, o conducere locală, un „sfat al bătrânilor” ce funcţiona în 
special pe lângă biserici, unde de sărbători obştile săteşti se adunau pentru participare la Sfintele Liturghii. 
4 Vintilă Mihăilescu, Nu mai există ţăran român?, interviu publicat în ziarul „Adevărul”, consultat de noi în De 
adevărul.ro/adevărul.ro-Mi, 6 mar. 2013 
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fermă şi de echipă îi planificau activitatea şi îl chemau la muncă, el nemaiîndeplinind una din 
funcţiile de bază ale existenţei sale, respectiv planificarea. 
 Dintr-o persoană care îşi concepea, organiza, conducea şi finaliza singur activitatea, 
ţăranul colectivizat a devenit un simplu executant, dirijat permanent de alte persoane, puse 
ierarhic deasupra lui. 
 În acele condiţii, ţăranul român – colectivist, adică membru al Cooperativelor Agricole 
de Producţie – nu mai era obligat să gândească, să-şi organizeze activitatea, să-şi adune 
resursele pentru realizarea obiectivelor. În contextul economic şi politic în care trăia, el nu 
mai punea în noaptea de Anul Nou (respectiv 31 Decembrie) 12 folii de ceapă cu sare în ele 
pentru a vedea care luni sunt ploioase şi care cu secetă, nu mai ţinea acel calendar scris, 
împărţit pe „pătrare” şi nu mai era interesat ca la tăierea porcului la Crăciun – dacă eventual 
avea – să afle era forma splinei acestuia, pentru a şti cât de lungă sau scurtă va fi iarna. 
 Deci deposedarea ţăranului român de pământ şi trecerea acestuia în proprietate 
colectivă – care era a tuturor şi a nimănui – lipsa posibilităţilor de a-şi organiza singur munca 
l-a depărtat de pământ, i-a atenuat dragostea faţă de el şi l-a transformat în MUNCITOR 
AGRICOL5, noţiune economică care defineşte cu totul altceva faţă de cea de ţăran. 
 Dar această profundă transformare, din „ţărani”, cu toate rigorile acestei categorii 
economice, în cea de „muncitori agricoli”, a condus la diminuarea unei serii lungi de 
preocupări şi activităţi, ce aveau în spate secole de experienţă în domeniu. 
 „Modernizarea” propagată de apologeţii colectivizării şi ai agriculturii socialiste a fost 
în fapt, una care şi-a pus amprenta pe transformarea ţăranului român din manager în 
proletar agricol. 
 Urmările unei asemenea stări de lucruri sunt extrem de vizibile astăzi, când, deşi 
locuitorilor satelor li s-a restituit pământul, ei nu au fost sub nicio formă ajutaţi să 
redevină ţărani, adică cu dragoste până la sacrificiu suprem pentru pământ, pentru 
repunerea în drepturi a unor valori morale, care să conducă la linişte între membrii 
comunităţilor rurale şi la progresul lor. 
 Fără o politică agricolă clară şi cu continuitate în domeniu şi cu ajutor logistic, s-a 
ajuns astăzi la marea dramă pe care o trăieşte actualul „ţăran” şi pe cale de consecinţă întregul 
rural: 

a) înecat în datorii şi sărăcie; 
b) lipsa dragostei pentru pământ, aspect demonstrat prin uşurinţa cu care îşi vinde pe 

nimic suprafeţele primite în posesie şi moştenite din generaţie în generaţie; 
c) paragina ce a cuprins lanuri întregi prin necultivare a lor etc. 

 Asistăm astăzi – chipurile în democraţie – la un nou tip de modernizare, respectiv de 
distrugere şi a ceea ce a mai rămas din perioada agriculturii colectivizate. Odată cu conceptul 
de „fermier european”vine un şir lung de elemente şi acţiuni distrugătoare pentru 
originalitatea şi trăinicia satului românesc. 
 

Satul montan, încă rezistent la modernizările forţate 
 Evoluţia vieţii normale a satului montan românesc, nu a fost în mod agresiv perturbată 
în perioada socialistă a colectivizării agriculturii, deoarece acest areal, datorită condiţiilor 
specifice, nu a fost colectivizat. Nu am putea afirma că influenţele colectivizării din zona de 
câmpie, deal şi din Subcarpaţi nu s-au făcut simţite şi în satul montan, atât din punctul de 
vedere al efectelor pozitive, cât şi negative. Totuşi, câteva elemente sunt necesare pentru a 
arăta ceea ce s-a întâmplat în fapt. 

                                                 
5 Pentru munca desfăşurată la CAP, care se norma în zile de muncă – după anumite metode – muncitorul agricol 
era plătit în unele cantităţi mici de produse pentru o minimală existenţă şi în anumite sume de bani, acordate 
periodic, pe aşa-zisele „liste de plată”. 
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 Astfel, ca o urmare directă a condiţiilor specifice din zona de munte, procesul de 
colectivizare nu a putut să fie extins, deoarece rezultatele muncii în colectiv ar fi fost 
dezastruoase6. 
 În acest context, proprietatea privată asupra terenului în zona montană – reprezentată 
într-o zdrobitoare pondere din terenuri cu fâneţe şi păşuni – a rămas în mâna proprietarilor, 
aceştia beneficiind de o serie de avantaje, comparativ cu de cei din zona colectivizată, cum ar 
fi: 

 posibilitatea de a-şi organiza munca după vechile cutume în domeniu; 
 o piaţă deosebită pentru produsele realizate, respectiv carne şi lactate, datorită penuriei 

din zona colectivizată, penurie care avea la bază nu producţii slabe, ci exporturi 
exagerate; 

 obţinerea pentru produsele vândute a unor preţuri bune şi sigure, dar şi cu posibilitatea 
de achiziţionare de către ţăranii montani a unor produse şi servicii la preţuri mici, care 
erau aduse din comerţul de stat; 

 beneficiare ale avantajele politicilor social-economice ale perioadelor respective, care 
nu puteau fi restrictive pentru populaţia montană, cum ar fi cele din domeniile 
învăţământului, sănătăţii, asigurărilor sociale, transporturilor, materialelor de 
construcţii etc.; 

 oferta deosebită pentru locuri de muncă, aspect ce a determinat ca, în ponderea lor cea 
mai mare, locuitorii din zonele montane să aibă două activităţi, una la stat în calitate 
de salariaţi şi cea de-a doua în propria gospodărie. Veniturile dobândite pe cele două 
canale satisfăceau în condiţii rezonabile nevoile gospodăriilor montane; 

 în sezonul estival (mai-septembrie şi 24.12-03.01) al fiecărui an, datorită penuriei de 
locuri din staţiunile turistice, din hanuri şi cabanele de pe traseele montane, o destul de 
pronunţată activitate rezultă din cazarea turiştilor. Au fost ani în care unele localităţi 
rurale atrăgeau un număr impresionant de turişti pentru acele vremuri, printre altele şi 
datorită preţurilor scăzute pentru cazare; 

 localităţilor rurale li se asigurau de către stat fonduri pentru construirea de şcoli, 
grădiniţe, dispensare umane şi veterinare, unităţi comerciale (magazine mixte) şi de 
prestări servicii; 

 taxele şi impozitele pe proprietate şi pe venituri erau extrem de mici, uneori chiar 
inexistente. 
La toate acestea se adăugau meşterii tradiţionali ai satelor: croitori, frizeri, lemnari, 

fierari etc., a căror activitate a fost una continuă, până în zilele noastre. 
Cu siguranţă că, procesul de modernizare a satelor, a fost unul continuu, prin 

realizarea unor elemente de infrastructură specifică. 
În acest cadru se impune a fi relevată, situaţia în care politica generală era aceea ca tot 

ce se construia să fie în stilul tradiţiilor locurilor respective, nu se putea realiza dezastrul care 
s-a produs după 1990, când fiecare a făcut ce a dorit şi unde a dorit. În etapa dinainte de 
1989 cu greu se obţinea certificat de urbanism şi autorizaţie de construcţie şi numai dacă se 
respectau tradiţiile locale, iar construcţiile se amplasau în vatra satelor. 

Astfel că în acea perioadă gospodăria montană s-a consolidat, atât din punct de vedere 
economic, al organizării ei, cât şi al relaţiilor cu exteriorul. 

                                                 
6 În perioada colectivizării au fost realizate echipe pluridisciplinare de cercetări complexe asupra posibilităţii de 
înfiinţare a CAP-urilor în zona montană şi efectele unui asemenea demers. Rezultatele acestor cercetări au 
demonstrat faptul că ar fi o mare eroare dacă montanul românesc ar fi colectivizat, deoarece din producător 
devenea consumator de produse ce puteau fi realizate în alte zone ale ţării. O astfel de echipă şi-a desfăşurat 
activitatea în bazinul Dornelor şi din ea făceau parte academicieni, cercetători ştiinţifici ai Academiei Române şi 
cadre didactice universitare. Apreciem în acest context aportul Academiei Române – prin oamenii ei – de oprire 
a procesului de colectivizare a zonelor montane. 
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Perioada începută în 1990 a avut efecte dintre cele mai dificile pentru ruralul montan, 
deoarece: 

 locurile de muncă au devenit tot mai puţine, iar disponibilizările masive, prin 
închiderea multor întreprinderi, au lovit în primul rând muncitorul din rural; 

 creşterea explozivă a preţurilor la toate categoriile de produse şi servicii la care făceau 
apel, inclusiv cele sanitare, educaţionale, de transport, curent electric etc.; 

 apariţia şi creşeterea continuă, atât ca structură, cât şi ca volum a taxelor şi impozitelor 
locale, datorate autorităţilor; 

 scăderea preţurilor la produsele specifice muntelui (lapte, ouă, carne) etc.; 
 diminuarea dramatică a cererii pentru aceste produse, în primul rând prin faptul că 

beneficiarii din fosta zonă colectivizată, prin retrocedarea terenurilor, au devenit ei 
înşişi producători individuali, iar în al doilea rând scăderea generală a puterii de 
cumpărare datorată lipsei surselor de venituri, a inflaţiei galopante etc.; 

 apariţia şi multiplicarea fără precedent în istoria montanului românesc a fenomenului 
migraţionist, datorat sărăciei lucie la care a fost rapid adusă populaţia, aspect ce a 
condus la o depopulare alarmantă a satelor, cu tot cortegiul de probleme de ordin 
social şi demografic ce decurg de aici. 
Pe această cale s-a pierdut o forţă de muncă extrem de importantă pentru prezentul şi 

mai ales viitorul ruralului montan. 
Fie-ne permis să recurgem la un exemplu simplu, şi anume: 

 încă din timpuri străvechi şi până prin 1995-2000, exista un cult pentru strânsul 
fânului necesar animalelor, activitate la care participau toţi membrii familiei, inclusiv 
rudele care trăiau la oraşe, dar care în perioada cositului se adunau cu toţii şi strângeau 
până la ultimul fir de iarbă. 
O dată cu reducerea preţului, în special la produsele lactate, interesul pentru creşterea 
animalelor s-a deteriorat îngrijorător, iar efectivele au scăzut extrem de mult şi de aici 
şi diminuarea activităţilor de strângere a furajelor. S-a ajuns la incredibila situaţie în 
care unii proprietari de teren să-şi vândă iarba de coasă pe câteva sticle de vin. Această 
situaţie conduce la distrugerea unei părţi din flora montană, motiv pentru care astăzi 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a fost obligat să intervină prin subvenţii 
pentru a stimula proprietarii de terenuri să-şi întreţină pajiştile. 

 Lucrurile sunt, din acest punct de vedere, mult mai complicate, deoarece muntele în 
general reprezintă leagănul turismului rural şi al agroturismului. 
 

Cultura rurală, adevărat motor al dezvoltării ruralului 
 Satul a fost şi este un organism viu, care a apărut în anumite condiţii istorice şi social-
economice cu urcuşuri, stagnări, coborâşuri şi chiar dispariţia unora. 
 În evoluţia lor, satele şi ruralul în general au dezvoltat o civilizaţie specifică, legată 
atât de activităţile economice, cât şi de cele spirituale şi sociale. Au oferit exteriorului 
elemente importante de ordin cultural, al experienţei acumulate, şi au primit din partea 
acestuia o influenţă care să pună cu mai multă claritate în evidenţă tradiţiile şi obiceiurile 
locale. 
 În decursul timpului, produsul cultural rural s-a îmbunătăţit din punct de vedere 
calitativ şi s-a amplificat structural, tinzând să capete o tot mai pronunţată nuanţă economică. 
 Ridicarea culturală a ruralului a fost un fenomen cu o evoluţie temporală continuă, 
care s-a transformat în timp într-un adevărat motor al dezvoltării. 
 Măsura în care ruralul şi-a protejat propria cultură, lucrurile au avut o evoluţie 
firească, a fost păstrată o anumită armonie între partea productivă a vieţii oamenilor şi cea 
spirituală şi culturală, astfel încât în timp s-a ajuns la unele modele bine structurate, cu o 
anumită rezistenţă la schimbare. 
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 Aminteam din subtitlu aspectul prin care cultura rurală reprezintă un „motor al 
dezvoltării”, deoarece practica a demonstrat faptul că într-un mediu cultural armonios 
dezvoltat factorul creativ are un câmp larg de manifestare şi, pe cale de consecinţă, de 
asigurare a progresului. 
 Numai că acest factor semnificativ pentru dezvoltarea ruralului trebuie utilizat cu 
discernământ şi grija necesară pentru a nu perturba armonia culturală dezvoltată în secole. 

Turismul, element integrator al activităţilor rurale 
 Turismul reprezintă o activitate economică prin excelenţă, cu importante valenţe 
instructiv-educative, în planul sănătăţii şi al înţelegerii, între oameni şi popoare. 
 În amplul proces de dezvoltare, turismul rural este într-o strânsă relaţie de 
interdependenţă cu toate activităţile socio-umane din arealul în care el se desfăşoară, prin 
serviciile şi activităţile de care are nevoie în procesul de concepere, derulare şi finalizare. 
 Urmare a conţinutului său de mare complexitate, turismul nu poate fi conceput fără 
existenţa unui spaţiu geografic, care în procesul de utilizare de către turişti devine unul 
turistic. Dar peste acest spaţiu se suprapune unul economic, demografic, social, cultural, 
spiritual etc., toate aceastea la un loc, reprezentând elemente favorizante de susţinere. 
 Aşa cum se cunoaşte, una din condiţiile obligatorii pentru ca o persoană să poată fi 
apreciată ca fiind turist este aceea de deplasare în afara localităţii sale de domiciliu. Dar 
deplasarea trebuie să aibă la bază o anumită motivaţie, în funcţie de care sunt alese spaţiile de 
utilizare în scop turistic. De regulă, acestea nu sunt spaţii comune, ele dispunând de o anumită 
originalitate în raport cu celelalte. În timpul unei deplasări în scop turistic, toate necesităţile 
omului rămân intacte, mai mult, unele dintre ele capătă o anumită nuanţare. Astfel, nevoia de 
hrană, de odihnă, de spaţii de cazare, mijloace de transport, spaţii culturale (obiective 
muzeale, arhitecturale, istorice etc.), în anumite situaţii de anumite servicii locale (de ordin 
medical, igienă etc.) trebuiesc satisfăcute, motiv pentru care turismul contribuie la integrarea 
tuturor activităţilor locale în cadrul produsului turistic pe care ofertanţii de servicii turistice îl 
oferă turiştilor. 
 Cu siguranţă că turismul poate şi trebuie privit ca un sistem cibernetic, cu indicatori 
de intrare, indicatori de stare şi respectiv de ieşire. 
 Pentru armonia sistemului, toate părţile intrate în contact trebuie să-şi vadă realizate 
obiectivele scontate. Eficienţa, sub diversele ei aspecte, este una cuprinzătoare atunci când 
fiecare parte de contribuţie îşi primeşte valoarea efortului depus. 
 Practica de până acum din România, dar şi din alte ţări, a demonstrat faptul că turismul 
în creşterea şi dezvoltarea sa – prin efectul său de multiplicator – antrenează într-un sistem 
integrator extrem de multe alte activităţi economico-sociale, cu puternice reverberaţii în viaţa 
oamenilor. 
 Astfel, în conformitate cu teoria celor 3A din turism (atractivitate, accesibilitate şi 
amenajare)7, spaţiile în care se desfăşoară activităţi turistice – numite generic spaţii turistice – 
se bucură de o atenţie aparte nu numai din partea turiştilor potenţiali, a autorităţilor de la 
diverse nivele, dar şi din partea populaţiei locale. 
 Pornind de la dorinţele clienţilor, care „dictează”, practic, astăzi modul de concepere şi 
realizare a ofertei turistice şi implicit comportamentul tuturor acelora care intră în contact cu 
turiştii, înţelegem de ce turismul are un rol integrator în viaţa economico-socială a ruralului. 
Astfel că, în funcţie de anumite cerinţe ale turiştilor, se asistă la o specializare a serviciilor din 
unele spaţii turistice. 

                                                 
7 Această teorie vrea să spună faptul că, pentru a putea fi dezvoltată o activitate turistică într-un anumit spaţiu 
geografic, acesta trebuie să dispună de: elemente de atracţie turistică, căi de acces favorabile şi dotările necesare, 
prin amenajarea unităţilor de primire în condiţii optime a turiştilor. 
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 Mai mult decât în oricare perioadă trecută, oferta turistică trebuie să aibă ca principal 
obiectiv cererea turistică. 

Sigur că turismul de astăzi nu poate fi conceput fără o bogată informaţie şi o tehnlogie 
comunicaţională adecvată. Această cerinţă este una obiectivă, motivată de faptul că oferta 
turistică a unei localităţi rurale, în cazul nostru, se adresează populaţiei din exteriorul ei şi în 
principal din exteriorul ţării. 
 

Riscurile asupra turismului induse de procesul de modernizare haotică a ruralului 
Poate mai mult decât în alte domenii de activitate, problematica avantajelor 

comparative şi concurenţiale în turism sunt mai vizibile şi mai atractive. 
 Înţelegem astfel că populaţiei care traieşte în marile aglomeraţii urbane trebuie să-i 
oferim spaţii deschise, liniştite, la medii puternic poluate şi aglomerate, altele cu mai puţină 
poluare, la spaţii comune şi oneste, unele cu un ridicat nivel de originalitate. Acest lucru 
înseamnă că oferta turistică a ruralului trebuie să ofere acele calităţi pe care populaţia din alte 
locuri şi zone le solicită, având mare nevoie de ele pentru reechilibrarea funcţiilor 
organismului uman. 
 Însă, din anii 1990-1995, a început un proces de modernizare haotică a ruralului, astfel 
că multe din atuurile acestor localităţi au fost deteriorate. 
 S-a exemplificat mai sus faptul că în decursul secolelor ruralul a dezvoltat o civilizaţie 
aparte, care a condus la trăinicia acestuia şi la evoluţia lui istorică. Astfel că la finele 
deceniului 9 al secolului XX satul românesc rămăsese încă unul originar, care nu mai avea 
egal în Europa8, dar libertăţile prost înţelese şi defectuos aplicate au condus ca într-un interval  
extrem de scurt, de numai trei decenii, lucrurile să se deterioreze destul de mult. 
 Modernizarea actuală a satului românesc are o contribuţie deosebită, tocmai la 
diluarea, uneori chiar la anularea, avantajelor comparative, ce făceau din elementele ruralului 
un factor de atracţie turistică. 
 Riscul pentru turism ca un astfel de proces scăpat de sub control să continue este unul 
major. 
 Formele prin care elementele specifice ale ruralului sunt modificate – cu elemnte 
negative încă de nemăsurat – sunt multiple, din rândul cărora vom reda doar câteva, şi anume: 

a) În domeniul construcţiilor, în funcţie de zona geografică (deal, câmpie, munte) s-a 
realizat în decursul timpului un specific în tipologia şi compartimentarea acestora. 
Acest echilibru este perturbat astăzi de apariţia în mediul rural a unor vile imense, cu 
etaj, foarte apropiate de cele din mediul urban. Contrastul este unul vizibil şi nu are 
darul de a schimba în bine faţa satului, ci dimpotrivă. 

 Sigur că atât turiştii cât şi localnicii au nevoie de un anumit confort, dar cu siguranţă 
că acesta poate fi realizat în tipurile tradiţionale de case9. 

b) În structura dotărilor din interiorul caselor din rural, cât şi în cel al pensiunilor 
agroturistice, trebuie păstrată pe cât posibil o anumită proporţie între piesele 
tradiţionale şi cele de mare serie, realizate în întreprinderi. Credem şi am cercetat acest 

                                                 
8 Dacă în special în deceniul 1979-1989 multe structuri mass-media din occident strigau sus şi tare despre 
politica de distrugere a satului tradiţional românesc, în timp ce în ţările lor acest dezastru se realizase demult, 
după 1990, în faţa realităţilor din România, au fost nevoite să recunoască că satul românesc nu numai că nu a 
fost distrus, dar a rămas singurul din Europa încă originar. Amintim în acest context doar un exemplu, şi anume 
cel al articolului publicat de jurnalistul britanic William Blacker pe pagina de Internet a postului public de radio 
Deutsche Welle din Germania (www.dw-world), în care pe de o parte aduce un elogiu originalităţii satului 
românesc, iar pe de alta critică UE, care, prin politica de alocare a fondurilor, contribuie la distrugerea satelor 
tradiţionale. 
9 Oferim un exemplu şi fericit şi corect, existent în Ierusalim, unde clădirile pot fi construite numai dacă 
utilizează acelaşi tip de piatră, care se găseşte din abudenţă în zonă. Din acest punt de vedere, oraşul are are un 
aer aparte faţă de localităţile arabe. 



Ion TALABĂ 
 

 96 

lucru –turiştii nu sunt extrem de bucuroşi când întâlnesc în casele ţărăneşti şi în 
pensiuni mobilier similar ca la oraş, inclusiv ca cel din locuinţele lor. 

c) În domeniul alimentaţiei s-au produs mutaţii profunde în lumea satelor, de cele mai 
multe ori în contradicţie cu ce era înainte original şi eficient, inclusiv prin calităţile 
nutritive, în planul sănătăţii, în menţinerea unui echilibru optim etc. 

 Practica seculară prin care gospodăriile îşi satisfăceau în cea mai mare parte nevoile 
alimentare din producţia proprie şi din rezervele pe care le realizau toamna pentru sezonul 
rece a dispărut, iar în prezent apelează, ca şi orăşenii, la marile magazine. Dacă într-o 
gospodărie rurală nu se cultivă zarzavaturi, legume şi nu dispune de pomi fructiferi, dacă nu 
se coace vestita pâine casnică, cozonaci etc. şi se apelează la marile magazine, ne întrebăm ce 
fel de case şi de familii sunt acelea şi care este bucuria pe care o oferă copiilor lor. 
 Turiştii care vor să petreacă timpul liber în rural caută ceva deosebit şi original, ce nu 
găseşte la oraş, iar practica actuală are darul de a depărta sau de a nu interesa turiştii. Inclusiv 
problematica abandonării vestimentaţiei tradiţionale a ţăranului şi uniformizarea ei cu cea de 
la oraş reprezintă un eventual risc pentru turism; 

d) Sub presiunea unor turişti căutători de mituri, dar în special din dorinţa de a câştiga 
dacă se poate mult şi rapid, meşterii satului au trecut la realizarea unor kitschuri, în 
dauna unor elemente de artă autentică. Poate pe moment o astfel de atitudine să ofere 
unele mici satisfacţii, dar pe termen mediu şi lung reprezintă un mare risc. 
Sigur, sunt multe alte elemente ce ar putea fi avute în vedere, care într-o măsură mai 
mică sau mai mare contribuie la scăderea interesului pentru turismul rural. 

 Nu am dori să se înţeleagă din cele prezentate până aici că suntem cantonaţi în trecut, 
că nu apreciem şi părţile bune ale modernizării ruralului. Dar depinde ce modernizăm şi 
cum modernizăm în raport cu cerinţele turismului, care de fapt sunt cele ale turiştilor.  
 Suntem astăzi martorii unor schimbări rapide, aproape toate se schimbă în jurul nostru 
şi nu întotdeauna este bine, cel puţin în turism, unde autenticitatea contează foarte mult. 
 Depinde  de noi să dimnuăm măcar o parte din riscurile ce planează asupra turismului 
rural. 
 

Concluzii 
 În această analiză nu s-a făcut o trimitere directă la autori de prestigiu din România 

care s-au aplecat asupra subiectului sau la literatura străină – dar cu siguranţă din lectură ne-
au rămas în memorie unele elemente; în acelaşi timp este o problemă care a făcut  parte din 
preocupările şi din trăirea noastră intimă. 

Cu siguranţă că etapa pe care o parcurgem este una de un dinamism aparte, care 
determină schimbări esenţiale în toate planurile vieţii social-economice, reflectate în special 
în modernizările care se produc sub privirile noastre. 

Schimbările în general în domeniul tehnicii, al telecomunicaţiilor, informaţiilor, 
cunoaşterii etc. au pătruns cu o mare rapiditate şi în ruralul românesc, tinzând să-l schimbe 
din temelie, iar ca efect negativ direct, distrugerea tradiţionalismului şi a specificităţii fiecărui 
sat în parte. 

Ar fi utopic să credem că fenomenul modernizării ruralului poate fi oprit, motiv pentru 
care ar fi extrem de utile stabilirea unor strategii care să ţină cont de interesele pe termen 
mediu şi lung, şi nu cele de moment, în valorificarea cu mare eficienţă şi inteligenţă a 
avantajelor comparative pe fiecare sat le oferă. 

De aceea, apreciem că depinde ce anume modernizăm în satul românesc şi cum 
modernizăm în raport direct cu cerinţele şi exigenţele turiştilor, care pentru rural provin într-o 
pondere zdrobitoare din mediul urban. 

Pentru a diminua măcar parţial din criticile ce ni se pot aduce faţă de unele opinii ale 
noastre din acest articol – care nu doreşte să nege rolul modernizărilor şi nici dragostea şi 
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respectul nostru statornic pentru ţăranul român – menţionăm faptul că nu confortul duce la o 
viaţă lungă, sănătoasă, ci o viaţă echilibrată, trăită în deplină armonie cu natura şi cu tradiţiile 
acumulate în decursul secolelor. 

Dacă casele din rural şi dotările interioare, inclusiv produsle oferite în meniuri etc. vor 
fi ca cele din Cehia, Ungaria, Serbia, Austria etc., atunci turiştii din aceste ţări vor solicita 
produsul turistic oferit de ţările lor, şi nu ruralul românesc. 

Din aceste motive, ruralul românesc trebuie să-şi stabileacă strategii adecvate 
condiţiilor concrete de care dispune de creştere şi supraveţuire într-o economie de o acută şi 
dinamică piaţă concurenţială a începutului de secol XXI, iar ofertantul de produse turistice să 
aibă de asemenea strategii bine definite pentru a putea răspunde cu succes la concurenţa 
locală, zonală, naţională, europeană şi, de ce nu, mondială. 
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Abstract 
This paper has the aim to illustrate the potential  have on driving behaviour change towards the 

adoption of sustainable business practices by rural tourism operators in Romania. Even though operators in 
rural Romania have recognized the importance of making their business practices sustainable so that future 
generations are able to enjoy living and visiting these communities, they claim there is a lack of incentives from 
the rural tourism industry. Using the lens of strategic sustainable development, understanding the mechanisms 
of behaviour change and the role of operators as early adopters of sustainable practices, this research takes a 
whole systems perspective to identify in what methods sustainability can be encouraged by the tourism industry 
through the use of incentives in the context of rural Romania. 

Keywords: rural tourism, strategic sustainable development, quality services, behaviour change 
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Introducere 

Cu toţii ştim că orice activitate întreprinsă de om poate avea efecte pozitive sau 
negative asupra mediului. Geosistemul cuprinde mai multe subsisteme ce interacţionează între 
ele, fiind într-un continuu schimb de energie şi materie între acestea. Antroposfera manifestă 
diferite interacţiuni cu biosfera şi o poate modifica prin acţiunile sale. Exploatarea iraţională a 
mediului din motive economice sau a bunăstării sociale, ce reprezintă principalele scopuri ale 
dezvoltării economice intensive, caracteristică a secolului în care trăim, nu pot fi menţinute pe 
termen lung decât dacă mediul este prejudiciat într-u totul, existând riscuri pentru însăşi 
supravieţuirea speciei umane într-un viitor apropiat. Resursele planetei sunt finite, deşi unele 
sunt regenerabile dar într-un timp destul de îndelungat, noi le folosim într-un ritm îngrijorător. 

Conform raportului oferit de Fondul Mondial pentru Natură “dacă practicile de 
consum şi producţie vor continua în acelaş ritm după următorii 50 de ani ar mai fi nevoie 
încă de o planetă Pământ pentru a putea supravieţui.” (Grand, et.al., 2007) 

În anul 1987, prim ministrul Norvegiei, care în acea perioadă era şi preşedinte al 
Comisiei Internaţionale pentru Mediu şi Dezvoltare,  a oferit publicităţii un raport intitulat 
“Viitorul Nostru Comun”,  ce analizează întreaga evoluţie dintre om şi mediu şi de asemeni 
încearcă să explice diferenţa dintre creştere şi dezvoltare, dizolvând conceptul că ecologiştii ar 
fi împotriva dezvoltării ecomonice şi societăţii umane.  

Daly şi  Cobb (1989) sunt de părere că  “Părintele teoriei dezvoltării durabile este 
considerat Herman Daly”, un mare economist american de la Universitatea din Maryland. 
Acesta a elaborat în intervalul 1971-1981 conceptul de „steady state economics” ce reprezintă 
baza pe care s-a consolidat ulterior noţiunea de economie durabilă. De la acest concept de 
„steady state economics” zece ani mai târziu a fost pus la punct conceptul de dezvoltare 
durabilă.  

În anul 1990 Banca Mondială organiza la Washington o Conferinţă Internaţională 
Interdisciplinară cu tema „Ecological Economics of Sustainability”, ocazie cu care a fost 
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fondată „Internaţional Society for Ecological Economics” care a devenit o reuniune 
cuprinzând numeroşi specialişti din întreaga lume. “ 

În 1992, la Rio de Janeiro, între 3-14 iunie, a avut loc Conferinţa  Naţiunilor Unite 
pentru Mediu şi Dezvoltare la care au participat 178 de state ce au finalizat mai târziu cu un 
summit de două zile, intitulat EARTH SUMMIT” (Conferinţa Mondială “Mediul şi 
dezvoltarea” la Rio de Janeiro , 1992). Această conferinţă a marcat un adevărat început în 
ceea ce privesc problemele mediului şi a dezvoltării durabile.  Participanţii la Summit, 
conducători ai statelor lumii, au adoptat în acest context următoarele documente principale 
(Brosura Pasdel, Concepte şi definiţii ale dezvoltării durabile, pag. 2):Declaraţia de la Rio, 
Convenţia asupra climei, Convenţia asupra biodiversităţii, Declaraţia asupra pădurilor, 
Agenda 21 

Fiind membri ai Uniunii Europene, conceptul de dezvoltare durabilă trebuie să îşi 
găsească ecou şi pe teritoriul ţării noastre.  Astăzi conceptul de dezvoltare durabilă nu numai 
că este de mare actualitate, ci şi de o perspectivă îndelungată. Dezvoltarea durabilă, între 
multiple alte roluri pe care şi le asumă, contribuie inclusiv la schimbarea stilului de viaţă şi ne 
face, într-un anumit fel, să devenim mai buni şi mai toleranţi. 
 

Abordări conceptuale 
Având în vedere conceptul de „dezvolvare durabilă” apreciem că acesta reprezintă în 

esenţă problema resurselor, toate indiciile arată o îngrijorare serioasă pentru planeta noastră şi 
resursele naturale limitate cantitativ, mediul în care trăim fiind din ce în ce mai poluat iar 
populaţia planetei fiind în continuă creştere, fapt ce face ca problema principală a durabilităţii 
să nu se rezume numai la aspecte strict economice, ci dimpotrivă, se încearcă îmbinarea într-
un mod cât mai optim posibil a aspectelor economice (legat de resurse) cu cele sociale (legat 
de clasele sociale) şi cele ecologice (legat de protejarea mediului şi reducerea poluării).  

O dezvoltare  durabilă trebuie să permită continuarea vieţii umane, şi de asemenea să 
asigure conservarea mediului în urma activităţilor întreprinse de societate, dezastrele naturale 
survenind nu numai din activităţile cu risc înalt ci şi din felul cum ne comportăm noi faţă de 
locul în care ne desfăşurăm zilnic activităţile. Efectul de seră, ploile acide, deşertificarea, 
găurile din stratul deozon, poluarea, distrugerea pădurilor şi a biodiversităţii, eroziunea  sunt 
indicate ca o evidenţă a faptului că o creştere economică fără limite este o cale fără întoarcere, 
care poate să nu mai ducă la bunăstare economică; capitalul natural şi patrimoniul pe care 
strămoşii ni l-au lăsat ar trebui să ne convingă să relansăm o economie cu adevărat durabilă. 

Enzo Tiezzi şi Nadia Marchettini apreciază că„Noile teorii ale dezvoltării durabile şi 
ale economiei ecologice ne pun în faţa unei paradigme: nu mai există astăzi o economie 
bazată pe doi parametri (capitalul şi munca), ci o economie ecologică ce recunoaşte existenţa 
a trei parametri: muncă, capitalul natural şi capitalul produs de om”. Considerăm că 
dezvoltarea durabilă reprezintă, aşadar şi o problemă a relaţiilor şi interdependenţelor.  
“Carrying capacity” reprezintă capacitatea planetei de a susţine populaţia şi alte forme de 
vieţuire, flora şi faună, de care omul şi natura au nevoie pentru a supravieţui. Aceasta 
determină baza durabilităţii. 

Odată cu trecerea timpului, se observă clar că de la o lume bogată în capital natural şi 
săracă în capital produs de om s-a trecut la o lume foarte săracă din punct de vedere  natural şi 
bogată din punct de vedere a capitalului produs de om.  Aşadar, Rudolf (1885), părintele 
termodinamicii aprecia că: „În economia unei naţiuni există o lege general valabilă: nu trebuie 
să se consume în nici o perioadă mai mult decât se poate produce în aceeaşi perioadă. De 
aceea, trebuie să consumăm atâta combustibil cât este posibil să se reproducă prin intermediul 
creşterii arborilor”. 

O definiţie foarte clară a fost dată în cadrul Comisiei Mondiale pentru Mediu şi 
Dezvoltare de pe lângă O.N.U., cunoscută şi sub denumirea de Comisia Brundtland sau 
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Raportul Brundtland(de la numele primului ministru de atunci al Norvegiei, Gro Harlem 
Brundtland) şi anume: “dezvoltarea durabilă reprezintă o dezvoltare care satisface nevoile 
prezente fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a şi le satisface pe cele 
proprii”(Ardelean, Maior, 2000). 

Alte definiţii atribuite dezvoltării durabile sunt: 
 „Dezvoltarea durabilă (sustenabilă) este acea dezvoltare economică a omenirii care ţine 

de-a întregul seama de consecinţele ecologice ale activităţii economice şi se 
fundamentează pe resursele care pot fi înlocuite sau regenerate şi prin urmare nu se pot 
epuiza”(Berca, 1998-2001). 

 “dezvoltarea durabilă este, pur şi simplu, un vector al obiectivelor sociale dorite, evident 
cele care sunt legate de nivelul şi repartiţia veniturilor, accesul la sănătate, educaţie şi 
alte servicii”(Organisation de cooperation & de developpement economiques , 
L’agriculture durable. Questions de fond et politique dans les pays de l’ocde, Editura 
Ocde, 1995; pag. 28 ) 

 „durabilitatea poate fi exprimată prin intermediul unui sistem de indicatori. Fundamental 
este faptul că dezvoltarea durabilă se bazează pe următoarele trei judecăţi de valoare: 
egalitate de drepturi cu generaţiile viitoare, transmiterea ca moştenire a unei naturi 
intacte şi justiţie internaţională” (Pitea, 1999). 

În conceptul dezvoltării durabile există trei axe principale ale dezvoltării durabile şi 
anume: mediul durabil, echitatea socială şi prosperitatea economică. De cele mai multe ori, 
oamenii se gândesc doar la persoana proprie sunt prea egoişti pentru a se gândi la viitor la 
generaţiile care ne vor urma şi îşi trasează unele norme precum: 
 Să aibă un trai decent şi confortabil; 
 Prosperitate economică; 
 Să ne putem destinde măcar în momentele libere, într-un peisaj plăcut; 
 Să avem acces la sistemul de sănătate şi educaţie; 
 Să ni se respecte o serie de drepturi fundamentale; 
 Să existe perspectiva unei pensii decente. 

Din aceste norme se observă clar că foate puţini sunt cei care se gândesc la natură, la 
ceea ce îi înconjoară şi la faptul că ar trebui să fim responsabili faţă de societate şi mediu 
eliminând atitudinea de indiferenţă şi demostrând celor din jur că implicându-ne putem obţine 
unele efecte pozitive asupra mediului şi societăţii.  

În concluzie, ca o imagine generală asupra societăţii în viitor, consumul durabil este 
un domeniu foarte complex, situat la intersecţia mai multor discipline. Cu toţii trebuie să 
participăm la acţiunea de susţinere durabilă a mediului, pentru că societatea este un imens 
consumator cu mecanisme îndreptate doar spre dezvoltare economică, ce se foloseşte de 
sustenibiliatea mediului natural pentru a se dezvolta. 
 

Dezvolvare durabilă vs Sustenabilitate 
“Dezvoltarea sustenabilă poate fi definită, în sens larg, ca fiind îmbunătăţirea vieţii 

fiecăruia „acum şi pentru generaţiile care vor 
veni”(http://www.proz.com/kudoz/english_to_romanian/business_commerce_general/177664
8sustainability_sustainable.html, accesat la data de 21 aprilie 2012). 

Conceptul de dezvoltare sustenabilă promovat de forurile Naţiunilor Unite se referă  în 
principal, la: 
 Dezvoltare economică echitabilă şi echilibrată; 
 Un nivel ridicat al angajării, al coeziunii sociale şi al includerii; 
 Asumarea responsabilităţii pentru folosirea resurselor naturale şi a protecţiei mediului; 
 Politici coerente, deschise şi transparente; 
 Cooperare internaţională pentru promovarea dezvoltării sustenabile la nivel global; 
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Georgescu (1995), este de părere că „între dezvoltarea economică şi socială, starea 
mediului înconjurător şi sănătatea oamenilor există o legătură strânsa, ele 
intercondiţionându-se reciproc, mediul şi sănătatea constituind condiţii necesare oricărui 
proces de dezvoltare, proces ce poate influenţa la rândul lui, pozitiv sau negativ, starea 
mediului şi sănătatea oamenilor”.Deşi, în general, se acceptă substituibilitatea conceptuală 
dintre „durabil” şi „sustenabil”, considerăm că trebuie, acceptate câteva distincţii care se pot 
dovedi importante, inclusiv din punct de vedere metodologic.Opinăm, aşa dar, că expresiile 
„dezvoltare durabilă” sau „creştere durabilă” sunt expresii cvasi-corecte, deoarece atât 
dezvoltarea cât şi creşterea sunt procese asociate în mod necesar instituţiilor sociale (în sensul 
lor cel mai general), deci suportă impactul generat de agentul acţional non-natural.  

În acest context, „dezvoltarea sau creşterea nu pot fi, decât sustenabile şi nu 
durabile”. S-ar putea chiar afirma faptul că sustenabilitatea unui proces (sistem) non-natural 
nu reprezintă altceva decât o „durabilitate asistată”, întrucât principiile (şi chiar energia, în 
sensul generic al termenului) unui sistem disipativ (sau a unui sistem aflat în „zona” de impact 
al sistemului disipativ) necesare menţinerii stării staţionare în timp a acestuia, trebuie 
„procurate” pe seama creşterii vitezei de creştere a entropiei universale. 

Pe baza celor de mai sus, în opinia noastră, nu putem vorbi despre „dezvoltare 
durabilă” sau despre „creştere durabilă” decât metaforic. Riguros este să se vorbească despre 
„dezvoltare sustenabilă” sau despre „creştere sustenabilă”. 

 
Turism şi dezvoltare regională 

Conceptul de dezvoltare regională 
Dezvoltarea regionalăeste o sintagmă de largă circulaţie ce s-a răspândit rapid prin 

utilizarea atât de frecventă a acestui nou concept, de la limbajul curent până la discursul 
politic, datorându-se faptului că desemnează o schimbare importantă, care necesită o nouă 
terminologie pentru descrierea noilor realităţi.  

Teoria dezvoltării sustenabilefurnizează cadrul conceptual de bază pentru teoria 
dezvoltării regionale. Autorul Douglass C. North critică perspectiva autorilor Edgar Hoover 
şi Joseph Fisher (1949) care văd dezvoltarea regională ca pe un fenomen ce parcurge mai 
multe etape (citat de Casey J. Dawkins, 2003). Acesta argumentează că, în era modernă 
actuală, dezvoltarea regională a luat naştere din eforturile susţinute ale capitaliştilor care au 
exploatat resursele unei regiuni în vederea satisfacerii nevoilor de pe piaţa de consum şi nu 
din progresul treptat al economiei de subzistenţă. 

Conform Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România (Legea nr. 
151/1998), se stipulează obiectivul de bază al politicii de dezvoltare regională şi anume: 
diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea dezvoltării echilibrate, prin 
recuperarea accelerată a întârzierilor în dezvoltarea zonelor defavorizate ca urmare a unor 
condiţii istorice, geografice, economice, sociale, politice şi preîntâmpinarea de noi 
dezechilibre.  

Noua lege a dezvoltării regionale (Legea nr. 215/2004), promulgată în anul 2004, 
defineşte politica de dezvoltare regională astfel: „ansamblul politicilor elaborate de Guvern 
prin organele administraţiei publice centrale, de autorităţile administraţiei publice locale şi 
organismele regionale specializate, cu consultarea partenerilor socio-economici implicaţi în 
scopul asigurării creşterii economice şi a dezvoltării sociale echilibrate şi durabile ale unor 
arii geografice constituite în regiunile de dezvoltare, al îmbunătăţirii competitivităţii 
internaţionale a României şi al reducerii decalajelor economice şi sociale existente în ţara 
noastră şi statele membre ale Uniunii Europene”. 
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Dezvoltarea regională în România 
În România, teoria dezvoltării regionale stă la baza elaborării strategiilor şi politicilor 

regionale, ceea ce înseamnă că înţelegerea conceptului de dezvoltare regională în contextul 
aderării la Uniunea Europeană este o condiţie esenţială (Buruiană, 2009). 

Pentru a putea fi aplicată politica de dezvoltare regională, s-au înfiinţat opt regiuni de 
dezvoltare, care cuprind tot teritoriul României.  
Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridică, 
fiind rezultatul unui acord liber între consiliile judeţene şi cele locale. Acestea 
sunt(Institutului European din România, 
http://www.ier.ro/documente/formare/Politica_regionala.pdf, Politica de dezvoltare regională, 
seria Micromonografii – Politici Europene, p. 45, accesat la data de 4 februarie 2012): 
regiunea de dezvoltare Nord-Est (judeţe componente: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, 
Vaslui), regiunea de dezvoltare Sud-Est (judeţe componente: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, 
Tulcea, Vrancea), regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 
Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman), regiunea de dezvoltare Sud-Vest (judeţe 
componente: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea), regiunea de dezvoltare Nord-Vest (judeţe 
componente: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj), regiunea de 
dezvoltare Vest (judeţe componente: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Tmiş), regiunea de 
dezvoltare Centru (judeţe componente: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu) şi 
regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov (municipiul Bucureşti, Ilfov).  

Dezvoltarea regională reprezintă un proces prin care se doreşte schimbarea condiţiilor 
şi a factorilor care acţionează la nivelul comunităţii astfel încât, la finalul acestor schimbări, 
comunitatea să obţină standarde ridicate ale nivelului de trai. 

 
Organisme promotoare ale dezvoltării regionale în România 
Structurile instituţionale de promovare a politicilor de dezvoltare regională sunt la 

nivel naţional – Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională (CNDR) şi Agenţia Naţională 
pentru Dezvoltare Regională (ANDR), iar la nivel regional – Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională (CDR) şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR).  

 
Implicaţiile Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în dezvoltarea turismului 

şi agroturismului românesc 
Implicaţii la nivel regional 

Începând din anul 1999, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a fost stabilită 
ca Autoritate de Implementare pentru componente ale Programelor PHARE Coeziune 
Economică şi Socială 1998, PHARE CES 2000, PHARE CES 2001, PHARE CES 2002, 
PHARE CES 2003, PHARE CES 2004-2006 şi ca Autoritate de Contractare pentru programe 
finanţate de către  
Guvernul României (Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-
Esthttp://www.adrnordest.ro/ index.php?page=PROGRAMMES_PRESENTATION, accesat 
în intervalul 30 mai 2012).  

Dacă primele proiecte implementate au fost orientate către sprijinirea sectorului IMM, 
dezvoltarea resurselor umane şi a turismului şi agroturismului, treptat, gama programelor de 
dezvoltare s-a diversificat, incluzând sprijinirea investiţiilor directe în micro-întreprinderi şi 
IMM, dezvoltarea infrastructurii educaţionale şi de afaceri, sprijinirea serviciilor sociale.  

În calitate de Organism Intermediar pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, ADR NE (http://www.inforegionordest.ro/documente/adrnordest/buletin/ 
pdr_nord_est_2007_2013.pdf) gestionează fondurile alocate pentru regiune, în domeniul 
infrastructurilor de transport, turism şi agroturism, infrastructuri de sprijinire a afacerilor şi 
servicii, servicii sociale şi de dezvoltare urbană. În ceea ce priveşte proiectele regionale, 
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agenţia acţionează în calitate de lider sau partener în proiecte la scară largă care vizează 
dezvoltarea socio-economică a regiunii în ansamblul său. 

La nivel regional, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est s-a implicat într-o 
serie de proiecte ce vizează  valorificarea resurselor economice ale Regiunii  Nord-Est. Unul 
dintre programele operaţionale menite a sprijini dezvoltarea României este Programul 
Operaţional Regional cunoscut şi cu numele de REGIO. El este aplicabil tuturor celor opt 
regiuni de dezvoltare ale României. Scopul REGIO constă în „sprijinirea şi promovarea 
dezvoltării locale durabile”, în regiunile României (Butnaru, Timu, 2011).La 5 ani de la 
lansare, Programul Operaţional Regional 2007-2013, a înregistrat un parcurs bun în ceea ce 
priveşte implementarea în Regiunea Nord-Est.Axa 5. Dezvoltare durabilă şi promovarea 
turismului, din cadrul POR, finanţează proiecte din trei domenii de intervenţie: Domeniul 5.1 
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi istoric, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe,  Domeniul 5.2  Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi 
pentru creşterea calităţii serviciilor turistice, şi Domeniul 5.3 Promovarea potenţialului turistic 
şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie 
turistică. Bugetul alocat Axei 5. reprezintă 15% (Butnaru, Timu, 2011) din totalul alocat 
Programului Operaţional Regional. În ceea ce priveşte alocarea fondurilor pentru Axa 5. 
Dezvoltare durabilă şi promovarea turismului, domeniile 5.1, respectiv 5.2, putem observa, în 
figura 1, că cele mai multe fonduri au fost distribuite Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, cu un 
maxim de 103,02 milioane euro din totalul 559,28 milioane euro alocate turismuluidin FEDR, 
din care a absorbit aproximativ 75%, (până în decembrie 2011), acest lucru datorându-se 
îndeosebi faptului că Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este cea mai săracă regiune a Uniunii 
Europene. Regiunea de Dezvoltare Sud-Est s-a situat pe locul II, din punct de vedere al 
cuantumului fondurilor alocate pentru componenta turism. Pe fondul importanţei acordate 
turismului, sub aspectul volumului fondurilor accesate, se remarcă o distribuţie relativ 
echilibrată a lor, în teritoriu. 

 
Figura 1: Reprezentarea grafică a alocării pe regiuni de dezvoltare a FEDR, la data de 9 
decembrie 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sursa: Prelucrat după Stadiul Implementării POR la 30mai 2012, Site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
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Din datele prezentate de Organismul Intermediar al POR, Agenţia de Dezvoltare 
Regională Nord-Est, reiese faptul că acest program operaţional înregistrează în 2009, un ritm 
corespunzător al implementării în Regiunea Nord-Est, fapt demonstrat prin cele 9 proiecte 
contractate.  

 
Implicaţii la nivel naţional 

 La nivel naţional, în intervalul 2007-2011, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-
Est s-a implicat, alături de celelalte ADR-uri în 9 proiecte REGIO. O bună parte din aceste 
proiecte vizează restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism.  
 

Concluzii 
Turismul şi agroturismul sunt prezente în vieţile tuturor şi prezintă, prin conţinutul şi 

rolul său, un domeniu diferit de activitate, o componentă de bază a vieţii economice şi sociale, 
pentru un număr crescând de ţări de pe tot Globul. 

În România, după 1989, odată cu tranziţia la economia de piaţă, s-au produs schimbări 
care au afectat în principal turismul şi agroturismul. Prin urmare, s-au căutat soluţii pentru 
revigorarea acestui sector de activitate, prin elaborarea de politici de dezvoltare şi strategii de 
marketing. 

Aşadar, pentru Uniunea Europeană, turismul şi agroturismul reprezintă activităţi 
economice cu caracter strategic. În ceea ce priveşte ţara noastră, aceasta şi-a luat angajamente 
semnând acordul de aderare la UE. Astfel, aderarea poate fi un impuls în vederea dezvoltării 
patrimoniului economic şi cultural al României. Perioada cuprinsă între 2007-2011 a adus 
schimbări în turismul şi agroturismul practicat în România, în ceea ce priveşte capacitatea de 
cazare, numărul de sosiri şi înnoptări ale turiştilor, acestea înregistrând valori ridicate 
comparativ cu perioada premergătoare Programului Operaţional Regional 2007-2013. 
 Din analiza efectuată a rezultat că principalii beneficiari de fonduri europene în turism 
din Regiunea Nord-Est au fost administraţiile publice locale, consiliile judeţene, primăriile şi 
în cele din urmă beneficiarii privaţi. 
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3.2. STUDY REGARDING THE STIMULATION OF THE MOUNTAIN 
DEVELOPMENT THROUGH GASTRONOMIC TOURISM 
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Abstract 
Taking into account the fact that Romania, having a continental – temperate climat, with a diversified 

relief (plains, hills, plateaus, mountains), crossed by rivers, facing the Black Sea and with the Danube Delta, has 
a rich and varied gastronomy, it becomes opportune to analyze gastronomic tourism. Thus, the present study 
deals with the mountain zone and its economic activity, in function of the geographic position, the climate 
conditions and the inhabitants ’occupations, foregrounding the capitalization of agro-zoo technical products 
and their gastronomic processing, as we can refer to a traditional specific mountain cuisine.  The paper 
underlines the fact that, besides the capitalization through public food from pensions of agricultural products of 
own farms and of corresponding culinary preparations, the mountain development still has an important 
direction of manifestation, namely the capitalization through rural tourism of actual gastronomy and of the 
Romanian traditional one. It becomes a provocation to put into value and capitalize the ancestral originality of 
mountain food and cookery, this golden vein of native gastronomy. In the study, a resultant element is that 
mountain rural tourism there may be built brands for our exquisite food and drinks, there may be created places 
(locations) with a certain specific, all these in order to underline the Romanian cuisine originality over well-
defined tourist routes  in the mountain habitat.   

Keywords: montanology, gastronomic tourism, gastronomic engineering, food and cookery brand, 
traditional foods  

 
Clasificarea Jel:  Q. Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological 

Economics. 
 

Introducere 
Fără a intra în detalii vom face o sinteză a alimentelor şi preparatelor culinare 

tradiţionale din arealul montan, cu potenţial pentru dezvoltarea turismului gaastronomic. 
Considerăm util de a inventaria aceste produse, pentru a putera creea în perspectivă o bază de 
date necesară pentru meniurile originale cu specific românesc, folosite în turismul 
gastronomic. 

România este printre puţinele ţări europene care se pot lăuda cu un lanţ montan de 
mare întindere pe teritoriul său. Frumuseţea arcului carpatic, semeţia unor altitudini de peste 
2000 m  au influenţat de milenii pe locuitorii acestui areal. Condiţiile geo- şi pedoclimatice, 
flora şi fauna specifică au dus la adaptarea românilor „la şi în” zona montană. Un astfel de 
specific îI constituie desigur şi “gastronomia montană”, dezvoltată şi adaptată de-a lungul 
timpului, dar mai ales păstrătoare a unor tradiţii şi a unui specific de mare originalitate, 
elemente pe care incercăm să le intelegem la nivelul biotehnologiilor moderne si sa ridicam 
domeniul la valoarea pe care o merită şi mai ales pentru valorificarea cât mai eficientă prin 
agroturismul montan. Este de fapt si o soluţie pentru readucerea interesului către zona 
montană, ţinând cont de dificultăţile economico-sociale actuale. 

Este de remarcat faptul că atât în Munţii Carpaţi Orientali, de Curbură, Meridionali, 
ori Apuseni se regăsesc aceleaşi “găteli şi fierturi ale aceluiaşi ceaun afumat pe pirostrii de 
piatră”. Tradiţia şi unitatea culturală in privinţa gastronomiei, adică tezaurul etnogastronomic 
[Gruia,R., 2003, 2011] este, în opinia noastră, un argument al continuităţii populaţiei 
romaneşti pe aceste meleaguri într-o istorie milenară, Pe această idee, specificul bucătăriei 
carpatine este redat extrem de elocvent de R.A. Roman (2001): „Plecând de la mămăliga cu 
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ceapă, mâncare naţională celebră a României şi de la ciorbele simple, cu jintiţă şi zer, de la 
sfârâiala cea mai banală, şi ajungând până la sofisticatele şi împovăratele cu de toate 
balmoşuri şi bulzuri, toţi ciobanii români îşi fac la fel de mâncare în singurătatea muntelui, 
după acelaşi tipicuri şi cu aceleaşi de-ale stânii”.  
 

Alimente de bază în turismul gastronomic 
Ţinând cont că muntele este legat de zootehnie, un prim pas pentru dezvoltarea unui 

turism gastronomic montan solid considerăm a fi identificarea şi definirea produselor lactate, 
mai ales a brânzeturilor originale şi descrierea caracteristicilor tradiţionale, în funcţie de 
provenienţa lor geografică, precum şi caracterizarea metodelor şi procedeelor QS (sistem de 
calitate) în tehnicile de fabricare tradiţională. 
 Metodologia  ce trebuie aplicată presupune in principiu colectarea informatiei şi 
sistematizarea sortimentelor de brânzeturi şi a lanţului procesual de fabricare tradiţională, în 
locuri diferite ale arealului montan, utilizând metode statistice şi de comparaţie, precum şi o 
serie de analize fizico-chimice şi microbiologice. Laptele si derivatele sale, mierea si cerealele 
sunt alimentele da baza in traditia alimentara a poporului român [Manecuta R.I.,1996, 
Mencinicopschi, G., 2010, p.220-255]. 

 
Laptele 
Se pare ca o bună bază de plecare în gastronomia montană o reprezintă laptele, atât 

pentru complexitatatea sa nutritivă, cât şi pentru răspandirea sa largă [Vintila, C., 2008]. 
Această afirmaţie are şi o filozofie adâncă, laptele fiind în esenţă un “aliment primordial 
suprem” ce este asociat în imaginarul cultural românesc cu mierea. Laptele şi mierea sunt 
privite ca echivalente ale hranei ce asigură fericirea deplină, idee a strămoşilor noştri ce nu 
trebuie uitată în turismul gastronomic românesc. Laptele are şi o simbolică purificatoare, 
dincolo de folosirea sa ca aliment, fiind o tradiţie în multe regiuni ale României, precum  şi ca 
scăldătoare rituală la naştere, la nuntă şi chiar la înmormântare. „Udări” cu lapte sunt întâlnite 
şi în alte obiceiuri tradiţionale (udarea paparudei) ca simbol purificator şi fertilizator al acestui 
aliment fundamental pentru hrana omului, [după cum arată I. Văduvă, citat de R.A.Roman, 
2001].  

Pe de altă parte laptele reprezintă o importantă sursă pentru nenumărate produse 
culinare, la rândul lor încărcate de poezie, de tradiţie şi care pot deveni atracţie turistică dacă 
sunt bine cunoscute şi exploatate, mai ales în raport cu frumuseţea Munţilor Carpaţi, Astfel, 
este surprinzător cum diversitatea produselor culinare ale stânelor montane este sprijinită de o 
bogăţie lingvistică pe măsură “o adevărată jerbă lexicală ce însoţeşte, extrem de nuanţat şi de 
precis, prefacerile laptelui, de la primul muls şi până la brânză”, după cum plastic se exprima 
autorul citat anterior. Sintetizând cele menţionate, in tabelul 1 sunt definiti principalii termeni 
legaţi de produsele si preparatele de fermă, mai ales de la stână,  utilizaţi în agroturismul şi 
gastronomia montană. 

 
Tabelul 1: Terminologie specifică în gastronomia agroturistică montană 

Nr. 
crt. 

PRODUSUL DE 
STÂNA OBSERVATII TEHNOLOGICE 

1 Brostioiu, lapte 
de putină, lapte 
gros  

= lapte fiert şi acrit cu cheag ce se adună zilnic pentru iarna,  
   amestecându-l mereu în aceeaşi putină bine închisă accesibilă  
   printr-un tanc (cep). 

2 Caimac = coaja groasă şi grasă ce se formează la suprafaţa laptelui fiert 
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Nr. 
crt. 

PRODUSUL DE 
STÂNA OBSERVATII TEHNOLOGICE 

3 Caş = lapte nefiert închegat şi scurs de zer ; poate fi dulce sau dospit  
   (fermentat) 

4 Chişleag   = lapte nefiert prins şi smântânit 
5 Corasla, colastra, 

colostru  
= lapte foarte gros muls imediat după fătare, ce se brânzeşte, se 
    încheagă, se “corăsleşte” imediat 

6 Groscior, 
groşcior  

= smântâna dulce de pe oale, înainte de se prinde bine 

7 Jintiţa  = amestec de urda şi zer ce se depune pe fundul ceaunului când  
    se fierbe zerul pentru urda 

8 Jintuiala  = zerul cel mai gras scos din caş sau zer rămas de la urda 
9 Lapte acru  = lapte dulce fiert închegat (cu cuib de lapte acru) 
10 Lapte bătut  = chişleag cu smântâna cu tot (sau lapte acru), bine amestecat  
11 Lapte covăsit  = lapte dulce fiert închegat (cu cuib de lapte covăsit): se mai  

   numeşte covaşă munteneasca 
12 Samatis  = lapte acru gros, înăcrit tare 
13 Scopt  = amestec de lapte acru şi brânză de vaci 
14 Smântână = crema grasă ce se formează la suprafaţa laptelui nefiert 
15 Sobora  = spuma de pe laptele muls; odată ce este lichefiata la loc este  

   folosită la balmoş, fiind foarte grasă 
16 Tatani  = lapte acru subţire 
17 Zara  = lichid albicios şi acrişor ce rămâne după ce s-a ales untul de  

   smântână 
18 Zer  = lichid galben verzui, acrişor, ce se separă din lapte la prepararea     

    casului sau din iaurt, lapte prins, unt etc.; de menţionat ca 
ciobanii  
    fac distincţie între un zer şi altul, cum fac cei pricepuţi între 
vinuri 

 

Brânzeturile carpatine 
Din fineţea observatiilor referitoare la termenii enumeraţi in tabelul 1 se contată că 

procesul prin care laptele muls de la oi (în principal), dar şi de la capre, vaci sau în unele 
locuri de la bivoliţe, aflate în zonele montane şi premontane, arată că este un proces bine 
cunoscut la nivel de detaliu şi că este bine condus pentru a realiza o brânză de calitate. Fără a 
exagera, considerăm că brânzeturite carpatine constituie un filon şi un pilon al gastronomiei 
romaneşti cu vechime si de mare tradiţie ce poate deveni un adevărat brand de ţară, cu 
condiţia de a scoate în evidenţă originalitatea şi tradiţionalitatea produselor. Spunem aceasta 
pentru că trebuie să fim realişti, ţinând cont de bogăţia de brânzeturi europene (peste 1000 de 
tipuri de brânzeturi), că produsul trebuie să fie în mod real original şi autentic [Radulescu, 
M.P., Chintescu, G., 2007].  Un exemplu în acest sens, îl reprezintă brânzeturile afumate sau 
aromatizate natural. De pildă cetina de brad, care poate fi folosită la afumare şi/sau coaja de 
copac (de brad, molid, pin) în care se păstrează, dau brânzeturilor carpatine un gust şi un 
parfum unic [Gruia,R., Gadei Georgiana, 2012, p.791]. 

Pentru a sublinia cele menţionate, în tabelul 2 sunt enumerate, conform descrierilor din 
diverse surse ale litaraturii de specialitate, cele mai reprezentative brânzeturi ale arealului de 
înaltă şi medie altitudine din România, care formează de fapt panoplia brânzeturilor montane 
româneşti.  
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Tabelul 2: Sortimentele de brânzeturi carpatine, susţinătoare a dezvoltării turismului montan 
românesc 
Nr.  
crt. 

DENUMIREA 
PRODUSULUI SPECIFICARE 

1 Brânză de 
burduf  

-  Este o brânză răspândită în multe zone montane ale României 
obţinută din caşul dospit şi îndelung frământat cu sare (pentru a 
elimina zerul); are avantajul de a se păstra timp îndelungat în 
burduf de piele sau alte băşici, în putini sau în coajă de conifere 
(cel mai adesea, brad). Este o brânză aperitiv, gustoasă şi agresivă 
(sarată-picantă) ce se mănâncă de regulă cu mămăligă fierbinte. 

2 Brânză la coşuleţ  -  Este un tip de brânză specific, respectiv ca un fel de brânză de 
burduf (dar NU este unsuroasă) sau ca un caş foarte gras de oaie 
într-o anumită faza de dospire. Acest amestec “brânzo-caş sărat şi 
frământat” se îndeasă în coşuleţe cilindrice de coajă de brad 
cusute cu sfoară. Apoi se “căpăceşte” tot cu coaja de brad şi se 
pune la fum rece de cetina şi rumeguş de brad, minimum 7 zile. Se 
găseşte în ţinuturile Rucăr, Bran şi Bârsa, în tot Argesul de sub 
munte,  precum şi în Vrancea. 

3 Brânză de vaci  -  Este o brânză dulce obţinută din laptele de vacă nefiert 
(chişleagul), prins şi smântânit, care se lasă la loc cald sau se 
încălzeşte puţin, până se brânzeşte.Dacă pe alte meleaguri este 
considerată doar o materie primă, la români aceasta brânzică 
aparent fără gust, miros sau grăsimi devine delicioasă cu o 
mămăligă fierbinte şi cu adaos abundent de smântână; fiind 
dietetică se foloseşte şi în curele de slăbire sau în convalescenţă. 

4 Caş  -  Este un produs alimentar preparat de regulă din lapte de oaie, 
închegat şi stors de zer, dar şi din lapte de vacă. Este o brânză 
originală românească (şi nu numai în zonele montane), în sensul 
că dacă în lume caşul este considerat a fi necomestibil, ci doar o 
materie primă pentru alte brânzeturi mult mai complicate, noi i-am 
descoperit de milenii fineţea texturii şi a gustului. Caşul românesc 
poate fi: dulce (adică proaspăt, alb ca zăpada şi ud de zer); dospit 
(adică după ce s-a scurs şi a fermentat, după ce s-a a mai uscat şi a 
făcut găuri şi a trecut spre culoarea untului); dospit-sărat (adică i 
s-a pus sare în faza când se prezintă ca o pastă).  Este o brânză 
simplă, generoasă la gust, ce se mănâncă mai ales primăvara cu 
ceapă verde, iar în tot anul cu mămăligă cu unt. În zona Argeşului 
din cojile de caş bine închegat se fac nişte covrigei speciali, după 
ce se frământă cu sare şi în formă de covrigi se pun la uscat şi 
afumat. 

5 Caş afumat  -  Este un caş sărat, foarte uscat, tare şi aspru, bine afumat cu 
cetină şi rumeguş de brad; se consumă tăiat în felii subţiri sau ras 
(nu prea gros) peste o mămăligă fierbinte cu unt şi ochiuri şi dat o 
mânuţă la cuptor. Este răspândit în zona Branului, Ţara Bârsei şi 
Vrancei, ori la Întorsura Buzăului şi în afara consumului se fac şi 
păpuşi de caş, ca datină şi obicei popular românesc. 
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Nr.  
crt. 

DENUMIREA 
PRODUSULUI SPECIFICARE 

6 Brânză zburată  -  Este o brânză combinată ce se face în Ţara Făgăraşului din lapte 
nefiert, de bivoliţă sau de vacă, lapte care se pune la fiert şi înainte 
de a da în clocot se pune oţet de mere sau borş pentru coagulare şi 
apoi se strecoară obţinând o brânză rafinată cu gust blând şi 
carnaţie piersicoasa. Alte reţete prevăd pentru brânză zburata o 
combinaţie, şi anume lapte ce se pune la fiert, iar după fierbere se 
adaugă lapte nefiert şi lapte prins. După coagulare şi un prim 
clocot se lasă la scurs în tifon 24 de ore, după care se consumă ca 
atare sau frecată cu sare. Se poate face din lapte de bivoliţă sau de 
vacă, dar şi de capră sau oaie situaţie când se recomandă să se 
pună şi puţin cheag. 

7 Urda  -  Este o brânză tipic românească ce se obţine prin fierberea 
zerului (de caş sau de caşcaval), care devine după precipitare 
jintiţa, iar prin strecurarea căreia oprim urda. În esenţă este 
proteină pură ceea ce are marele avantaj că nu îngraşă. Are un 
gust plăcut dulce, poate puţin plat fiind fără sare. Se foloseşte ca 
atare sau frecată cu sare şi în combinaţie cu diverse verdeţuri şi 
mirodenii. 

8 Caşcaval şi 
telemea  

-  Sunt brânzeturi specifice Balcanilor şi Italiei, dar au un specific 
aparte cele romaneşti: telemeaua este caşul dulce murat cu sare 
având o consistenţă mai fermă şi fiind mai sărată decât brânza 
grecească telemos din Thracia sau feta din Peloponez, iar 
ceşcevelul este caşul fiert sau muiat în apă caldă şi frământat până 
se face “buric” de caşcaval, de asemenea mai consistent decât cel 
italian. 

9 Brânză de Brăila  -  Este o telemea originală, care se face numai la Brăila, ea fiind o 
brânză murată, având încorporat în ea piper şi chimion negru 
(cernuşca), 

10 Homorod -  Este un caşcaval original, sau aşa-numita brânză de Homorod, 
respectiv un caşcaval de oaie redospit (ce a prins moliciuni şi 
iuţeli de mucegai), consistent, cu gust puternic, ofensiv. 

11 Năsal  -  Este un caşcaval original, învechit în grota din dealul clujean al 
comunei Ţaga (îmbătrânit la rece şi la răcoare, învelit în 
mucegaiuri albicioase în influenţă vest europeană, fiind 
asemănătoare brânzeturilor galice, dar fără miros), având un gust 
bun, uşor sărat, cu iz de alune. 

12 Caşcaval afumat 
de 
Brădet - Argeş 

-  Este un caşcaval nu prea sărat, nu ustură, este suculent şi destul 
de moale, dar ferm şi cu gust deosebit (textura fină şi aroma de 
fum); poate fi mâncat ca aperitiv (împreună cu o ţuică bătrână), 
dar şi ca închidere, alături de fructe şi de un vin alb. 

 
Axa cerealieră românească 
Toate cele menţionate anterior sunt preparate care se mănâncă de facto cu mămăligă. 

Precizăm că strămoşii românilor de azi, geto-dacii, la fel ca “toate popoarele pontice, după 
cum spunea Plinius, preferau meiul, tuturor celorlalte mâncăruri”. Abia în timpurile moderne 
porumbul înlocuieşte aceasta cereală antică, iar în perioada contemporană, grâul înlocuieşte 
practic porumbul. Vorbim despre MEI - PORUMB - GRÂU adică “axa cerealiera” istorică a 
ţării noastre, în cadrul căreia putem înţelege mai bine locul şi importanţa mămăligii româneşti 
din mălai (faină de porumb), în raport cu grâul, dar şi cu celelalte bucătarii europene. 
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Problema cu care ne confruntăm în privinţa calităţii produselor ecologice şi 
tradiţionale româneşti de origine vegetală, dar mai ales la cele de origine animală, este cea 
legată de standardizare, de impunerea şi recunoaşterea însuşirilor şi caracteristicilor de 
originalitate, alături de respectarea parametrilor impuşi de legislaţia europeană în vigoare 
[10,11]. Este de dorit a se cerceta şi analiza practicile străvehi de producţie vegetală şi 
animală din Munţii Carpaţi şi depresiunile Transilvaniei. De asemenea, complementară este şi 
diversificarea bazată pe creativitatea profesioniştilor in alimentaţie [Niculescu, N.I. si col., 
1989, p.363-442]. Un prim pas considerăm a fi o diagnoză a produselor alimentare si 
preparatelor culinare, respectiv o inventariere,  apoi definirea unui sistem de calitate coerent, 
construirea unei baze de date şi in final diseminarea informaţiilor şi însuşirea de către 
fermieri. 
 

Originalitatea şi tradiţionalitatea turismului gastronomic montan românesc 
În acest context, în ceea ce priveşte satul românesc de la munte, tradiţia gastronomică 

este incredibil de bogată şi nu trebuie uitată. Specificul ei o personalizează demonstrând încă 
odată, dacă mai era nevoie, originalitatea bucătăriei montane din România. De remarcat 
este raportul obligatoriu dintre acest mod de gastronomie tradiţională montană şi efortul fizic 
pe care îl fac oamenii de la munte, unde, după cum este cunoscut, munca nu este uşoară. În 
tabelul 3 sunt sintetizate din textele recente pe această temă [mai ales după Roman, A., 2001], 
cele mai reprezentative alimente compozite (mâncăruri şi băuturi) regăsite în arealul 
montan românesc.  

 
Tabelul 3: Alimente şi preparate culinare specifice zonei montane româneşti (bucate şi 
băuturi) 

Nr. 
crt. 

TIPUL DE 
PREPARAT 
CULINAR 

CARACTERISTICI ESENŢIALE 

1 Mămăligă 
vârtoasă 
(ciobănească) 

• Dacă de pe vremea dacilor şi până în timpurile moderne 
hrana naţională a fost meiul şi mălaiul de mei, în ultimii 
circa două sute de ani baza hranei ţăranului român a 
devenit mălaiul de porumb şi implicit mămăligă. Astfel, 
mămăligă vârtoasă este practic de două tipuri: modelul 
“gutuie tânără”şi modelul “bolovan de pârâu”, diferind 
cantităţile de mălai, apă şi sare, precum şi timpul de 
fierbere. 

2 Mămăligă cu 
lapte 

• Este o mâncare tradiţională, poate chiar naţională, 
reprezentând în toate regiunile ţării (mai puţin Delta) 
cina romano-rustica. Diferă doar felul mămăligii, mai 
groasă sau mai pripită şi modul de consum, adică 
mămăligă în lapte sau separat. 

3 Rotogoale de 
berbec 

• Oierii, mai ales cei din Mărginimea Sibiului, nu arunca 
nimic de la berbec, spre exemplu aşa numitele rotogoale 
care sunt maruntaie-mate de ovine, împănate cu grăsime 
şi carne. Puse la grătar sau la tigaie se consumă cu 
mămăligă şi cu vin alb. 

4 Mămăligă pe 
pături 

• Hrana încă de pe vremea dacilor, astăzi este prezentă în 
Maramureş, dar şi în zona Bran lângă Braşov. Este 
făcută din mămăligă întinsă sub formă de foaie cu 
diverse umpluturi de regulă produse lactate: urda, caş, 
brânză de burduf, unt, smântâna, uneori caşcaval afumat 
(tocană de mămăligă, mămăligă umplută). 
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Nr. 
crt. 

TIPUL DE 
PREPARAT 
CULINAR 

CARACTERISTICI ESENŢIALE 

5 Balmoş • Se face din tot ce e mai bun la stana, mai ales la 
sărbători, balmoşul exprimând ospitalitatea ciobănească. 
Pe lângă mălai, smântâna, lapte şi brânză, un balmoş bun 
poate cuprinde şi ciuperci, şi cârnaţi afumati şi ouă. Se 
face la foc mic, se amestecă mult şi uneori se pune la 
cuptor pentru a prinde coajă, Balmoşul este însoţit cu 
ţuică de prune sau cu cidru (vin de mere). 

6 Căpăţână de 
miel la ceaun 

• Un rafinament gastronomic de la stana, adică un cap 
mare de miel, cu tot gâtul, pregătit cu unt sau ulei şi cu 
.mirodenii”(cimbru, piper, usturoi, sare); se prepară la 
ceaun, care se îngropă în jar să se “coaca - fiarba - 
prajeasca” pe îndelete. 

7 Ciuperci 
ciobăneşti 

• Reprezintă o mâncare răspândită în perioada 
transhumantei, când în vârf de munte ciobanii mănâncă 
practic ce au la îndemână: ciuperci şi brânză. Ciupercile 
folosite sunt cele cu pălărie mare (mânătărci, păstrăviori 
de fag, albe de pajişte, bureţi şerpeşti, crăiţe s.a.), iar ca 
brânzeturi: brânză de burduf şi urda. Adaosul de slănină 
afumată şi piper îi dă savoare mâncării. Poate fi 
“însoţită” de un vin alb sec. 

8 Înturnat • Este un fel de budincă, « înturnatul » este o mâncare (de 
genul balmoşului) făcută relativ des de băciţe sau de 
pădurese. Este un amestec de pâine ardelenească (miez 
de grâu, secară şi cartofi) şi caş, la care se adaugă lapte, 
smântâna şi unt. Se consuma însoţit de ţuică sau de vin 
alb sec. 

9 Sloi de oaie • Este o răcitură ciobănească din carne şi oase de oaie (cu 
sare, piper si usturoi) şi după fierbere se scoate la ger să 
se întărească sloiul. Piftia este asociată adesea cu ţuica 
fiartă. 

10 Cocârţa • Cocârţa sau gătejelele reprezintă o mâncare ciobăneasca 
ce se face din caş dulce de oaie sfărâmat şi amestecat cu 
jintiţa fierbinte (zerul de sub caş), amestec ce se 
mănâncă cu pâine sau mămăligă încinse cu untură. 

11 Oaie la tuci 
(ciobănească) 

• Oaia pregătită ca pentru friptura, adică fără cap, 
maruntaie şi picioare, se fierbe într-un ceaun (în care se 
pun untura, sare şi ierburi parfumate) până când nu mai 
este zeama de loc, astfel încât carnea devine “moale-
topita-inmiresrnata”. 

12 Zarbusca • Este ciorba de stâna făcută din zer de la brânză de vaci, 
mălai, cartofi, morcovi, ceapă şi sare, care apoi se drege 
cu smântână să se îndesească. 

13 Ţigle 
bănăţene 

• Sunt frigări (ţigle) din măruntaie, adică plămâni, ficat, 
splina de oaie şi intestine, cu maghiran, sare şi ceapă, 
care se înfăşoară în jurul frigăruilor, se pun la jar blând şi 
se ung cu saramura din cane în cane până se rumenesc. 
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Nr. 
crt. 

TIPUL DE 
PREPARAT 
CULINAR 

CARACTERISTICI ESENŢIALE 

14 Găluşte cu 
urda 

• Găluştele cu urda se fac mai ales la munte, unde se cresc 
oi. Se fac la fel ca şi cele din carne, cu menţiunea ca 
foile de varza se umplu cu un amestec format din urda, 
ouă, orez, păsat de mei şi varza mărunţita. Când oala este 
plină cu astfel de găluşte se umple cu borş lungit cu apă 
şi se fierb până sunt gata de a fi servite la masă. 

15 Sfârâială • Este o mâncare ardelenească din brânză de oaie, ciuperci 
de pădure, slănină şi ceapă, puse în tigaie într-o anumită 
ordine, adăugându-se în final brânză să se încingă până 
sfârâie. 

16 Pastramă (de 
munte) 

• Pastramă (“carne sărată şi uscată”) se face din vaca, din 
porc, sau din pasăre, dar la munte din carne de oaie 
tânără sau din vacă. Tehnica de fabricare este bine pusă 
la punct în general fiind cunoscută: uscarea cărnii, 
frecarea cu mirodenii, sărarea, uscarea lentă. La servire 
se frige pe cărbuni, la grătar, toamna consumându-se cu 
must sau tulburel şi, recomandat, cu mămăligă pripită şi 
ardei iute murat. 

17 Zara moaţă • Este o ciorbă din familia fierturilor ciobăneşti, mai ales 
în arealul Apusenilor, unde la stana sunt puţine variante 
de lucru. Este vorba despre zarzavatul obişnuit, ceapă, 
morcovi, puse la fiert, după care se adaugă cartofii şi 
paprica, iar la sfârşit se pune zerul de smântână, sare, 
piper şi un clocot de final. 

18 Scoaca • În zona muntoasă a Moldovei, scoaca este un scrob făcut 
cu ouă, lapte, ceapă şi verdeţuri, iar în munţii Apuseni 
înseamnă brânză dulce de vaci făcută în casă prin 
încălzirea laptelui acru. 

19 Borândău • Este un fel de tocană de sânge făcută la « pomană oi » 
din măruntaie (inima, plămâni, rinichi, splina), din cap, 
gât şi coada, toate puse la fiert într-un ceaun, iar la final 
se pune şi sângele şi sărea, apoi se lasă la fiertul final 
amestecând mereu. Se potriveşte apoi cu oţet şi se 
îngroaşă cu mălai. 

20 Spuzeală • Este o mămăligă amestecată cu ouă coapte în spuza şi 
apoi fărâmiţate, finisata cu adaos de unt. 

21 Tocană de 
mămăligă cu 
varză 

• Este o stratificare de mămăligă (paturi) cu varză călită, 
rânduri care umplu un ceaun bine dat cu unt, peste care 
se toarnă smântâna şi jumări şi se pun la cuptor doar 
pentru a se rumeni. 

22 Scofală • Este un fel de budincă făcută cu ce se găseşte la stana, un 
amestec de brânzeturi (urda, caş dulce, brânză de burduf, 
caş dospit, telemea) bine fărâmiţate amestecate cu 
ciuperci de pădure bine « unt-it », apoi presărate cu 
verdeţuri şi puse la foc până se încheagă. Se oferă cu 
mămăligă ciobănească şi lactate acrite (lapte covăsit, 
lapte bătut, jintiţa, zer etc.) 

23 Meşniţa • Este o mâncare simplă, practic o apă îngroşată cu păsat 
de porumb ori cu mei. 
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Nr. 
crt. 

TIPUL DE 
PREPARAT 
CULINAR 

CARACTERISTICI ESENŢIALE 

24 Boţi • Găluşti ţărăneşti din brânză de vaci, specifică 
Apusenilor, ce au în compoziţie mălai, ouă, untura şi 
sare. Se servesc la masa cu lapte dulce sau lapte prins. 

25 Căpăţâna de 
oaie 

• În arealul Munţilor Coziei, capul oilor se taie cu gât cu 
tot, se pârleşte după modelul purceilor, până la sorici, 
apoi se pune la fiert. În momentul când carnea se 
desprinde de pe os, iar zeama s-a îngroşat suficient, se 
serveşte la masa fierbinte, cu hrean râs in oţet şi 
mămăligă. Tradiţia spune că utilizarea lingurilor de lemn 
este mai bună, pentru că cele de metal răcesc “ciorba”. 

26 Mămăliguţa 
cu brânză şi 
smântână 

• Este o mâncare “liberă”, adică fără reţetă. Practic se 
alătura mămăligă, brânză de vaci şi smântâna şi se 
mănâncă. 

27 Topchit • Topchitul este o mâncare ciobănească, în arealul montan 
al Sucevei, făcut din jintuiala din ceaun în care să 
mărunţeşte caş dulce şi urda. Se fierbe bine cu ceapă şi 
sare. 

28 Chisatura • Este o pastă ardelenească din slănină afumată sau jumări, 
cu ceapă, ambele tăiate mărunt şi frecate până când 
amestecul devine păstos ca o alifie. Se unge (mai ales de 
ciobani) fie o pâine (pita), fie o mamaliga. 

29 Papa • Este mâncare simplă de munte din caş şi urda presărate 
într-un ceaun cu unsoare încinsă. După prăjire, 
amestecul de stinge cu covăseala sau, iarna, cu lapte acru 
de oaie. 

30 Oaie de munte 
(grătar) 

• În Transilvania şi mai ales în zona Făgăraşului,carnea 
friptă de oaie (numită şi pita) este la mare cinste. Carnea 
bună piperată, bine frecata cu cimbru, pe grătar cu jar 
bun se rumeneşte într-o prima fază. Se spuzeşte apoi 
jarul şi se pune din carnea pentru a se coace, după care 
se taie felii, se freacă cu boia şi se pune la prăjit câteva 
minute, în ulei încins şi se sărează potrivit. Se consumă 
cu Feteasca Alba. 

31 Şuşoi • O mâncare simplă făcută din pâine tăiată mărunt, sare şi 
brânză, băgate în apă fierbinte. 

32 Geandra • Este de fapt un balmoş specific Banatului, adică un 
amestec de mălai, smântâna, caş râs şi unt, fierte în lapte. 
Se serveşte cu jumări de porc şi murături. 
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Nr. 
crt. 

TIPUL DE 
PREPARAT 
CULINAR 

CARACTERISTICI ESENŢIALE 

33 Tocană de 
mămăligă cu 
jumări 

• Este o mâncare mai complexă făcută din straturi de 
mămăligă între care se pun următoarele ingrediente: în 
primul strat peste mămăligă se toarnă a “crem” din ouă 
bătute bine cu lapte şi brânză de burduf; peste al doilea 
strat de mămăligă se pune afumătura tocată (cârnat, 
slănină) amestecată cu ouă, ceapă, piper,boia, cimbru şi 
usturoi (mai nou se pune şi pastă de roşii): pe al treilea 
strat de mămăligă se pune cârnaţi tăiaţi felii, amestecaţi 
cu caş frecat cu ouă; pe ultimul strat se pun jumări, caş 
râs bătut cu ouă şi smântână. Toate se acoperă, se pun la 
cuptor încins, la foc foarte mic circa 1 oră şi apoi 10 
minute fără capac să se rumenească. 

34 Ciorba de 
păsat 

• Ciorba ardelenească din vechime făcută din spărtură de 
porumb şi verzituri felurite. Se fierbe pasatul de porumb 
în apă, iar când porumbul a devenit moale se adaugă 
zerul acru. După primele clocote se adaugă verdeţurile 
spălate, curăţate de cotoare şi tocate (foi de ţelina, sfecla, 
gulie, rubarba, loboda, ştevie, ceapă verde, usturoi verde, 
salată verde, mărar, pătrunjel, leuştean s.a.), precum şi 
sărea şi se fierbe 15 minute. 

35 Puricei • Este a prăjeala de mămăligă în tigaia în care s-a făcut 
scrob sau balmuş. 

36 Balmoş de 
Gorj 

• Este un amestec de lactate (caş proaspăt, jintiţa, unt, 
smântână) cu mălai. 

37 Tocană de 
mămăligă cu 
carne 

• Mămăligă pe paturi (întinsă ca a foaie) are ca prim strat 
carne tocată de porc peste care se toarnă un sos din 
bulion ouă, smântâna, vin, sare, piper, cimbru, boia, 
ienupăr, ţuica. După alt start de mămăligă urmează un 
start de carne frecată cu ceapă tocată peste care se toarnă 
sos. După al treilea start de mămăligă se pun cârnaţii 
tăiaţi felii scăldaţi în sos. Pe ultimul strat de mămăligă se 
pune un strat de caş dospit, râs, peste care se toarnă sos 
şi se pune totul la cuptor. Se serveşte cu horincă de pere 
sau vin alb sec. 
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crt. 

TIPUL DE 
PREPARAT 
CULINAR 

CARACTERISTICI ESENŢIALE 

38 Bulz • Bulzul este poate cel mai reprezentativ  produs 
gastronomic al arealului montan românesc, fiind 
răspândit în foarte multe zone ale ţării (şi cu denumiri 
diferite: urs, cocoloş, dodoc). Este de fapt o găluşcă mare 
de mămăligă caldă (până spre 500 g) în interiorul căreia 
se introduce brânză de burduf grasă, sărată şi unsuroasă, 
după care se coace în jar stins şi cenuşa caldă a focului, 
până prinde o crustă atrăgătoare şi “provocatoare”.  

-Notă: Deşi NU se mai numeşte bulz, cocoloşul de mămăligă poate 
fi umplut cu multe alte ingrediente (lactate diverse, caş, caşcaval, 
telemea, urda, brânză de vaci, precum şi ouă, ciuperci, tocături, cu 
verdeturi diverse şi chiar cu fructe etc.), realizându-se un aliment 
compozit de o savoare rar întâlnită, care e mai sănătos şi mai uşor 
ca faina de grâu şi, se pare că nici nu îngraşă ! Considerăm ca prin 
creativitate gastronomică (fierbere-coacere) si  printr-un 
marketing adecvat,  COCOLOSUL/BULZUL („coco-bulz”) poate 
deveni o “pizza” românească extrem de diversificată  si imbatabilă 
ca aromă si gust. 

39 Paparaie • Slănină crestată prăjită cu ceapă călită. Peste care se 
pune brânză. Se mănâncă cu mămăligă caldă. 

40 Balmeş de 
Bucovina 

• Este un balmoş greu, adică un amestec de lăptarii multe 
si grase de la stana. Caş proaspăt, telemea, unt si 
smantana, în amestec cu malai, se fierb până se face 
practic o “mămăligă”, ce se mănâncă cu bucăţele de unt 
şi caş fărâmiţat. 

41 Heiţ • Este ca un fel de pastramă făcută din coşul de miel 
întreg, fript, sărat şi uscat la cuptor, ceea ce în zona 
Sucevei se numeşte heiţ. Se mănâncă cu mămăligă. 

42 Clepezeu • Este un amestec de unsoare incinsa în ceaun în care se 
pune caş frământat în amestec cu mălai până devine o 
pastă consistentă. Se mănâncă fierbinte cu lapte covăsit, 
mai ales în munţii din nordul ţării. 

43 Ciuperci • Este o mâncare de ciuperci de pădure fierte amestecate 
cu brânză sfărâmată, caşcaval şi usturoi pişat. La sfârşit 
se adaugă puţin vin alb. 

44 Urda cu 
mărar 

• Mărarul şi ceapă tocate mărunt sunt amestecate cu urda, 
unt, sare şi smântâna până se face o cremă, care se lasă la 
rece şi se serveşte cu mămăligă caldă. 

45 Bujeniţa • Este o afumătură din carne de vânat (iepure, căprioară, 
cerb, mistreţ s.a.). Carnea jupuită, spălată, scursă, sărată 
bine şi cu adaos de puţin vin se tot întoarce la 12 ore 
timp de o săptămână, după care se scurge şi usucă circa 
24 de ore. Apoi se freacă cu cimbru şi usturoi şi se lasă 
la fum rece de cetina şi rumeguş de brad. Se mănâncă 
aşa sau se coace în aluat. 
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46 Sfârâiala 
dobrogeană 

• Specifică munţilor (mai mici) ai Dobrogei, este o 
mâncare din măruntaie prăjite de miel şi ceva carne de la 
coada sau de la gât, în amestec cu mălai fiert şi ceapă. 
După rumenire se adaugă smântâna, iar aceasta 
“sfârâială” se toarnă peste mămăligă şi se serveşte 
fierbinte. 

 

Concluzii 
Pentru dezvoltarea turismului gastronomic montan etapele de lucru ar fi identificarea 

şi definirea alimentelor compozite specifice, începând cu produsele lactate, mai ales a 
brânzeturilor carpatine originale şi descrierea caracteristicilor tradiţionale, în funcţie de 
provenienţa lor geografică, apoi utilizarea metodelor statistice şi de comparaţie, precum şi o 
serie de analize fizico-chimice şi microbiologice, culminând cu caracterizarea metodelor şi 
procedeelor QS în tehnicile de fabricare tradiţională. 

Laptele si derivatele sale, mierea si cerealele din axa tradiţională sunt alimentele da 
baza in traditia alimentara a poporului român, ele fiind în acelaşi timp o importantă sursă 
pentru nenumărate produse culinare, care pot deveni atracţie turistică dacă sunt bine 
cunoscute şi exploatate. 

Stimularea turismului gastronomic montan impune o diagnoză a produselor alimentare 
si preparatelor culinare montane (preliminar fiind luate în considerare 12 sortimente de 
brânzeturi carpatine si 46 de preparate culinare), apoi definirea unui sistem de calitate coerent, 
construirea unei baze de date şi in final diseminarea informaţiilor şi însuşirea de către 
fermierii din agroturismul montan. 
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Abstract 
The durable development was projected like a solution for the ecological crisis due to the intensive 

industrial operations of the resources and continue degradation of the environment. It is looking, firstly to 
preserve the qualities of the environment.  

The durable development is the one which is satisfying the needs of the present, without compromising the 
possibilities of generations in the future to satisfy their own needs 

The durable development promotes the concept of the conciliation between the economical growth and 
social progress, avoiding to destroy the natural balance of the planet.  

Presently, this concept is extended to the live quality by the distribution of the richness between the 
developed countries and the ones which are less developed, by the assurance of the decent live for the millions of 
men, women and children who are in a danger, in the places where the planet is already asphyxiated because of 
the excessive exploitation of the natural resources, mainly how we must do to handover a healthy planet to the 
coming generations. 

Keywords: durable development, sustainable agriculture, European partnership, innovation  
 
Jell Classification: Q150  

 
Introducere 

Teoria dezvoltării durabile este relativ nouă şi se află în curs de formare. Conceptul de 
dezvoltare durabilă s-a conturat într-un moment în care subiectul mediului se afla în prim 
planul dezbaterilor politice. 

Comunitatea internaţională a decis să trateze problemele mediului prin măsuri colective 
la nivel global, pe care a căutat să le definească şi să le aplice prin intermediul unui cadru 
internaţional adecvat. 

Acest cadru de acţiune s-a format în timp şi se află într-o evoluţie dinamică, cuprinzând 
măsuri legale cu caracter obligatoriu în forma tratatelor sau convenţiilor sau cu caracter 
neobligatoriu, în forma declaraţiilor, rezoluţiilor sau seturilor de linii directoare şi orientări 
politice, măsuri instituţionale şi mecanisme de finanţare viabile. 

 
Dezvoltarea durabilă, premisă a inovării în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii şi 

practicării unei agriculturi sustenabile 
Guvernul României, întrunit în şedinţă la 12 noiembrie 2008, a dezbătut şi aprobat 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă la orizontul anilor 2013–2020–2030.  
Documentul urmează prescripţiile metodologice ale Comisiei Europene şi reprezintă 

un proiect comun al Guvernului României, prin Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, 
şi al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, prin Centrul Naţional pentru 
Dezvoltare Durabilă. 

Strategia stabileşte obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp 
rezonabil şi realist, la un nou model de dezvoltare propriu Uniunii Europene şi larg 
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împărtăşit pe plan mondial – cel al dezvoltării durabile, orientat spre îmbunătăţirea continuă 
a vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. 

Elaborarea Strategiei este rezultatul obligaţiei asumate de România în calitate de stat 
membru al Uniunii Europene conform obiectivelor convenite la nivel comunitar, în special 
cele statuate în Tratatul de aderare, în Strategia Lisabona pentru creştere şi locuri de muncă 
şi în Strategia reînnoită a UE pentru Dezvoltare Durabilă din 2006. 

În urma dezbaterii proiectului la nivel naţional şi regional, cu implicarea activă a 
factorilor interesaţi şi cu sprijinul conceptual al Academiei Române, Strategia propune o 
viziune a dezvoltării României în perspectiva următoarelor două decenii, cu obiective care 
transced dur ciclurilor electorale şi preferinţele politice conjuncturale: 

 Orizont 2013: 
Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în 
ansamblul programelor şi politicilor publice ale României; 

 Orizont 2020: 
Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii 
indicatori ai dezvoltării durabile; 

 Orizont 2030: 
Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor 
UE. 

Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu şi lung, o 
creştere economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere substanţială a decalajelor economico-
sociale dintre România şi celelalte state membre ale UE. 

Preşedintele Comisiei Europene, José-Manuel Barroso, a declarat: „Trebuie să inovăm 
ca să readucem Europa pe calea creşterii economice şi a creării de locuri de muncă şi să facem 
faţă unor provocări majore, cum ar fi accesul la materii prime, practicarea unei agriculturi 
sustenabile şi problema îmbătrânirii societăţii noastre. Parteneriatele europene pentru inovare 
vor înlătura barierele, vor elimina blocajele şi vor direcţiona eforturile noastre spre rezultate 
care contează pentru cetăţenii noştri şi întreprinderile noastre." 

Parteneriatul european pentru inovare este un concept nou care a fost introdus în 
Strategia Europa 2020 prin iniţiativa emblematică „O Uniune a inovării”. Scopul urmărit este 
de a aborda punctele slabe, blocajele şi obstacolele cu care se confruntă sistemul european de 
cercetare şi inovare şi care împiedică sau încetinesc dezvoltarea şi introducerea pe piaţă a 
ideilor bune. Printre aceste probleme se numără insuficienţa investiţiilor, reglementările 
neactualizate, lipsa de standarde şi fragmentarea pieţelor.  

Parteneriatele europene pentru inovare identifică măsurile care trebuie adoptate pentru a 
depăşi blocajele (măsurile variază de la dezvoltarea suplimentară a tehnologiilor la ajustarea 
cadrelor pieţei şi la stimularea cererii) şi pentru a stimula acţiunile în sectorul public şi cel 
privat. Aceste parteneriate nu înlocuiesc programele de finanţare sau procesele de 
reglementare, ci oferă o platformă comună de cooperare. 

Integrarea obiectivelor dezvoltării durabile în centrul activităţilor economice 
presupune modificarea modelelor de producţie şi consum.  

Această schimbare se poate face prin reglementări, fiscalitate, decizii juridice, 
solicitări din partea publicului etc. 

În abordarea Producţiei şi Consumului Durabile (PCD) este foarte important să se 
pună accentul pe responsabilizarea mediului de afaceri, alături de conştientizarea societăţii 
civile, România fiind încă la primii paşi în acest domeniu. 

Guvernul, instituţiile statului au un rol esenţial, în a include, în strategiile şi politicile 
sale conceptul de Producţie şi Consum Durabile – primul pas fiind chiar Strategia Naţională 
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pentru Dezvoltare Durabilă, şi în a iniţia şi întreţine un dialog continuu cu societatea civilă, 
precum şi cu latura productivă şi de servicii – respectiv mediul de afaceri. 

Securitatea alimentară este una dintre principalele probleme ale lumii în anii care vor 
veni, având în vedere că FAO preconizează o creştere cu 70% până în 2050 a cererii de 
produse alimentare la nivel de glob, însoţită de o creştere accentuată a cererii de hrană pentru 
animale, fibre, biomasă şi biomateriale.  

Această problemă este însă însoţită de o încetinire a creşterii productivităţii, în mare 
parte din cauza unei reduceri a investiţiilor în cercetarea agricolă, şi de o presiune mai mare 
asupra mediului şi a resurselor noastre naturale. De exemplu, 45% din solurile europene se 
confruntă cu probleme de calitate. Circa 40% din terenurile agricole sunt vulnerabile la 
poluarea cu nitraţi, iar în ultimii 20 de ani, numărul păsărilor de câmp a scăzut cu 20-25%. 

Pe scurt, principala problemă a agriculturii în viitor nu este doar să producă mai 
mult, ci şi să facă acest lucru într-un mod mai sustenabil. Aceste probleme nu vor fi 
soluţionate fără a da un imbold puternic cercetării şi inovării şi mai ales prin punerea în 
legătură a cercetătorilor, a agricultorilor şi a altor părţi implicate; astfel, putem accelera ritmul 
transferului de tehnologie de la ştiinţă la practica agricolă, iar ştiinţa poate obţine din partea 
sectorului agricol un feedback mai sistematic cu privire la necesităţile practice.  

Parteneriatul european pentru inovare intitulat „Productivitatea şi sustenabilitatea 
agriculturii” urmăreşte să ofere o interfaţă de lucru între agricultură, bioeconomie, ştiinţă şi 
alte discipline la nivel naţional, regional şi la nivelul UE.  

Acest parteneriat va servi, de asemenea, drept catalizator pentru a creşte eficacitatea 
acţiunilor aferente inovării sprijinite prin politica de dezvoltare rurală, precum şi a cercetării şi 
inovării în Uniune. S-au identificat două obiective principale pentru acest parteneriat 
european pentru inovare, şi anume promovarea productivităţii şi a eficienţei sectorului agricol 
(inversarea recentei tendinţe de diminuare a câştigurilor de productivitate până în 2020) şi 
sustenabilitatea agriculturii (garantarea funcţionalităţii solurilor la un nivel satisfăcător până 
în 2020). 

Conform comunicatului de presă din 25 februarie 2013, al Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, la sediul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) de la 
Nairobi, Kenya, au fost finalizate lucrările celei de-a 27-a sesiuni a Consiliului de 
Administraţie al UNEP, desfăşurate în perioada 18- 22 februarie 2013.  

Consiliul de Guvernare UNEP a adoptat 14 decizii, care au inclus: 
- chimicalele şi deşeuri (management, finanţare, intensificarea cooperării); 
- oceane;  
- consumul şi producţia durabile;  
- economia verde în contextul dezvoltării durabile şi al eradicării sărăciei;  
- starea mediului la nivel global;  
- justiţie, guvernanţă şi drept în domeniul mediului;  
- coordonarea în sistemul ONU, inclusiv Grupul de Management de Mediu;  
- platforma Interguvernamentală privind Biodiversitatea şi Serviciile 

Ecosistemelor (IPBES); 
- centrul de tehnologie în domeniul schimbărilor climatice;  
- calitatea apelor internaţionale pentru serviciile ecosistemelor;  
- strategia pe termen mediu privind perioada 2014-2017 şi programul bianual şi 

activitatea 2014-2015 al UNEP,  
- revizuirea regulilor financiare şi ale procedurilor generale privind operaţiunile 

Fondului UNEP,  
- aranjamentele instituţionale ale UNEP. 
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Cea mai importantă decizie, adoptată după intense negocieri, o reprezintă cea privind 
aranjamentele instituţionale ale UNEP, ca urmare a documentului rezultat al Conferinţei ONU 
privind dezvoltarea durabilă din 2012 (Summit-ul Rio+20), în special în ceea ce priveşte 
consolidarea şi actualizarea UNEP ca principal for la nivel internaţional în domeniul mediului 
în contextul dezvoltării durabile, precum şi stabilirea unei reprezentări globale în conducerea 
organizaţiei. 

Astfel, Consiliul de Administraţie UNEP a adoptat decizia privind aranjamentele 
instituţionale care, printre altele, recomandă Adunării Generale a ONU să redenumească 
Consiliul de Administraţie UNEP "Adunarea ONU pentru Mediu al UNEP" (United Nations 
Environment Assambly of UNEP) şi prevede că Adunarea ONU pentru Mediu va asigura 
participarea activă a tuturor părţilor interesate relevante (stakeholder-i) şi de a explora noi 
mecanisme pentru promovarea şi angajarea efectivă a societăţii civile în activitatea Adunării 
ONU pentru Mediu, prin dezvoltarea unui proces de acreditare şi participare a stakehoder-ilor 
până în anul 2014. 

Preşedinţia irlandeză a Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană s-au 
declarat satisfăcuţi de rezultatele actualei sesiuni a Consiliului de Guvernare UNEP prin 
preluarea, în decizia finală, a elementelor de poziţie pe care le–au promovat.  

România, prind şeful delegaţiei, doamna Elena Dumitru, a susţinut încă din prima zi 
a lucrărilor, în cadrul coordonărilor UE, precum şi pe parcursul consultărilor ministeriale, 
importanţa implicării societăţii civile şi a stakeholder-ilor în deciziile privind politica de 
mediu la nivel gobal. 

 
Concluzii 

Schimbarea de "filosofie" în modul de a produce şi consuma, trecerea de la o 
Producţie şi Consum "cu orice preţ" (preţul legat de eliminarea produşilor "catabolici" ai 
sistemelor economice fiind uneori mai mare, însă plătit mai târziu, calculele economice 
neţinând seama de ele la momentul proiectării produsului) la Producţia şi Consumul Durabile, 
având "preţurile incluse" sau evitând "nota de plată" către alţii – din alte zone geografice sau 
din viitor, va fi un proces care va trebui să pornească din 3 direcţii: 

 Guvernul şi instuţiile statului care, urmând modelul UE, vor facilita accesul 
Mediului de Afaceri la diferite instrumente către Producţia şi Consumul Durabile; 

 Responsabilizarea Mediului de Afaceri prin "presiuni", atât din partea celor de la 
pct. 1, cât şi alături de societatea civilă; 

 Conştientizarea societăţii civile pentru a "cere" produse şi servicii care au fost 
proiectate urmând modele de Producţie şi Consum Durabile. 
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3.4. RURAL TOURISM – A SUSTAINABLE SOLUTION FOR DEVELOPMENT OF 
NORTH-EAST ROMANIAN REGION 
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Abstract 

Tourism sector has a great economic potential and Romanian North East region local economy may 
greatly benefit from it. Rural tourism – as a valuable promoter of Romanian traditions, values and beauty is an 
important, not enough exploited asset. Nonetheless, an uncontrolled tourism development would produce a 
negative impact on the local environment and society. Sustainability is a key dimension that needs to be taken 
into account by the growth prospects of the regions, but all local development strategies must follow and act 
within the framework of national policies and strategies. In this context, the present study aims to analyse the 
regional strategies from the point of view of their long term sustainability. 

Keywords: Rural tourism, Sustainable tourism, Sustainable strategies, Regional development 
 
JEL Classification: Q010, M10  

 
Introducere 

Turismul este acum unul dintre cele mai importante sectoare din lume, cu o mare 
contribuţie la economia ţărilor şi regiunilor receptoare. Având în vedere contribuţia totală la 
PIB-ul mondial, cu 9,0% în 2011, turismul poate ajuta la îmbogăţirea zonelor regionale prin 
investiţiile din sectorul public şi privat în noi infrastructuri şi servicii [Travel & Tourism 
Economic impact, 2012]. Potrivit World Travel & Tourism Council, unul din unsprezece 
locuri de muncă este în turism. Turismul rural, o formă care a apărut la începutul anilor 1990, 
este o modalitate eficientă de conservare a obiectelor de patrimoniu natural şi cultural. În 
România, în special în regiunea Nord-Est potenţialul acesteia este foarte mare, unde populaţia 
în mediul rural ocupă la nivel de ţară primul loc în clasamente.  

Este deja cunoscut şi apreciat faptul că acţiunile întreprinse spre o dezvoltare durabilă 
a turismului, va genera venituri şi se va putea observa de asemenea o creştere a PIB-ului. 
Turismul rural oferă o mai bună diversificare a angajamentelor în agricultură cât şi un un 
impuls valoros pentru dezvoltarea socio-economică. Turismul rural poate fi definit ca un 
produs turistic, a cărui abordare pune accentul pe modalitatea de gestionare a ofertei (supply 
management) şi a activităţilor de marketing. Turismul regional poate fi caracterizat ca o 
colaborare între furnizorii de servicii şi organizaţiile locale care lucrează într-un mediu rural 
protejat, care oferă atractivitate şi nu pierd din vizor nevoile localnicilor cât şi cele ale 
turiştilor non-rezidenţi [Csizmadia, 2000].  

Această lucrare încearcă să identifice câteva dintre aspectele şi problemele regiunii 
Nord Est şi încearcă să ofere anumite perspective în ceea ce priveşte strategia regională.  
 

Caracteristici ale turismului rural în regiunea Nord Est 
Turismul rural este o formă de turism care oferă o alternativă pentru persoanele care 

trăiesc într-un mediu agitat, conectat la tehnologie şi doresc să-şi petreacă timpul liber prin 
alegerea de a călători în locuri liniştite, în satele unde pot interacţiona cu aspecte etnografice 
civilizaţie locală, autenticitate şi caracteristici naturale ale vieţii la ţară. Turismul rural nu este 
doar o fermă bazată pe turism. Aceasta include vacanţe ce au la bază o fermă dar include de 
asemenea, vacanţe ce au un interes aparte vizavi de natură şi ecoturism, mersul pe jos, 
alpinismul, echitatie, turismul de aventură, sport şi sănătate, vânătoare şi pescuit, de călătorie 
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de învăţământ, artă, turism patrimoniu, şi în unele zone, turismul etnic. Turismul rural 
păstrează forme de activităţi anterioare practicate de săteni dar care datorită fenomenelor de 
globalizare au fost pierdute în unele zone [Tanahashi, 2010]. Prin practicarea turismului rural 
imaginea ţării poate fi crescută, diversificată şi centrul atenţiei va fi pe alte zone, regiuni care 
nu sunt atât de aglomerate în sezoanele turistice. Turismul poate aduce avantaje, dar pe de altă 
parte, pot apărea, de asemenea şi probleme pe termen lung.   
Regiunea de Nord-Est a avut un plan de dezvoltare regională (PDR Nord-Est) din anul 2004. 
Aceasta a reprezentat de asemenea contribuţia regiunii pentru elaborarea Planului Naţional de 
Dezvoltare. Planul regional, care a fost elaborat în 2007, pentru perioada 2008-2013, şi a avut 
drept scop principal dezvoltarea unui turism durabil, o creştere în atracţii turistice şi în 
competitivitate s-a suprapus cu criza economică. Modelul defineşte principiile pe termen lung 
şi priorităţile de dezvoltare ale turismului regional. Rezultatele unui plan apar în mai multe 
etape: imediat, ca urmare a consumului de produse turistice, pe termen scurt, când numărul 
locurilor de muncă create cresc, precum şi veniturile din comerţ care vin împreună, şi în cea 
din urmă fază pe termen lung cazul în care capitalul este învestit în proiecte de infrastructură 
în diferite utilităţi şi structuri de cazare, dar la fel de bine şi în necesităţi ale 
mediului[Baraitaru, Mădălina Ene, Sebastian, 2010].  

 
Tabelul nr. 1: Numărul structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică 

 Total 
Regiunea de 

Nord 
Est/Romania 

 

Hoteluri 
si 

Moteluri 

Hanuri 
turistice 

Cabane 
turistice Campinguri 

Vile 
turistice si 
Bungalouri 

Tabere 
de elevi si 
prescolari 

Pensiuni 
agroturistice 

Pensiuni 
turistice 

342 88 - 12 15 37 18 109 50 
2004 3.900 1077 15 132 125 970 157 892 461 

402 90 - 11 17 47 17 134 68 
2005 4226 1154 11 113 124 1021 151 956 597 

435 88 - 10 11 35 16 177 76 
2006 4710 1220 9 116 121 1040 128 1259 702 

459 86 - 11 11 36 14 196 83 
2007 

4694 1231 6 108 111 974 115 1292 736 
463 89 - 11 8 33 14 200 86 

2008 
4840 1264 5 116 109 982 111 1348 783 
548 88 - 11 6 27 14 241 111 

2009 
5095 1159 5 123 55 747 111 1412 878 
554 89 - 16 5 28 9 229 126 

2010 5222 1233 4 134 51 768 92 1354 949 
604 97 - 24 5 27 8 223 157 

2011 5003 1308 4 147 44 548 69 1210 1050 
690 104 - 23 6 27 7 265 187 

2012 5821 1384 3 146 48 621 70 1569 1247 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
 
 

Dezvoltarea turismului regional a indicat o tendinţă de creştere în cazul numărului 
turiştilor.  Analiza datelor din Tabelul 1, evidenţiază că între 2004 şi 2009, numărul de agro-
pensiuni turistice şi popasuri turistice a crescut în mod constant, ceea ce indică dezvoltarea 
spiritului antreprenorial în sectorul turistic.  
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Figura 1: Numărul structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în România 
şi Regiunea Nord Est 

  
 

Numărul ascendent al structurilor de primire în regiunea Nord Est confirmă continua 
creştere a numărului de turişti până în anul 2009, înregistrându-se apoi un trend uşor 
descendent cauzat de criza economică dar şi de mai puţine oportunităţi financiare. Acest 
fenomen poate fi explicat prin declinul în calitatea infrastructurii (a drumurilor ce asigurau 
accesul în majoritatea satelor), modestele oportunităţi de destindere şi relaxare cât şi preţurile 
care nu reflectă întotdeauna calitatea serviciilor oferite.  

Indicatorii economici arată că rata şomajului urmează aceeaşi tendinţă ca la nivel 
naţional în România (Tabelul 2).  
 
Tabelul nr. 2: Rata şomajului (%) 
Regiunea 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Romania 5,9 5,2 4 4,4 7,8 7 5,1 
Nord Est 6,8 6,2 5,1 5,3 8,6 7,9 5,6 

Bacau 6,3 5,8 4,4 5,3 9 7,8 6,1 
Botosani 6,2 5,4 4 3,6 7,2 6,4 3,9 

Iasi 7,2 6,5 5,6 5,4 7,4 7,1 5,2 
Neamt 5,6 4,9 3,8 4,1 7,9 7,8 4,9 

Suceava 6 4,7 3,7 4,3 7,9 7,6 4,6 
Vaslui 10,1 11,3 9,7 10,2 13,9 11,8 9,6 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
 

Şomajul înregistrat, atât la nivel naţional cât şi regional, a cunoscut o  evoluţie a 
tendinţei descendentă în perioada 2005-2008, o perioadă în care Romania a cunoscut o 
creştere deosebită, susţinută printr-un număr important de investiţii locale cât şi straine. Un 
acces mai uşor la piaţa de muncă din vest, a contribuit de asemenea la scăderea ratei 
şomajului.  Schimbări în evoluţia acestui  indicator după 2008 se datorează crizei economice.  

 
Figura 2: Rata şomajului 

 
Sursa: tabelul 2 
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Pieţele de turism sunt foarte competitive. Similar cu alte strategii de dezvoltare 
economică cea a turismului rural obligă la mai multe componente pentru a fi de succes. 
Prognoza şi planificarea este esenţială pentru utilizarea eficientă a resurselor şi a fondurilor. 
Planificarea pentru turismul rural implică participarea diferitelor părţi interesate şi grupuri din 
zonă, cum ar fi întreprinzătorii din turism, administraţia locală, autorităţile de turism şi agenţii 
guvernamentali. Potrivit Cingolani şi Piperno, emigranţii care au revenit în oraşul lor natal au 
decis să investească în turismul rural. La început principala lor activitate a fost tăierea 
lemnului în pădurile din provincia Suceava şi închirierea de camere, ocazional pentru turişti. 
Datorită economiilor făcute pe perioada lucrului în străinătate au mers până la a construi 
hoteluri complete, care din lipsa de formare şi experienţă în afaceri au dus în unele cazuri la 
eşecul lor [Cingolani şi Piperno, 2005]. 
 

Strategii de dezvoltare durabilă turismului rural în regiunea Nord Est 
O gestionare durabilă a turismului în zonă trebuie să integreze în strategia sa segmentele 

de piaţă ţintă. Este necesar a fi luat în considerare tipul de turişti doriţi a fi atraşi, care în cele 
din urmă vor contribui la creştea veniturile lor pe cap de locuitor în timpul sezonului vizitat 
dar şi în afara sa. Nevoi speciale ar trebui să fie îndeplinite pentru persoanele în vârstă, 
vizitatorii de o zi, familii, persoane cu handicap şi grupuri educaţionale sau alte tipuri. Din 
păcate, în turismul rural accentul pe activitatea de marketing este de multe ori retrogradată, 
considerată ca fiind sarcina prestatorului individual şi este adesea confundată cu promovarea 
[Clarke, 1999]. Prin urmare, veniturile probabile de pe urma unei bune strategii de marketing 
sunt reale, apreciind că vine după finalizarea unei vânzări. 

Una dintre provocările cu care se confruntă administraţia locală şi regională atât în 
prezent cât şi în deceniile următoare este de a impulsiona agenţii externi de la nivel mondial 
către dezvoltarea locală, astfel ca dezvoltarea dorită  pentru turismul rural să atingă viziunea 
comună a comunităţii locale. Una dintre întrebările strategice care apare în discuţia cu privire 
la dezvoltarea durabilă este legată de reglementarea globală sau locală [Tubiana, 2000]. 
Planificarea dezvoltării turismului în ceea ce priveşte problemele rurale durabile, cum ar fi 
conservarea şi protejarea mediului, implică o varietate de cercetări întreprinse şi analize 
înainte de a fi luate anumite decizii în determinarea unei direcţii. Influenţa aspectelor de 
mediu care au fost înainte analizate de către alţi cercetători în domeniu [Chan, Wong 2006], 
pot deveni o strategie competitivă în industria turismului, dar paradoxul se află în faptul că 
această activitate poate dăuna dacă neglijăm să luăm în considerare aspecte legate de 
responsabilitatea socială a turiştilor. Okech, Haghiri şi George (2012) sugerează că la baza 
pregătirii unei strategii pentru turism la nivel regional, este de dorit a fi pus în balanţă 
considerentele legate de  veniturile care provin din turism, numărul de angajări şi ideea unui 
brand / imagine a destinaţiei atât pentru locuitori cât şi pentru viitorii investitori. Este 
important să se creeze şi să se asigure un mediu care susţine lucrătorii în afara sezonului 
turistic. Cum turismul nu este o profesie de mare statut, şi carierele sunt limitate, este de dorit 
a se oferi atenţie asupra atractivităţii zonei.  

În mod sintetic, turismul durabil poate fi analizat şi apreciat prin intermediul tipurilor de 
indicatori, şi anume indicatori fundamentali (de protecţia sitului, presiunea exercitată de 
numărul de turişti, intensitatea utilizării în perioadele de vârf,  impactul social, raportul 
turişti/rezidenţi), indicatori rezultaţi din metodele de studiu a mediului ambiant, gestiunea 
deşeurilor, procesul de planificare, existenţa unui plan metodic pentru destinaţia turistică în 
cauză, ecosistemele fragile, satisfacţia populaţiei locale, contribuţia turismului la dezvoltarea 
economiei locale ); indicatori suplimentari[UNWTO, 1995].  Una dintre cele mai răspandite 
strategii de dezvoltare a turismului rural este aceea care implică investiţiile private[Darko et 
all, 2012]. În expansiunea turismului rural la nivel de regiune, este necesar coordonarea la 
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nivel de strategie a mai multor activităţi: agricultură, transport, comerţ şi industrie. Trebuie 
luate în considerare aspectele de ameninţare socio-culturală. O dată ce zona a devenit 
populară, numărul vizitatorilor va creşte iar impactul asupra naturii, mediului înconjurător şi 
structurile de putere vor fi afectate[OCDE, 1994].  

Astfel încât obiectivele propuse să fie îndeplinite de către autorităţile regionale o atenţie 
deosebită trebuie să se acorde unui program de carieră şi formare  pentru angajaţi. În acest fel 
oamenii locali pot dezvolta noi abilităţi şi pot rămâne în contact cu cerinţele acestei afaceri. 
Potrivit lui Lane, succesul unei strategii pentru turismul rural se bazează pe buna-voinţă a 
localnicilor [Lane, 2005]. Rezultatul experienţei turiştilor se bazează pe capacitatea populaţiei 
locale de ai primi, pe deschiderea lor şi de modul în care acestora le este oferită securitatea de 
a nu plati taxe suplimentare(altele decât cele stabilite anterior). O contribuţie constantă a 
tuturor părţilor implicate în punerea în practică a strategiei la nivel regional ajută la o mai 
bună integrare a tuturor nevoilor, concentrându-se pe diferite părţi ale zonelor de afaceri şi 
oferă sprijin pentru a face faţă unor probleme specifice, gestionarea schimbării şi a fluxului de 
vizitatori. 

 
Concluzii 

Eforturile întreprinse de autorităţile la nivel local şi regional sunt consistente, iar în timp 
s-au dovedit că au avut un impact important asupra procesului de dezvoltare a unui turism 
rural durabil. De-a lungul timpului, interesul pentru turismul rural s-a schimbat, iar astăzi 
preocuparea pentru mediu a crescut, precum şi a cererii pentru vacanţe cu specific şi sejururi 
mai scurte. În unele zone, calitatea facilităţilor este învechită şi este nevoie de renovare, în 
timp ce preţurile care sunt practicate sunt la acelaşi nivel ca şi cele ale competiţiei din 
străinătate. Aceasta explică de ce numărul de turişti străini este la acest nivel şi cum pe termen 
mediu, se anticipează că numărul lor nu se va schimba în mod semnificativ. Ca parte a unei 
strategii regionale părţile implicate în comercializarea unei zone au crescut propriile standarde 
(organisme agroturistice de marketing, grupuri de produse alimentare din mediul rural şi 
organismele de reprezentare pentru sporturile individuale). În scopul de a deveni o strategie 
de succes abordarea ar trebui să fie în direcţia menţinerii unui nivel de satisfacţie faţă de 
turişti, în acelaşi timp urmărinduse a fi realizate şi obiectivele economice şi sociale. Cu 
ajutorul venit din partea autorităţilor locale şi regionale, procesul pentru găsirea unor soluţii 
practice la decuplarea creşterii economice de degradarea mediului pare a fi mult mai lin. Prin 
promovarea creşterii economice şi a dezvoltării durabile a turismului rural efectele care vor fi 
văzute sunt pe termen lung, o dată prin avantajul competitiv care este creat şi în al doilea rând 
de satisfacţia consumatorilor. 
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3.5. THE PRESENT STAGE OF THE AGRICULTURAL POTENTIAL WITH 
REFERENCE TO THE DURABLE DEVELOPMENT BASED ON THE 

SUSTAINABLE ECONOMY AND BIOECONOMY 
 

STADIUL ACTUAL AL POTENŢIALULUI AGRICOL ÎN CONTEXTUL 
DEZVOLTĂRII DURABILE BAZATĂ PE ASIGURAREA  
ECOECONOMIEI ŞI BIOECONOMIEI SUSTENABILE 
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dr. ing. Alina POPARLAN1 
1Bioterra University of Bucharest, Romania, 2Romanian Academy, Bucharest, Acad. David Davidescu –  
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Abstract 
Due to the pedology-climatic conditions, our country has a big agricultural potential, which is reflected 

specially in the level of the production and efficiency of the vegetable cultivations; this potential can cover fully 
the domestic demand from the quantity and quality points of view, also big reserves for exports. 

Romanian agriculture can be a priority for the foreign investors, because here the lands have low prices, 
there are big arable surfaces, the soil has a good quality.  All these arguments can attract also Romanian and 
foreign investors to invest into a profitable business like that, using its own experience and know how in a 
country like Romania, which has the capacity to feed more than 100 milions of the population.    

The fragmentation of the agricultural lands, the few investments up to now, the ageing population of the 
vilages and the poverty enlarged sprayed in the rural areas, all these aspects are very important for Romanian 
agriculture, which will face 2 possible options: the direct foreign investments and the European funds  

The first 50 players from the agricultural sector are working 4% only from the total arable surface of 430 
000 hectars; the growing prices of the agricultural lands up to last year and the anticipations for also increasing 
for the coming years had and still have unfavorable effect to the fusion process of the agricultural lands. 

Keywords: agriculture, potential, ecological agriculture, durable development, sustainability, 
ecoeconomy, bioeconomy, agri-food sector 

 
JEL Classification: Q150  

 
Introducere 

Întrucât agricultura nu a cunoscut modificări structurale importante în ultimii ani, 
situaţia acesteia rămâne oarecum neschimbată, fiind puternic influenţată de condiţiile meteo. 

Pe lânga secete şi inundaţii, un alt alt element negativ important este reducerea 
suprafeţei terenurilor cultivate, aceasta condiţiile în care producţia la hectar rămâne la fel, nu 
creşte în mod sustenabil. Din suprafaţa României, arabilul reprezintă 39,2%, pădurile 28%, 
păşuni, fâneţe şi livezi 12%, viţa de vie 2,5%. 

 
Cuprins 

Principalele produse agricole vegetale sunt: cerealele; plantele oleaginoase; sfecla de 
zahăr; cartofii; legumele; fructele; strugurii. 

Şeptelul este format din: porcine; bovine; ovine; caprine. 
Numărul persoanelor ce sunt angajate în agricultură reprezintă 29% din populaţia activă, 

fiind una din cele mai mari rate ale ocupării forţei de muncă în acest sector din Europa. 
În România există peste 10.000 de producători ce prelucrează produsele agricole 

organice vegetale. S-au dezvoltat fermele agricole organice pentru creşterea animalelor, în 
special de ovine şi caprine. Şi unităţile de prelucrare a cărnii pe baze organice s-au dublat în 
ultimii ani, trecând de 70. 

Exporturile acestor produse au trecut de 100 milioane de euro/an, astfel România s-a 
plasat în top 20 exportatori mondiali de produse agricole organice. 
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Figura nr. 1: Balanţa comercială cu produse agroalimentare – 2006-2010 
 

 
 
În anul 2010, comerţul internaţional al României cu produse agroalimentare a reprezentat 

8,1% din totalul comerţului românesc cu produse. Balanţa comercială pentru produse 
agroalimentare a fost, în mod constant, în deficit. Totuşi, creşterea mai accentuată a exporturilor faţă 
de cea a importurilor realizate pentru produsele agricole prelucrate primar a determinat o restrângere 
a deficitului balanţei comerciale pe  ansamblu cu 50% de-a lungul perioadei 2006-2010.   

Pentru produsele agro-alimentare procesate, balanţa comercială a României şi-a redus 
deficitul cu 4% între anii 2006 şi 2010.  

Exporturile româneşti de produse agro-alimentare şi-au majorat ponderea în totalul 
exporturilor de produse de la mai puţin 5% în anul 2006, la peste 8% în anul 2010. De-a lungul celor 
cinci ani, exporturile industriei agro-alimentare au crescut de peste 3 ori, depăşind 3 miliarde euro în 
anul 2010, în timp ce importurile de produse agroalimentare au înregistrat o creştere de aproape 
60%.  

Exporturile de produse agricole de bază (aproape 60% din totalul exporturilor româneşti de 
produse agricole şi alimentare) sunt reprezentate, în principal, de: cereale (grâu şi porumb), seminţe 
oleginoase (seminţe de floarea soarelui şi de rapiţă), tutun şi animale vii (ovine, caprine şi bovine). 
Exporturile de produse agro-alimentare sunt foarte diversificate, acoperind o gamă largă-de la 
grăsimi şi uleiuri de origine vegetală sau animală, carne şi preparate din carne sau produse din tutun, 
până la brânzeturi şi produse lactate, zahăr şi produse zaharoase sau băuturi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig. 2 – Structura exporturilor produselor agricole şi agroalimentare ale României în 2010 
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Cele mai mari pieţe de desfacere pentru produsele agricole şi alimentare exportate de România 
în anul 2010 şi principalele categorii de produse livrate pe aceste pieţe au fost: Italia (tutun şi produse 
din tutun, cereale, ciuperci, animale vii şi produse din carne) - 17,4% din total export, Bulgaria şi 
Ungaria (zahăr rafinat, carne de pasăre, ulei de floarea soarelui şi margarină) - 9,6% şi respectiv, 7,9%, 
Olanda (seminţe oleaginoase, cereale, alcool etilic şi produse din carne) - 6,4% şi Spania (cereale, 
bovine, produse din carne, ape minerale, brânzeturi şi miere naturală) -  6,1%. Importurile româneşti 
de produse agricole de bază au reprezentat aproape 32% din totalul importurilor de produse agricole şi 
alimentare din anul 2010, restul fiind acoperit de importurile de produse agro‐alimentare procesate. 
Categoriile de produse cu cele mai mari importuri au fost: carne de porc şi de pasăre, zahăr brut şi 
rafinat, nutreţuri şi furaje, fructe (citrice, banane, mere şi pere), legume (roşii şi ardei) şi legume 
congelate, seminţe de floarea soarelui şi de rapiţă, cereale (grâu şi porumb), cafea, ceai şi condimente. 

Conform Breviarului Statistic – România în cifre, un aspect încurajator observat în 2011 a fost 
modificarea surselor de creştere economică, dinspre orientarea excesivă spre consum către o 
contribuţie mai accentuată a exporturilor, agriculturii şi industriei. 

 
Tabelul nr.1: Producţia ramurii agricole 1 

 
 
 
 
 
 
 

Sursa: România în cifre – Breviar statistic 
 
 
 

În cadrul structurii producţiei agricole,  sectorul producţiei vegetale este predominant, deţinând, 
în anul 2011, o pondere de 70,9 din totalul producţiei, faţă de 28,4% cât reprezintă sectorul producţiei 
animale şi 0,7% serviciile agricole. 

 
Tabelul nr.2: Producţia agricolă vegetală 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sursa: România în cifre – Breviar statistic 
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În anul 2011, producţia de cereale a fost mai mare decât în perioada 2008-2010. 
Comparativ cu anul 2010, producţia vegetală a scăzut la: secară, sfeclă de zahăr şi a crescut la: 
cereale pentru boabe, leguminoase pentru boabe, cartofi, plante uleioase, legume, fructe şi 
struguri. 

 
Figura nr. 2: Evoluţia producţiei principalelor cereale 

 
Sursa: România în cifre – Breviar statistic 

 
 

Tabelul nr.3: Producţia agricolă animală 

 
Sursa: România în cifre – Breviar statistic 
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Tabelul nr.4: Efectivele de animale (la 1 decembrie 2011) 

 
Sursa: România în cifre – Breviar statistic 

 
Figura nr. 3: Efectivele de animale din proprietatea majoritar privată (la 1 decembrie 2011) 

 
Sursa: România în cifre – Breviar statistic 

 
Concluzii 

Se reconfirmă utilitatea aplicării unor noi practici agricole, bazate pe cele mai avansate 
cunoştinţe ştiinţifice, în special în domeniul tehnologiilor, mai ales a celor ecologic viabile, ca 
şi cerinţă majoră a promovării agriculturii durabile. De aceea,  a apărut necesitatea elaborării, 
dar şi a implementării în practică a unor coduri de bună practică agricolă. . Astfel de coduri au 
fost elaborate şi sunt acum implementate în practică în ţările Uniunii Europene. 

Aceste coduri reprezintă un ansamblu de cunoştinte ştiinţifice şi tehnice puse la 
dispoziţia producătorilor agricoli, a fermierilor pentru a fi implementate în practică.  

Dacă sunt însuşite de către fiecare producător agricol şi sunt implementate corect, 
practicile agricole adecvate pot contribui, atât la obţinerea unor producţii calitativ superioare 
şi rentabile, cât şi la conservarea mediului, limitându-se astfel  consecinţele ecologice 
nefavorabile la nivel naţional, regional, local, pe termen scurt dar mai ales lung. 
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3.6. THE FOREIGN COMMERCIAL RELATIONS OF ROMANIA WITH USA AND 
CHINA IN PROSPECT OF THE DURABLE AGRICULTURE 

 
RELAŢIILE COMERCIALE EXTERNE ALE ROMÂNIEI CU SUA ŞI CHINA ÎN 

PERSPECTIVA CONCEPTULUI ÎN DEZVOLTARE DE AGRICULTURĂ 
DURABILĂ 
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Abstract 
In a world more and more globalized, the companies have the tendency to understand late many of the 

new constraints which appear due to the modifications of the conditions to penetrate the markets, of the new 
rules, for example: the reduction of the emissions with  conservatory effect, or to appear new modells of  IT, etc. 
More then this,  few companies find the opportunities regarding such constraints, if they will adopt a creative 
position in the businesses. 

The international commerce and its financing will revive slowly after this financial crises, but the impact 
on the exporters in the world and its economical implications are not yet completely evidently. 

Keywords: durable agriculture, durable development, commercial relations, external commercial 
relations. 
 
JEL Classification: Q130  
 

Introducere 
Lumea devine din ce în ce mai interconectată, comerţul mai liberalizat, ceea ce crează 

avantaje şi provocări în asigurarea transparenţei şi exigenţelor de calitate ale consumatorilor. 
Afacerile internaţionale, deşi se bazează tot mai puţin pe protecţionism, sunt obligate să 
răspundă tot mai mult cerinţelor noi de calitate sau mediu, pe măsură ce la nivel global 
conştiint limitelor resurselor neregenerabile impune acţiuni concertate. Noile reglementări, 
impuse de managementul global al schimbărilor climatice şi de mediu, creează provocări dar 
şi oportunităţi.  

Contextul actual cere schimbări radicale atât în modul de implicare în comerţul 
international cât şi în export, atât la nivelul companiilor, al grupurilor de firme, precum şi în 
maniera în care instituţiile de sprijin susţin firmele pentru a aplica cele mai bune soluţii de 
creare şi menţinere a unor avantaje competitive durabile. Trebuie subliniat că, atât din 
perspective Uniunii Europene (UE) cât şi naţională, schimbările importante în structura 
comerţului mondial (apariţia unor noi puteri comerciale şi importanţa crescândă a pieţelor 
non‐UE), redirecţionarea unei părţi a exporturilor către pieţele ţintă non‐UE, este extrem de 
importantă.  

Exportatorii români resimt încă lipsa aptitudinilor manageriale pentru a face faţă noului 
model de afaceri, lucru care explică în parte, de ce marea majoritate a exporturilor sunt încă în 
zona subcontractării. De asemenea, puţini exportatori deţin branduri puternice de export sau 
sunt exportatori inovativi.  

Pieţele globale devin extrem de diversificate în produse şi servicii personalizate, cu noi 
produse şi servicii comercializabile şi cu un nou tip de reţea, într‐un spaţiu electronic global, 
care schimbă comportamentul companiilor, organizaţiilor, instituţiilor şi consumatorilor.  
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Relaţiile comerciale externe ale româniei cu SUA şi China în perspectiva conceptului în 
dezvoltare de agricultură durabilă 

Statistica românească referitoare la rezultatele de export pe 2005‐2011 indică evoluţii 
pozitive şi elemente de sustenabilitate, diversificare şi valoare adăugată mai mare în dinamica 
exportului. De aceea acest lucru încurajează extinderea evenimentelor de promovare a 
exporturilor pe noi pieţe şi pieţe ţintă (Asia,  Rusia, China,  SUA). 

 
Tabelul nr.1: Comerţul internaţionaîl al României în perioada 2008-2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: România în cifre – Breviar statistic 
 

Tabelul nr.2: Exporturile  României în perioada 2008-2011, pe grupe de ţări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: România în cifre – Breviar statistic 
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Figura nr. 1: Exporturile României cu principalele ţări partenere, în 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
Sursa: România în cifre – Breviar statistic 
 

Figura nr. 2: Importurile României cu principalele ţări partenere, în 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: România în cifre – Breviar statistic 
 
R.P. Chineză ocupă un loc prioritar în politica României de dezvoltare a relaţiilor cu ţările 

din Asia, iar în plan comercial ocupa locul 1 în zona asiatică la total schimburi comerciale 
(locul 1 atât la export, cât şi la import).  

Până în anul 1990, relaţiile economice româno-chineze au fost reglementate de 
acorduri guvernamentale, care au asigurat un echilibru al schimburilor economice şi 
comerciale. Încetarea livrărilor pe piaţa chineză a produselor noastre ce intrau în cadrul 
compensării creanţelor dintre cele două ţări au determinat scăderea drastică a exporturilor 
în anii 90, atingându-se în 1998 nivelul de numai 22,8 milioane USD.  

După anul 2000, s-a înregistrat o tendinţă de redresare a schimburilor comerciale 
bilaterale, astfel încât, la finele anului 2011, exportul românesc în R.P. Chineză a atins valoarea 
de 544 milioane USD. În acelaşi timp, datorită expansiunii puternice şi agresive a exportului 
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chinez pe piaţa internaţională, mai ales datorită oferirii de produse la preţuri foarte mici şi 
atractive, importurile din R.P. Chineză au crescut puternic, atingând în anul 2011 valoarea 
de 3,54 miliarde USD, generând o balanţă comercială negativă, în defavoarea României.  

Deşi efectele crizei economice globale au fost resimţite în perimetrul economic şi social 
al României, exporturile româneşti în R.P. Chineză şi-au continuat trendul ascendent, astfel 
încât la finalul anului 2011 s-a înregistrat cea mai mare valoare a exporturilor româneşti pe 
piaţa chineză.  

 
Tabelul nr.3: Evoluţia schimburilor comerciale ale României cu R.P. Chineză şi R.A.S. Hong 
Kong, în primele 9 luni ale anului 2012, comparativ cu perioada similară a anului precedent 

 
EXPORT IMPORT TOTAL SOLD 

2011 2012  2011 2012  2011 2012  2012 
 
ZONA 

mil. USD mil. USD % mil. USD mil. USD % mil. USD mil. USD % mil.USD 
RP 
Chineză 415,27 371,53 -10,53 2.693,49 2.034,72 -24,46 3.108,76 2.406,25 -22,60 -1.663,19 

RAS 
Hong 
Kong 

92,62 66,50 -28,20 13,36 12,14 -9,13 105,98 78,64 -25,80 54,36 

Sursa: *date la 31 octombrie 2012, publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului  
  
 

Reducerea schimburilor comerciale bilaterale a survenit pe fondul situaţiei incerte a 
economiei mondiale aflată în recesiune, a datoriilor suverane ale statelor din zona Euro, a 
redresării lente a economiei americane, precum şi a încetinirii ritmului de creştere a 
economiei chineze şi al evoluţiei ezitante a economiei româneşti în prima parte a anului.  

Conform datelor statistice româneşti, în primele 9 luni ale anului 2012, s-a înregistrat 
un volumul total al schimburilor comerciale ale României cu R.P. Chineză de 2.406,25 milioane 
USD, din care exportul românesc a reprezentat 371,53 milioane USD şi importul 2.034,72 
milioane USD, înregistrându-se un sold de -1.663,19 milioane USD. Aceste date indică o 
diminuare a exportului românesc în R.P.Chineză cu 10,53% şi a importului din China cu 
24,46%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.  

Conform statisticii vamale chineze, în primele 9 luni ale anului 2012, volumul total 
al schimburilor comerciale ale României cu R.P. Chineză a atins valoarea de 2,85 miliarde USD, 
din care exportul românesc a fost de 749 milioane USD şi importul de 2,1 miliarde USD, cu  un 
sold de -1.351 milioane USD în defavoarea României. Statistica vamală chineză indică o 
creştere a exportului românesc cu 5,1% şi o reducere a exportului chinez în România cu 
17,1%, faţă de perioada similară a anului 2011.  

Şi în primele  9 luni ale anului 2012, s-au menţinut diferenţele foarte mari între datele 
statistice din cele două ţări, mai ales la înregistrarea exporturilor româneşti. Această situaţie 
conduce la aprecierea că multe produse româneşti ajung pe piaţa chineză prin 
intermediul unor companii din alte ţări (cazul companiilor multinaţionale care produc în 
România), iar exporturile acestora nu sunt înregistrate ca export în R.P. Chineză.  
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Tabelul nr.4: Structura exporturilor româneşti în R.P. Chineză în primele 9 luni ale anului 
2012, comparativ cu perioada similară a anului precedent 

 
CATEGORII  

DE PRODUSE 
EXPORTATE 

9 luni 2011 9 luni 2012 Evoluţie 

 mii USD % mii USD % mii USD 
Produse 
agroalimentare 2.548,6 0,6 4.030,1 1,1 1.481,5 

Produse minerale 33.313,7 8,0 37.179,9 10,0 3.866,2 
Produse chimice şi 
mase plastice 49.929,1 12,0 52.197,2 14,0 2.268,1 

Produse din lemn 93.785,7 22,6 73.947,1 19,9 -19.838,6 
Produse textile şi 
încălţăminte 2.794,1 0,7 4.967,6 1,3 2.173,5 

Metale comune şi 
articole din metale 
comune 

74.077,7 17,8 61.570,7 16,6 -12.507,0 

Produse ale industriei 
constructoare de 
maşini 

148.521,4 35,8 127.975,4 34,4 -20.546,0 

Instrumente şi aparate 6.814,4 1,6 4.112,4 1,1 -2.702,0 
Marfuri şi produse 
diverse 3.482,6 0,8 5.551,1 1,5 2.068,5 

Total 415.267,3 100,0 371.531,5 100,0 -43.735,8 
Sursa: *date la 31 octombrie 2012, publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului  
 

 
Deşi volumele de export de produse româneşti nu sunt foarte mari totuşi, în primele 9 

luni ale anului 2012, exportul românesc de produse agroalimentare pe piaţa chineză a 
înregistrat o creştere de 58,13%, exportul de componente auto de 50,27%, iar cel al 
produselor industriei textile şi de pielărie a înregistrat o creştere de 75,47%. Se poate aprecia 
că, în viitor, volumul de export pe piaţa chineză al acestor produse poate fi dezvoltat 
substanţial.  

Dezechilibrul balanţei comerciale rămâne o preocupare majoră pentru partea română. 
Datorită scăderii semnificative a importurilor României din R.P. Chineză, în primele 9 luni ale 
anului 2012, dezechilibrul comercial s-a diminuat cu 615,03 mililioane USD comparativ cu 
perioada similară a anului precedent, până la valoarea de -1.663,19 mililioane USD.  

În cursul anului 2012, autorităţile române au acţionat pentru obţinerea accesului pe 
piaţa chineză a produselor agro-alimentare de origine animală, pentru care s-au început 
deja procedurile de obţinere a certificatelor sanitar - veterinare solicitate de autorităţile 
chineze. Principalele grupe de produse avute în vedere sunt: lână şi piei brute de ovine, 
material seminal bovin, carne de porc, produse din carne.  

Produse cu potenţial de export pe piaţa chineză:  
 Cereale şi alte produse agroalimentare, carne de porc;  
 Vinuri, ape minerale;  
 Miere de albine şi produse derivate;  
 Lână tunsă, piei de ovine brute şi sărate;  
 Produse ale industriei textile şi pielăriei;   
 Material rulant (vagoane de marfă speciale). 
Companiile româneşti pot iniţia contacte în vederea dezvoltării unor afaceri cu firme 

chineze participând la manifestările promoţionale sau misiunile economice organizate de 
către Direcţia Generală pentru Comerţ şi Relaţii Internaţionale (DGCRI) din cadrul 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA), împreună cu 
Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine (CRPCIS) şi patronatele / 
asociaţiile de ramură din economia românească.  
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Recent, au fost date publicităţii rezultatele comerţului exterior american pe  anul 2012 
înregistrate de statistica vamală din SUA. Din  punctul  de  vedere  al  volumului  total  al  
schimburilor  comerciale bilaterale în anul 2012 România a fost cel de-al 75-lea partener 
comercial al Statelor Unite ale Americii. 

La export (din punct de vedere al exporturilor catre SUA) România s-a situat pe 
locul 71 (din 234 de ţări si teritorii autonome cu care SUA întreţin relaţii comerciale 
bilaterale), iar la import (din punct de vedere al exporturilor americane), România a fost cel 
de-al 81-lea partener comercial al SUA (a 81-a destinaţie mondială pentru mărfurile 
americane).  

Astfel, conform datelor statistice vamale oficiale ale Departamentului Comertului din 
SUA, schimburile comerciale bilaterale in 2012 au înregistrat un volum total de 2,397 
miliarde dolari, acest nivel reprezentând o creştere de +3,7%  fata de realizarile din anul 
2011.  

Exporturile româneşti (importuri SUA) au fost de cca 1,606 miliarde dolari, 
înregistrând o creştere de +10,7% comparativ cu 2011, in timp ce importurile româneşti 
(exporturile SUA în România) au fost de 790,6 milioane dolari, înregistrând o scădere de -
8,0% faţă de anul 2011.  

În acest context, balanţa comercială rezultată este astfel favorabilă ţării noastre, 
prezentând un excedent de 815,8 milioane dolari, record istoric din acest punct de vedere 
pentru relaţiile comerciale bilaterale.  

Conform Strategiei de tara adoptată la sfârşitul anului 2011, prognoza privind nivelul 
schimburilor comerciale bilaterale pentru anul 2012 anticipa o valoare de 2,27 miliarde 
dolari, din care 1,27 miliarde dolari exporturi româneşti si 1,0 miliarde dolari importuri din 
SUA.  

Tabelul de mai jos prezintă comparativ evoluţia schimburilor comerciale bilaterale 
înregistrată de statisticile vamale din România (prima linie) şi din SUA (a doua linie, cifre 
marcate) pe ultimii 9 ani. 

 
Tabelul nr.5: Evoluţia schimburilor comerciale ale României cu SUA, perioada 2004-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Date prelucrate  in colaborare de BPCE Washington DC si BPCE New York 
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Figura nr.3: Evoluţia schimburilor comerciale bilateral în perioada 2004-2012,conform 
statisticilor româneşti şi americane 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sursa: Date prelucrate în colaborare de BPCE Washington DC si BPCE New York 
Pentru a analiza comparativ structura exporturilor noastre în SUA cu necesităţile 

totale de consum americane, graficele de mai jos arată evoluţia structurii importurilor totale 
ale SUA din ultimii 2 ani (pe grupe mari de produse, conform clasificării autorităţilor americane).  

 
Figura nr. 4: Evoluţia structurii importurilor totale ale SUA din 2011 şi 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Sursa: Date prelucrate  in colaborare de BPCE Washington DC si BPCE New York 

 
 

Evoluţia pozitivă a schimburilor comerciale bilaterale în 2012 nu este un fenomen 
conjunctural, ci este o evoluţie de durată: se continuă trendul ascendent al relaţiilor 
comerciale din ultimii ani şi se finalizează prin balanţe comerciale din ce în ce mai 
excedentare în favoarea României. 

Cele mai importante categorii de produse care constituie baza exporturilor 
româneşti în SUA, sunt cel mai puţin supuse riscului variaţiei preţurilor la ţiţei, gaze naturale 
sau energie fiind (cele mai multe dintre ele) rezultatele unor cooperări, specializări în 
producţie sau investiţii directe străine (inclusiv americane) în România.  

Aceste categorii de produse s-au situat constant pe un trend ascendent în ultimii ani 
(trend influenţat, în principal, de evoluţia economiei americane) şi reprezintă produsul 
formulei "comerţ prin investiţii".  

Astfel, în măsura în care legislaţia şi costurile de producţie din România sunt 
favorabile investiţiilor străine, aceste domenii vor continua să crească, atât ca volum, cât şi ca 
pondere în totalul exporturilor noastre, chiar dacă, aşa după cum prognozează unii analişti, 
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cursul dolarului pe pieţele internaţionale va fi lăsat să scadă în continuare. 
În 2013 (şi in continuare pentru 2014-2015) tendinţa de creştere a exporturilor 

româneşti pe piaţa SUA va continua, chiar dacă nu la nivelul creşterilor din anii precedenţi, 
cel putin la un nivel suficient de mare pentru a determina atingerea şi depăşirea cifrei totale 
de 1,7 miliarde dolari în 2013, 1,8 miliarde dolari în 2014 şi cca 2,0 miliarde dolari în 2015.  
In acest context, o influenţă importanta va avea şi evoluţia cursului de schimb leu-dolar, dar, 
în măsura în care eforturile promoţionale pe această piaţă de mare potenţial vor fi mereu 
consistente, se va putea contracara impactul negativ al unui curs de schimb mai putin avantajos 
exporturilor româneşti.  

Următoarele categorii de produse pot fi considerate ca având un grad mai mare de 
siguranţă faţă de eventualele  fluctuaţii  negative  ale  economiei  americane (cu  precizarea  
că  modificările din interiorul categoriilor trebuie analizate maiî detaliu): produse alimentare, 
produse chimice, încălţăminte, maşini şi utilaje, produse din lemn.  

În ceea ce priveşte exporturile româneşti pe piaţa SUA în 2012, în primul rând se 
observă ponderea mare a produselor manufacturate cu grad ridicat de prelucrare 
(categoriile produse electronice, maşini şi utilaje, mijloace de transport şi alte produse), în 
totalul exporturilor româneşti (45%), faţă de totalul importurilor SUA (cca 59%).  

După cum s-a observat în ultimii ani, criza şi recesiunea economică au determinat 
creşterea gradului de dependenţă a economiei SUA de importurile de produse manufacturate cu 
grad ridicat de prelucrare.  

Acest proces se regăseşte şi în evoluţia structurii exporturilor româneşti pe piaţa 
SUA, ceea ce denotă faptul că, practic, criza economică şi recesiunea au condus  la  adaptarea  
ofertei  româneşti  de  export  în  mai  bună  măsură  la tendinţele şi cerinţele pieţei 
americane, odată cu creşterea interdependenţei, specializării  şi  cooperării  în  producţie,  
fie  prin  investiţii  străine,  fie  prin adaptarea ofertei de export pentru capacităţile existente.  

Dintre produsele româneşti care pot prezenta un potenţial imediat de creştere pentru 
exportatorii români orientaţi către piaţa americană, pentru anul în curs şi în viitorul mediu, 
enumerăm: brânzeturile (deşi au avut o uşoară scădere anul trecut, de -8,5%, au în 
continuare un potenţial ridicat de creştere, în special pe Coasta de Est Americană), legumele 
congelate, vinul şi băuturile spirtoase, apa minerală, conservele de carne, dispozitivele şi 
aparatura medicală sau mobilierul destinat unităţilor medicale, confecţiile şi textilele, 
jucăriile, instrumentele muzicale, articolele de sticlărie şi încălţămintea.  

 
Concluzii 

Presiunea de a face schimbări mai rapide decât concurenţa pentru a rămâne competitiv, 
de a înţelege şi reacţiona, impune un răspuns strategic adecvat noilor provocări.  

Criza financiară globală ca şi durabilitatea crizei ajustărilor economice actuale din 
domeniul protecţiei mediului şi conservării naturii va continua să schimbe modelele de afaceri şi 
să modifice sau să creeze noi pieţe care cresc cererea pentru o abordare strategică.  
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3.7. EXPECTATIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT ABOUT 
ECOLOGICAL AGRICULTURE AND THE CERTIFICATION OF THE 

ECOLOGICAL AGRI-FOODS SECTOR IN THE CONTEXT OF 
BIODIVERSIFICATION AND BIOECONOMY 

 
PERSPECTIVE ALE DEZVOLTĂRII CONCEPTULUI DE AGRICULTURĂ 

ECOLOGICĂ ŞI CERTIFICAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE 
ECOLOGICE ÎN CONTEXTUL BIODIVERSITĂŢII ŞI BIOECONOMIEI 
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1Bioterra University of Bucharest, Romania, 2Romanian Academy, Bucharest, Acad. David Davidescu – Centre 

of Studies and Researches for Agrosilvicultural Biodiversity 
 

 
Abstract 

Ecological agriculture is a holistic approach of the management system for the agricultural production, 
which promotes and favours the health of the agricultural systems, including biodiversity, biological cycles and 
biological activity of the soil. It encourages with priority the using of the agrotechnical measures, compairing 
with the using of the inputs from outside of the farm, taking into consideration that the specifity of the aria needs 
the systems adapted to the local conditions. 

The ecoagriculture is a protected term and given by European Union for the definition of this system of 
agriculture. Few people know that the ecological products are not the same with the natural products. These are 
not including alimentary aditives, named „E-s”, but the ingredients which were used to produce them can come 
from a crop treated with pesticides and chemicals.  

The ecological products need an extra certification, which needs implementation of the norms, starting 
from cultivation, growing, storage, processing, packing, labeling, transportation, even distribution. The 
producers are asked to avoid any chemical treatments, should not use the organisms genetical modified, also 
don’t exist the radiations.  

Keywords: ecological agriculture, agri-alimentary products, certified products, agrosystem, 
ecologogical farm, ecological label 

 
Jel Classification: Q160  

 
Introducere 

Agricultura ecologică este un sistem de management al producţiei care promovează şi 
sporeşte biodiversitatea, ciclurile biologice şi activitatea biologică a solului. Ea se bazează pe 
utilizarea la minimum a input-urilor din afara fermei şi pe practici de management care refac, 
menţin şi întăresc armonia ecosistemului. Principalele principii călăuzitoare ale producţiei 
ecologice sunt utilizarea de materiale şi practici care consolidează echilibrul ecologic al 
sistemelor naturale şi care integrează componentele sistemului de agricultură într-un 
ansamblu ecologic unitar. 

Codex-ul consideră agricultura ecologică un sistem global de producţie agricolă 
(vegetală şi animală), care privilegiază mai mult metodele de gestiune decât recurgerea la 
factori de producţie de origine externă. Sunt utilizate, din acest punct de vedere, metode de 
cultură ecologice şi mecanice în locul produselor chimice de sinteză. 

Agricultura ecologică trebuie să contribuie la: 
‐ Creşterea biodiversităţii per ansamblul sistemului; 
‐ Creşterea activităţii biologice a solului; 
‐ Menţinerea pe termen lung a fertilităţii solului; 
‐ Reciclarea deşeurilor de origine vegetală şi animală; 
‐ Accentuarea folosirii resurselor regenerabile; 
‐ Promovarea utilizării cu măsură a solului, apei şi aerului; 
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‐ Reducerea, cât mai mult posibil, a tuturor formelor de poluare provocate de 
cultivarea plantelor şi creşterea animalelor; 

‐ Menţinerea integrităţii ecologice şi calităţile esenţiale ale produsului în toate 
stadiile; 

‐ Să se aplice perioada de conversie în funcţie de factorii specifici locului. 
Alimentele şi produsele provenite din agricultura ecologică sunt caracterizate prin: 

‐ Calitatea lor dată de aspect, prospeţime, gust, durată de păstrare, lipsite de reziduuri 
chimice şi necontaminate; 

‐ Ingredientele din compoziţia lor, produsele trebuie să fie conforme dispoziţiilor şi 
reglementărilor în vigoare legate de modul de ambalare, materialul de ambalare, prezentare, 
de modul şi condiţiile de transport. 

Agricultura ecologică se deosebeşte total de cea convenţională prin anumite reguli şi 
tehnologii specifice, ce au ca şi scop final, producerea de hrană sănătoasă, în deplină 
concordanţă cu conservarea şi protecţia mediului. 

 
Perspective ale dezvoltării conceptului de agricultură ecologică şi certificarea produselor 

agroalimentare ecologice în contextul biodiversităţii şi bioeconomiei 
Ca şi concept general, agricultura ecologică se bazează pe obţinerea de produse 

certificate, stresând minim biocenoza, prin reducerea intervenţiilor chimice asupra mediului. 
Este de preferat ca lucrările agricole să se efectueze manual, iar dacă nu este posibil, 

utilajele mecanizate să folosească surse de energie nepoluante (bioetanol, baterii solare, etc.) 
 

Figura nr. 1: Ferma agricolă şi relaţiile cu mediul (după Wistinghausen, 1980) 
 

 
 
Chiar dacă, în comparaţie cu o exploataţie agricolă obişnuită, cantitatea de muncă şi 

consumul de energie sunt mult mai mari,  diferenţele se justifică datorită obţinerii unor 
produse agroalimentare sănătoase. 

Culturile agricole reprezintă agroecosistemele artificiale ale căror legături funcţionale 
complexe se regăsesc în figura următoare: 
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Figura nr. 2: Legăturile funcţionale dintre principalii componenţi ai unui agroecosistem 
(după Grison, Andemard, 1975; Ionescu Al., 1982) 

 

 
 

Agricultura ecologică este un termen protejat şi atribuit de Uniunea Europeană 
României pentru definirea acestui sistem de agricultură. Puţini ştiu însă că produsele 
ecologice nu sunt totuna cu produsele naturale. Acestea nu conţin aditivi alimentari, cunoscuţi 
sub numele de E-uri, dar ingredientele din care sunt realizate pot, totuşi, să provină dintr-o 
cultură tratată cu pesticide şi îngrăşăminte chimice. 

Produsele ecologice necesită o certificare suplimentară ce presupune aplicarea unor 
standarde de la cultivarea, creşterea, stocarea, procesarea, ambalarea, etichetarea şi până la 
transport şi chiar desfacere. Producătorilor li se cere să evite folosirea tratamentelor chimice 
de orice fel, să nu folosească organisme modificate genetic dar şi să nu existe radiaţii. 

În agricultura ultimului deceniu s-a extins conceptul de ecosistem agricol, definit ca 
acea unitate funcţională a biosferei creată şi controlată de om în vederea obţinerii unor 
producţii de calitate superioară în condiţii economice avantajoase, dar cu protejarea mediului 
(Dejeu L. şi colab., 1997; Oşlobeanu M. şi colab., 1994). 

Altfel spus, este vorba de tot ce se dezvoltă în aer, apă, sol şi care are legătură directă 
sau indirectă cu un areal agricol.  

Un rol important revine optimizării resurselor, reducerii până la eliminare a substanţelor 
chimice cu grad mare de toxicitate şi înlocuirea acestora cu produse ce au impact minim 
asupra mediului.  

În cadrul agriculturii biologice o atenţie deosebită este acordată protecţiei solului, 
deoarece s-a constatat existenţa unei legături directe între gradul de sănătate a solului şi 
calitatea producţiei obţinute.  

Astfel, în ultimul timp s-au impus o serie de măsuri care au ca scop protecţia solului din 
ecosistemele agricole şi combaterea degradării acestuia.  

Pe plan mondial agricultura ecologică se practică în circa 200 de ţări de pe toate 
continentele. La această dată din statisticile oficiale rezultă că la nivel mondial se lucrează 
ecologic o suprafaţă totală de aproximativ 30 milioane ha repartizate astfel: 

- 43% în Oceania; 
- 24% în Europa; 
- 23% în America de Sud etc. 
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În prezent, România exportă fructe biologice şi importă conserve ecologice din Europa. 
Lipsa fabricilor certificate ecologic de la noi face ca România să vândă materia primă 
ecologică şi să o cumpere apoi sub formă de elemente procesate. Obstacolele financiare nu îi 
descurajează pe fermierii noştri să practice în continuare o agricultură curată, ecologică, 
biologică, nefolosind pesticide sau ierbicide. 

Suprafaţa cultivată în sistem ecologic este, în România, de aproximativ 240.000 de 
hectare, adică aproximativ 1,5% din suprafaţa agricolă a ţării. Însă potenţialul comercial al 
Românei este de două milioane de hectare, deci de aproape 10 ori mai mare. 

 
Tabelul nr.1: Dinamica operatorilor şi a suprafeţelor în agricultura ecologică 

Indicator  2006  2007  2008  2009 2010 2011 
Număr operatori înregistraţi în 
agricultura ecologică 3409 3834 4191 3228 3155 9703 

Suprafaţa cultivata în agricultura 
ecologică, culturi pe teren arabil (ha) 45605 65112 86454 110014,4 148033,5 147581,55

Suprafaţa cultivata în agricultura 
ecologică, culturi permanente (ha) 
păşuni şi fâneţe  

51200 57600 46006,5 39232,8 31579,11 78197,51

Suprafaţa cultivată în agricultura 
ecologică, culturi permanente (ha) livezi 
şi viţă de vie 

294 954 1518 1869,4 3093,04 4166,62 

Colectare din flora spontană (ha) 38700 58728 81279 88883,4 77294,35 338051 
Sursa: Comunicări organisme de inspecţie şi certificare 

 
Există peste 10.000 de producători români ce prelucrează produsele agricole organice 

vegetale. S-au dezvoltat fermele agricole organice pentru creşterea animalelor, în special de 
ovine şi caprine. Şi unităţile de prelucrare a cărnii pe baze organice s-au dublat în ultimii ani, 
trecând de 70. 

Exporturile acestor produse au trecut de 100 milioane de euro/an, astfel România s-a 
plasat în top 20 exportatori mondiali de produse agricole organice. 

Prevederile privind etichetarea produselor obţinute din agricultura ecologică sunt 
stabilite de: 

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi 
etichetarea produselor ecologice; 

- Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007; 

- Regulamentul (CE) nr. 967/2008; 
- Regulamentul (U.E.) nr. 271/24.03.2010 ce este obligatoriu în toate elementele sale 

şi se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene. 
Aceste norme legislative sunt foarte precise şi au în vedere sporirea încrederii 

consumatorilor în produsele care poartă eticheta de produs ecologic. Produsele ecologice sunt 
obţinute în conformitate cu regulile şi principiile cuprinse în aceste regulamente sau în cazul 
importurilor conform unui sistem echivalent dar cu cerinţe la fel de stricte.  

În urma inspecţiilor efectuate de organismele de control abilitate, fermierii care au 
respectat regulile de producţie vor primi certificatul de producător agricol ecologic şi îşi vor 
putea eticheta produsele cu menţiunea „produs ecologic”, concomitent cu etalarea siglei 
europene (fig. 3).  

Conform Regulamentului (U.E.) nr. 271 din 24 martie 2010 consumatorii ce vor 
cumpăra produse ecologice pot avea încrederea că:  
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- cel puţin 95% din ingredientele produsului au fost produse după metoda de producţie 
ecologică;  

- produsul respectă regulile schemei oficiale de inspecţie;  
- produsul provine direct de la producător sau procesator, într-un pachet sigilat;  
- produsul poartă numele producătorului, procesatorului sau vânzătorului şi numele 

sau codul organismului de inspecţie şi certificare.  
Aplicarea siglei comunitare (fig. 3) pe eticheta produselor ecologice este obligatorie. 
Eticheta ecologică nu poate fi folosită pe un produs care conţine organisme modificate 

genetic (OMG-uri).  
 
Figura nr. 3: Sigla ecologică comunitară obligatorie de la 01 iulie 2010 în toate statele 
membre ale Uniunii Europene 

 

 
 
 

Alături de sigla comunitară se foloseşte şi sigla naţională ,,ae”, pentru a completa 
etichetarea, în scopul identificării de către consumatori a produselor obţinute în conformitate 
cu metodele de producţie ecologică. 

 
Figura nr. 4: Sigla ecologică naţională 

 

 
 

Astfel, nu orice produs se poate vinde sub denumirea de ecologic, natural sau ţărănesc. 
Sigla ,,ae”, proprietate a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, garantează că produsul, astfel 
etichetat, provine din agricultura ecologică şi este certificat de un organism de inspecţie şi certificare 
aprobat. Regulile de utilizare a siglei ,,ae” sunt cuprinse în Anexa nr.1 la Ordinul comun pentru 
modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale 
nr. 317/2006 şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr.190/2006 
pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice. 

Dreptul de utilizare a siglei ,,ae” pe produsele, etichetele şi ambalajele produselor 
ecologice îl au producătorii, procesatorii şi importatorii înregistraţi la M.A.D.R. În vederea 
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obţinerii dreptului de utilizare a siglei „ae’’ de certificare şi a siglei „ae” de comunicare, 
solicitanţii vor completa cererile de solicitare.  

 
Concluzii 

Agricultura ecologică este un sector dinamic în România care a cunoscut în ultimii ani 
o evoluţie ascendentă, atât în sectorul vegetal cât şi în sectorul de producţie animalieră. 

Una din condiţiile esenţiale pentru dezvoltarea agriculturii ecologice o reprezintă 
promovarea conceptului de agricultură ecologică în vederea conştientizării consumatorilor de 
avantajele consumului de produse ecologice, astfel încât aceştia să ofere un preţ mai mare 
pentru produse curate a căror calitate este garantată de un sistem de inspecţie şi certificare. 

Acţiunile de informare a producătorilor, de instruire şi de promovare a conceptului de 
agricultură ecologică sunt realizate de către organizaţii de stat şi private. Educaţia în 
agricultura ecologică, în vederea formării de specialişti pentru acest domeniu constituie o 
preocupare a instituţiilor de profil din învăţământul superior. 
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3.8. THE FOREST AND FOREST PRODUCTS - BASIS FOR SUSTAINABLE 
TOURISM 

 
PĂDUREA ŞI PRODUSELE ACCESORII ALE PĂDURII – BAZĂ PENTRU  

TURISMUL DURABIL 
 

Robert BLAJ 
conf.univ.dr.ing., Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului, Universitatea 

”Lucian Blaga” din Sibiu 
 

 
Abstract 

Getting organic, unpolluted and clean (agricultural and forest products as raw materials in the food, 
cosmetic or pharmaceutical) is a very topical concern. The most important products are bio foods, bio feed with 
a nutritional and preventive therapy, herbal products and the forest area. 

In addition to the production of wood, forest provided over time by human satisfying a wide range of 
accessories, with multiple uses. These products are: tree bark, berries, seeds, sap, buds, twigs wicker, cones, 
leaves, mushrooms, feed, resin, vegetable oils, honey, medicinal and aromatic plants or trees winter. 

Key words: pădure, produse, turism durabil, sport, recreativă 
 
JEL Classification: Q190 

 
Introducere 

Pădurea este considerată a fiind  unul dintre cele mai complexe ecosisteme şi în orice 
caz cel mai complex ecosistem terestru. Aceasta se datorează în special numărului mare de 
specii ce o compun şi multitudini de relaţii ce se stabilesc între acestea, făcând ca pădurea să 
fie unui dintre cele mai stabile ecosisteme terestre.  

În ceea ce priveşte rolul pădurii, aceasta a avut un rol foarte important în dezvoltarea şi 
diversificarea speciilor de plante şi de animale prezente sau trecute de pe această planetă, 
evoluţia multor forme de viaţă fiind strâns condiţionată de prezenţa şi protecţia oferită de 
aceasta. Şi în evoluţia şi dezvoltarea societăţii umane pădurea a avut şi continuă să aibă un rol 
important.  

Produsele accesorii ale pădurii sunt resurse materiale de natură vegetală, lipsite total 
sau parţial de lemn, furnizate de arborii, arbuştii şi solul pădurilor, cât şi de terenurile afectate 
acestora, cunoscute în trecut şi sub alte denumiri, ca: produse nelemnoase, produse secundare, 
produse auxiliare ale lemnului.  

Produsele accesorii ale pădurii sunt resurse naturale vegetale, lipsite total sau parţial 
de materie lemnoasă, produse şi reproduse de arborii, arbuştii şi subarbuştii forestieri, cât şi 
de solurile pădurilor şi ale terenurilor afectate acestora, care pot fi recoltate şi valorificate ca 
atare sau prelucrate industrial în sortimente seminfinite şi finite.    

 
Pădurea – rol, tipologie 

Pentru o lungă perioadă a istoriei umane pădurea a reprezentat o sursă de protecţie şi 
un mijloc de apărare eficient faţă de alte specii sau faţă de alte populaţii. Totodată aceasta a 
reprezentat şi o bogată sursă de hrană atât pentru om, cât şi pentru animale, dar şi o sursă de 
materie primă pentru construirea adăposturilor, unor obiecte necesare în activităţile 
desfăşurate şi nu în ultimul rând a armelor. În această perioadă impactul antropic asupra 
pădurii era foarte redus, omul necontribuind în mod evident asupra ecosistemului forestier. 
[Târziu, D., 2003, p. 196] 

  Pe măsură ce evoluţia a transformat omul din culegător şi vânător în cultivator şi în 
strânsă legătură cu explozia demografică a acestuia, pădurea a constituit un obstacol în 
dezvoltarea societăţii umane. În vederea extinderii suprafeţelor cultivate omul a trecut la 
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defrişarea unor suprafeţe însemnate de pădure, activitate care a avut un impact major asupra 
ecosistemelor forestiere prin diminuarea suprafeţei acestora.   

În strânsă legătură cu dezvoltarea societăţii umane, urmare mai ales a creşterii 
cerinţelor societăţii faţă de resurse în general şi faţă de resursele forestiere în special,  s-a 
semnalat un nou impact semnificativ asupra ecosistemelor forestiere soldat în special cu 
deteriorarea calitativă a acestora. Acest impact a determinat o scădere a biodiversităţii 
pădurilor şi implicit o diminuare a stabilităţii acestor ecosisteme, făcându-le mai vulnerabile 
în faţa factorilor vătămători abiotici sau biotici şi scăzându-le capacitatea de producţie. 

Pentru corectarea şi diminuarea efectelor negative asupra pădurii, dar şi din necesitatea 
de a spori efectele pozitive ale acesteia asupra comunităţilor umane precum şi cantitatea de 
biomasă produsă, societatea umană a  fost nevoită să studieze aceste ecosisteme, să elaboreze 
şi să pună în practică o serie de măsuri restrictive referitoare la exploatarea acestora.  

În prezent, importanţa pădurilor rezidă tocmai din multiplele roluri jucate de către 
aceasta, dintre care cele mai importate sunt: 

 filtrarea aerului, îmbogăţirea acestuia cu oxigen şi mai ales fixarea dioxidului de carbon 
din atmosferă prin intermediul fotosintezei;  

 alimentarea, filtrarea, asigurarea unui debit relativ constant şi protecţia apelor 
curgătoare, ape care în multe cazuri reprezintă surse de apă potabilă şi/sau industrială 
pentru comunităţile umane;  

 diminuarea efectelor excesive ale factorilor climatici sau a efectelor negative ale unor 
fenomene meteorologice deosebite (diminuarea intensităţii vânturilor, diminuarea 
amplitudinilor termice zi-noapte sau iarnă-vară, diminuarea scurgerilor de suprafaţă în 
cazul ploilor deosebite, încetinirea topirii zăpezilor în cazul încălzirilor bruşte ale 
vremii, diminuarea intensităţii vânturilor, etc.), determinând pe această cale şi protecţia 
aşezărilor umane precum şi a altor obiective (căi de acces, construcţii hidrotehnice, etc.)  
împotriva factorilor destabilizatori;  

 protecţia formelor de relief şi a solului  împotriva eroziunii şi/sau alunecării;   
 rol în existenţa şi ocrotirea multor specii de animale, păsări şi chiar plante în condiţii  

naturale;   
 producţia de biomasă necesară în industria forestieră, este cel mai uşor de intuit rol şi de 

cele mai multe ori considerat pe nedrept cel mai important.  
 

Zonarea funcţională a pădurilor 
Pădurile răspund în mod diferenţiat la multiplele necesităţi social-economice şi 

ecologice ale omului, dintre care cele mai importante sunt: protecţia şi purificarea apei şi 
aerului, protecţia construcţiilor şi culturilor agricole împotriva factorilor de mediu 
nefavorabili, furnizarea de materie primă în industria de construcţii şi în industria energetică, 
oferă biodiversitate şi unui bogat material de studiu. [Alexe A., Milescu I., 1983, p. 127] 

Urmare a presiunii antropice tot mai mare asupra pădurilor, materializată atât prin 
reducerea suprafeţelor împădurite, urmare a defrişărilor în ultimele secole, dar şi prin 
creşterea cererii de masă lemnoasă, prin modificări ale calităţii mediului tot mai pronunţate 
datorate activităţilor industriale, s-a simţit încă de la începutul secolului XX nevoia gestionării 
acestora diferenţiat, în funcţie de anumite necesităţi la care pădurile urmau  să răspundă cu 
prioritate, restul beneficiilor pe care le puteau oferii fiind trecute într-un plan secund.  

În România, primele reglementări legale privind zonarea funcţională a pădurilor s-au 
realizat prin Hotărârea Consiliului de Miniştrii nr. 114/1954, iar ulterior de Codul Silvic din 
anul 1962, Legea 2/1987, Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor (1986), Codul Silvic 
– L.26/1996, Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor (2000), Codul Silvic – L.46/2008 
). 
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Potrivit reglementărilor în vigoare (L.46/2008), vegetaţia forestieră se împarte, din 
punct de vedere funcţional, în două grupe:  

• Grupa I, care cuprinde păduri cu funcţii speciale de protecţie a apelor, a solului, a 
climei şi a obiectivelor de interes naţional, păduri pentru recreere, păduri de 
ocrotire a genofondului şi a ecofondului, precum şi pădurile din ariile naturale 
protejate de interes naţional; 

• Grupa a II-a, care cuprinde păduri cu funcţii de producţie şi de protecţie, în care 
se urmăresc realizarea masei lemnoase de calitate superioară şi a altor produse ale 
pădurii, precum şi, concomitent, protecţia calităţii factorilor de mediu. 

Vegetaţia forestieră încadrată din punct de vedere funcţional în grupa I (păduri cu 
funcţii speciale de protecţie) reprezintă aproximativ jumătate din fondul forestier naţional. 
Având în vedere multitudinea  factorilor de mediu, sociali, ecologici şi biologici  faţă de care 
vegetaţia forestieră urmează a-şi manifesta efectele eco-protective, a fost necesară scindarea 
grupei I funcţionale în cinci subgrupe, fiecare dintre acestea fiind împărţite în mai multe 
categorii funcţionale: 

 Subgrupa 1.1 Păduri cu funcţii de protecţie a apelor – cuprinde 8 categorii 
funcţionale în care sunt grupate păduri cu rol în: protecţia surselor de apă 
(potabilă, minerală sau industrială); protecţia lacurilor (în special împotriva 
colmatărilor); protecţia malurilor şi a obiectivelor din apropierea cursurilor de 
apă, etc. 

 Subgrupa 1.2 Păduri cu funcţii de protecţie a solului – cuprinde 11 categorii 
funcţionale în care sunt grupate păduri cu rol în: protecţia terenurilor slab coezive, 
alunecătoare, degradate, cu pantă mare sau înmlăştinate împotriva fenomenelor 
precum: alunecările de teren, eroziunea de suprafaţă sau de adâncime, producerea 
de avalanşe, etc. Pădurile din această subgrupă joacă un rol activ şi în protecţia 
obiectivelor situate în apropierea terenurilor menţionate mai sus (construcţii 
civile, industriale sau militare, căi ferate, drumuri, etc.). 

 Subgrupa 1.3 Păduri cu funcţii de protecţie contra factorilor climatici şi 
industriali dăunători cuprinde 11 categorii funcţionale în care sunt grupate: 
pădurile care vegetează în condiţii de mediu improprii, foarte aproape de limita 
inferioară a necesităţilor ecologice ale speciilor forestiere ce le compun (stepă sau 
silvostepă, vecinătatea mării, la altitudini foarte mari), condiţii ce determină 
dificultăţi în privinţa regenerării şi dezvoltării acestora; păduri care vegetează în 
zone poluate cu rol în corectarea (diminuarea) factorilor poluatori; perdele de 
protecţie a terenurilor agricole, căilor de comunicaţii, alte obiective sociale.  

 Subgrupa 1.4 Păduri cu funcţii de recreere cuprinde 6 categorii funcţionale în 
care sunt grupate: pădurile parc, pădurile din jurul oraşelor, staţiunile turistice, 
balneoclimaterice şi sanatoriile, din jurul monumentelor de cultură, etc. 

 Subgrupa 1.5 Păduri de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi 
ecofondului forestier cuprinde 14 categorii funcţionale în care sunt grupate: 
pădurile destinate conservării resurselor genetice, pădurile constituite în rezervaţii 
naturale, ştiinţifice şi peisagistice; pădurile constituite în rezervaţii de seminţe; 
păduri seculare, virgine sau cvasivirgine, parcuri dendrologice, parcuri naturale, 
etc. 

Rolul vegetaţiei forestiere încadrate din punct de vedere funcţional în grupa a II-a 
(păduri cu funcţii de producţie şi de protecţie) este de a răspunde nevoilor economice ale 
societăţii, pădurile din această grupă manifestând în subsidiar şi rol eco-protectiv. Pădurile din 
această grupă au fost scindate în două subgrupe, în raport cu resursa economică propusă a se 
asigura de către acestea:  



Robert BLAJ 
 

 152 

 Subgrupa 2.1 Păduri cu funcţii producţie a lemnului – cuprinde 3 categorii 
funcţionale în care sunt grupate păduri cu rol în: producerea lemnului de calitate 
superioară (furnire tehnice sau estetice, lemn de rezonanţă, lemn de claviaturi); 
lemn de cherestea; lemn de celuloză, construcţii rurale, alte utilităţi. 

 Subgrupa 2.2 Păduri cu funcţii prioritare în producţia cinegetică – cuprinde o 
singură categorie funcţională în care se regăsesc pădurile cu rol cinegetic 
deosebit. 

 
Importanţa produselor accesorii ale pădurii 

Deşi produsele accesorii ale pădurii reprezintă un volum mult mai mic (aproximativ 
23% din producţia totală a pădurii), acestea au o mare importanţă deoarece contribuie la 
îmbunătăţirea şi diversificarea alimentaţiei raţionale, atât prin produsele în stare proaspătă 
(fructe, ciuperci, sucuri naturale), cât şi sub formă conservată (siropuri, gemuri, diverse 
extracte), satisfac unele ramuri ale industriei chimice, prin producţia de alcool industrial, 
amidon, colofoniu, terebentină, uleiuri eterice, substanţe tanante, lacuri, pigmenţi, coloranţi, 
fibre tehnice, ceruri vegetale, participă la întărirea bazei furajere a sectorului zootehnic prin 
producţia de frunze, turte, făinuri furajere şi fân, asigură realizarea de materiale energetice, 
îngrăşăminte naturale şi materiale de construcţie şi, totodată, furnizează materiale folosite în 
industria mică şi pentru artizanat: nuiele pentru împletituri, fibre liberiene, cetină, conuri, 
pomi de iarnă. [Corlăţeanu Silviu, 1984, p. 7-12] 

Utilizarea acestor produse este o practică veche, încă din cele mai vechi timpuri, hrana 
necesară fiind întâi asigurată prin cules. Produsele vegetale proveneau exclusiv din flora 
spontană, în special din cea a pădurii şi constau din fructe şi seminţe, frunze şi lăstari, 
rădăcini, rizomi, tuberculi şi bulbi, ciuperci. Fructele au jucat un rol important. Au interesat în 
mod deosebit fructele arborilor, precum merele şi perele pădureţe, cireşele amare, dar şi ale 
arbuştilor, între care zmeura, murele, afinele, coacăzele de munte, alunele, coarnele, 
porumbele, măceşele. Mierea de albine, un aliment preţios, întrucât în trecut alte substanţe cu 
gust dulce lipseau, se culegea din cuiburile pe care albinele şi le construiau în scorburile 
arborilor. 

Resursele furajere oferite de pădure au sprijinit activitatea de creştere a animalelor, 
una din practicile foarte vechi fiind păşunatul liber în cuprinsul pădurilor. Mai târziu au fost 
folosite în acest scop golurile naturale, ca şi cele obţinute prin tăierea arborilor. Fânul de 
pădure recoltat din astfel de locuri, ca şi frunzarele din specii ca stejarul, fagul, paltinul, 
mesteacănul, frasinul, ghinda şi jirul reprezentând sursa principala de nutreţ pentru animale. 

 
Produsele cu valoare terapeutică 

Fitoterapia sau ştiinţa utilizării plantelor în folosul sănătăţii, are o vechime de mii de 
ani, flora ţării noastre cuprinzând  aproximativ 700 de specii de plante considerate medicinale. 

Pentru tămăduirea diferitelor boli s-au folosit numeroase plante medicinale, iar răşina 
a servit la prepararea de unguente. Calităţile lor terapeutice se datorează principiilor active pe 
care le conţin, respectiv, în compoziţia acestora se regăsesc substanţe precum: vitamine, 
uleiuri volatile, glucide, heterozide fenolice, cumarine, flavonozide, antociani, derivati ai 
acizilor polifenolcarboxilici, heterozide sterolice, heterozide triterpenice, lipide, rezine, 
principii amare, alcaloizi si alte principii active cu proprietăţi de natură vegetală. 

Principalele plante cu valoare terapeutică din flora spontană, folosite şi astazi sunt: 
florile de tei, soc negru, nalbă, lumânărică, coada şoricelului, frunzele de afin, mătrăgună, 
nalbă, nalbă mare, izmă, pătlagină, frunzele de afin, chimen, coada calului, cimbrişor, 
sunătoare, obligeană, angelică, arnică, brustur, pelin, rostopască, spânz, pedicuţă, ciuboţica 
cucului, cruşin, săponariţă, splinuţă, urzică, valeriană, strigoaie, lumânărică, călin, saschiu, 
vâsc şi altele. Mierea şi ceara de albine erau şi ele preţuite pentru puterea vindecătoare. 
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Fructele de pădure 
Fructele de pădure sunt considerate printre cele mai sănătoase din lume datorită 

substanţelor antioxidante, a vitaminelor şi a mineralelor pe care le conţin. 
Cele mai căutate sunt fructele de zmeur, mur, afin negru, merişor, porumbar, cătină 

albă, măceş, coacăz, însă, de asemenea, un interes tot mai crescut în acest sens îl au fructele 
de alun, corn, cireşe amare, scoruş, castan comestbil, păducel, măr pădureţ. 

Acestea prezintă o deosebită importanţă, fiind apreciate în consumul uman pentru 
însuşirile nutritive, dar şi pentru conţinutul de principii active, contribuind la fortifierea 
imunităţii şi la combaterea unei liste lungi de afecţiuni. În compoziţia chimică a fructelor de 
pădure se regăsesc constituenţi precum: proteine, lipide, glicozide, vitamine, acizi organici, 
substanţe tanoide, substanţe pectice, uleiuri volatine, substanţe minerale, amidon, celuloză.  

Pe lângă valoarea lor nutritivă şi culinar-gastronomică ridicată, acestea sunt 
considerate produse biologice, naturale, ecologice, deoarece provin dintr-un mediu cu 
atmosferă relativ pură, lipsită de nocivităţile caracteristice zonelor industriale şi din 
apropierea aglomerărilor urbane, nefiind contaminate cu substanţele chimice toxice întâlnite 
în cazul culturilor tratate cu pesticide şi îngrăşăminte minerale, unde aceşti compuşi, aplicaţi 
în doze oricât de mici, prin remanenţă, au efect negativ privind calitatea alimentară sau 
terapeutică.  

Ele sunt, de asemenea căutate de fauna ecosistemelor forestiere, căreia îi asigură o 
bună parte din necesarul de nutrienţi care asigură desfăşurarea normală a metabolismului. O 
parte însemnată din volumul fructelor de pădure este în mod obişnuit consumată de fauna 
cinegetică (30 - 40% din producţia de fructe de pădure). 

 
Produsele de uz gospodăresc 

Coaja de stejar, gorun, anin şi molid, conurile de molid, galele au fost utilizate la 
prelucrarea pieilor de animale încă din timpurile cele mai îndepărtate, materialul tăbăcit fiind 
necesar pentru curele, harnaşamente, diverse piese de încălţăminte şi îmbrăcăminte. Ceara de 
albine se folosea pentru impermeabilizarea îmbrăcăminţii, iar răşina s-a utilizat la lipitul 
vaselor de lemn care curgeau, la prepararea de vopsele sau la fabricarea săpunului. Erau mult 
căutate şi plantele colorante pentru vopsitul fibrelor textile, ca de exemplu coaja de anin, 
coaja ramurilor şi frunzele de măr pădureţ, coaja, frunzele şi învelişul verde al fructelor de 
nuc comun. 

Ecosanogeneza, a rezultat prin contopirea a doi termeni ”ecologic” şi ”sanogeneză”, 
unind într-un singur concept, sănătatea omului cu a mediului. [Gruia R. şi colab., 2002, p. 82] 

Conceptul implică omul cu problematica sa majoră, acţiunile umane şi rezultatele lor, 
natura şi societatea, cultura materială şi spirituală într-un context relaţional global. [Puia I. şi 
colab., 2001, p. 285] 

Produsele ecosanogene, reprezintă rezultatul pragmatic al ecodezvoltării şi sunt 
obţinute printr-o abordare centrată pe valori, care ţine seama, în mare măsură de om şi de 
cerinţele sale imediate şi de perspectivă ”a produce pentru om şi în armonie cu natura”.  

Este vorba despre produse ce implică: cunoştinte legate de ştiintele socio-umane;  
-     rolul acţiunilor economice în influenţarea mediului; raportul între modelele 
culturale despre natură; modul de intervenţie al omului în ecosisteme;    
instrumentalizarea unor valori morale în produs. 
Ecodezvoltarea se referă la dezvoltarea la nivel regional şi local, în concordanţă cu 

potenţialul zonei implicate, cu atenţie acordată pentru utilizarea adecvată şi raţională a 
resurselor naturale, a stilurilor  tehnologice şi  formelor organizatorice care să respecte 
ecosistemele naturale şi  modelele sociale şi culturale locale. Termenul este de asemenea 
folosit pentru a descrie o abordare integrată a mediului şi a dezvoltării.  
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Concluzii 
Principalele funcţii ale pădurii sunt: oferă apă curată; oferă aer curat; oferă condiţii de 

viaţă mai bune şi protecţie; oferă stabilitate şi protecţie; oferă protecţie, biodiversitate şi un 
bogat material de studiu; oferă materie primă. 

Produsele accesorii ale pădurii sunt produse ecosanogene.  
Peisajele deosebite,  existenţa unor arii protejate, specii de animale şi păsări ocrotite, 

alături de  ofertele pentru petrecerea timpului liber ar putea atrage pe viitor, un număr cât mai 
mare de turişti în vederea promovării imaginii şi a cadrului natural. 

Intensificarea silvoturismului se poate face prin implicarea comunităţilor locale, care 
ar fi astfel încurajate să pună în valoare datinile, tradiţiile, obiceiurile prin organizarea de 
evenimente. Cu prilejul unor astfel de evenimente, populaţia din comunităţile locale îşi poate 
valorifica produsele locale/tradiţionale, inclusiv pe cele cunoscute ca fiind produse accesorii 
ale pădurii.  
 Valorificarea ecozonelor silvice ar putea aşadar aduce o serie de beneficii pe plan 
local, integrând pe de o parte conservarea biodiversităţii, protejarea si ameliorarea mediului 
înconjurător, a peisajelor, precum şi a obiectivelor turistice şi antropice, materiale şi imateriale.  
 Considerăm că managementul sustenabil al pădurilor vizează domenii precum cele 
prezentate în figura de mai jos: [Blaj Robert, 2012, p. 86] 

 
Figura nr. 1: Managementul sustenabil al pădurii şi componentele sale  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silvoturismul este parte componentă a managementului sustenabil al pădurilor, care la 
rândul său se înscrie în curentul actual de ”economie verde”, care presupune o dezvoltare  sigură 
şi durabilă a economiei de azi. 
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