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CHAPTER I 

SPECIFICITY OF ROMANIAN RURAL TOURISM 

PRODUCT. INFLUENCING FACTORS 
 

ROMANIAN TRADITIONAL VILLAGE AS A SUPPORT 

FOR RURAL TOURISM DEVELOPMENT 
 

SATUL TRADIȚIONAL ROMÂNESC – SUPORT PENTRU 

DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL 

 

Teodor PĂDURARU1 

 
Abstract 

We all live in a time of profound economic, social, and political transformations 

which imprint our activities and preocupations. Globalization has lead, under many 

aspects, to the degradation of Romanian rural area. 

The reconstruction of rural social life must be supported by education and culture. 

That is because only culture can civilize us and for a society to become civilized, first it has 

to become educational. The village can regain its former status of a “centre of culture and 

civilization”. 

Key words: transformation, globalization, Romanian rural area, tradition, 

culture, education 

 

1. Introducere 

În Cuvântul inaugural rostit cu ocazia primirii titlului academic de 

Doctor Honoris Causa din partea Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-

Napoca la 7 decembrie 2011, intitulat Satul românesc între tradiţie, 

supravieţuire şi speranţă, Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române, spunea: „Satul nostru românesc a tezaurizat o mulţime 

de valori spirituale, morale şi culturale care trebuie aduse din nou în 

actualitate, fără a cădea însă într-o nostalgie a repetiţiei trecutului. Din 

nefericire, în zilele noastre se constată o criză a satului românesc atât din 

punct de vedere practic, cât şi spiritual. Astăzi, satul românesc este oarecum 

                                                 
1 Cercet. șt. pr. II dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia 

Română - Filiala Iași; șef de departament, Departamentul de Relații cu Cercetarea 

Științifică, Asociaţia Generală a Economiştilor din România; preşedinte, Filiala Iaşi a 

Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, tpaduraru2005@yahoo.com 
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răstignit între idealizare nostalgică şi abandonare practică, între identitate 

tradiţională şi supravieţuire precară.”2 

 

2. Spiritualitatea tradiţională a satului românesc 

În discursul său de recepţie la Academia Română din 5 iunie 1937, 

intitulat Elogiul satului românesc, poetul şi filosoful român Lucian Blaga 

dezvolta de fapt metafora sa poetică "veşnicia s-a născut la sat" şi 

argumenta că satul românesc este "singura prezenţă vie încă, deşi 

nemuritoare, nemuritoare, deşi aşa de terestră, este unanimul nostru 

înaintaş fără nume".3 

Satul e atemporal, spunea Lucian Blaga în memorabilul său discurs 

de recepţie la Academia Română. „Satul, situat în inima unei lumi, îşi e 

oarecum sie-şi suficient. El n-are nevoie, spune în continuare Lucian Blaga, 

decât de pământul şi de sufletul său şi de un pic de ajutor de sus, pentru a-şi 

suporta cu răbdare destinul.” 

Prozatorul Liviu Rebreanu, în discursul său de recepţie la Academia 

Română din 29 mai 1939, intitulat Laudă ţăranului român, afirma că "la 

noi, singura realitate permanentă, inalterabilă, a fost şi a rămas ţăranul. 

Atât de mult că, de fapt, ţăranul român nici nu e ţăran ca la alte popoare. 

Cuvântul însuşi e de origine urbană, cel puţin în semnificaţia actuală. 

Ţăranul nu-şi zice niciodată ţăran. Doar în vremile mai noi şi sub influenţe 

politice a pătruns şi la ţară cuvântul, spre a indica pe omul de la sat în 

contrast cu cel de la oraş. Ţăranii însă numesc pe ţărani, simplu, oameni. 

De fapt, ţăranul n-are nume pentru că nu e nici clasă, nici breaslă, nici 

funcţie, ci poporul însuşi - omul român". Şi, ceva mai departe, Rebreanu 

preciza: "Suntem şi vom fi totdeauna neam de ţărani. Prin urmare, destinul 

nostru ca neam, ca stat şi ca putere culturală atârnă de cantitatea de aur 

curat ce se află în sufletul ţăranului. Dar mai atârnă, în aceeaşi măsură, şi 

de felul cum va fi utilizat şi transformat acest aur în valori eterne." 4. Aurul 

                                                 
2 Cuvântul inaugural al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române, rostit cu ocazia primirii titlului academic de Doctor Honoris Causa din partea 

Universităţii Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, miercuri, 7 decembrie 2011, 

http://ziarullumina.ro/satul-romanesc-intre-traditie-supravietuire-si-speranta-1231.html 
3 Lucian Blaga, Elogiul satului românesc, discurs de recepţie la Academia Română, 

susţinut în data de 5 iunie 1937, publicat în volumul "Izvoade - eseuri, conferinţe, articole", 

Editura Minerva, Bucureşti, 1972, p. 2.  
4 Liviu Rebreanu, Laudă ţăranului român, discurs de recepţie la Academia Română, 29 mai 

1939, vezi: www.academiaromana.ro/com2005/pv1031/ESimion.doc. 
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curat" din sufletul ţăranului despre care vorbea Rebreanu este de fapt 

spiritualitatea profundă a ţăranului, lumina credinţei şi a hărniciei, a 

dărniciei şi a jertfelniciei ca dăruire de sine şi dăinuire spirituală în timp şi 

peste vremuri diferite. 

După cum observă părintele Dumitru Stăniloae, ţăranul român vede 

prezenţa harică şi ocrotirea milostivă a lui Dumnezeu în toate cele prezente 

în jurul său: "Vede pe Dumnezeu în taina naturii. Un peisaj frumos al 

naturii e pentru el un adevărat rai. El spune în Mioriţa: "Pe un picior de 

plai,/ Pe o gură de rai". El simte atât de aproape de om pe Dumnezeu, pe 

Maica Domnului, încât foloseşte pentru ei diminutive: (de familiaritate - 

n.n.) "Dumnezeu drăguţuâ", "Măicuţa Domnului"5  

Abordând o parte a specificului educației adulților în mediul rural 

din România, prin prisma trecutului și prezentului, lucrarea de față se vrea a 

fi o pledoarie a necesității reîntoarcerii la rural; a dorinței de a reînvia ceea 

ce, odată, a oferit atâta vitalitate și naturalețe satelor noastre, dar nu numai, 

ci chiar întregii societăți – cultura și educația țăranului român. 

 

3. Universul educațional rural 

Pentru cel ce încearcă să prezinte cât mai complet atmosfera 

cultural-educativă a satului românesc, îi este cu neputință să neglijeze 

activitatea de creație care s-a manifestat cândva cu o vitalitate deosebită. 

Trebuie amintit aici rolul educativ și creator al mișcărilor artistice - 

activitățile unor coruri, echipe de dansuri - care antrenau un număr mare de 

săteni, constituind una din cele mai largi rețele de răspândire a valorilor în 

cele mai îndepărtate colțuri ale țării. 

Atât pe plan național cât și universal sunt numeroase exemple 

concrete privind rolul pe care cultura și educația l-au avut în ridicarea 

conștiinței poporului, în dezvoltarea tuturor domeniilor economice și 

politice. Ieșirea din crizele socio-politice în care se găsea poporul român la 

sfârșitul secolului XIX – începutul secolului XX, este mărturie a ceea ce a 

reprezentat educația prin cultură în rândul maselor. Principala problemă și 

poate cea mai gravă a societății românești era chestiunea țărănească, care în 

scurt timp devine chestiune culturală, pentru a cărei rezolvare, educația 

devine cel mai eficient mijloc care va ajuta țăranul să se ridice la înțelegerea 

menirii și drepturilor lui prin cultură. 

                                                 
5 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Reflexii despre spiritualitatea poporului român, Editura 

Scrisul Românesc, Craiova, 1992, p. 105. 
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Universul educațional rural din țara noastră era foarte bogat în 

instituții și forme de educație datorită implicării deosebite a spiritelor 

misionare ale satului românesc adevărați agenți cu misiuni educative de la 

sate, care erau reprezentați de: 

 învățător, căruia i s-au atribuit o serie de calități: „înțeleptul și 

sfătuitorul satului”; 

 preot, care alături de învățător, reprezenta unul din „capii satului”; 

 bătrânul satului, „cel mai știutor om al satului”, un fel de „înțelept 

al satului” datorită calităților sale morale și intelectuale (chiar dacă avea 

doar 4 clase) era considerat unul dintre educatorii sau chiar „capii satului”. 

Ca sfătuitor al sătenilor orienta anumite activități agricole ale locuitorilor 

Era considerat judecător al satului – „judeca delictele comise după legi 

nescrise, dar pe care oamenii le respectau cu sfințenie”, dar și educator al 

bunei cuviințe. 

Aceștia erau considerați în trecut „capii satelor”, „cele mai respectate 

persoane din sat, învățăturile lor ducând oamenii pe calea cea dreaptă”. 

H.H. Stahl spune de asemenea că: “O deosebire esenţială între viaţa 

orăşenească şi aceea a satului consistă în faptul că la sat nu există persoane 

depozitare a toată cultura sătească, ci depozitară e însăşi obştia. Atunci când, 

de pildă, se întâmplă în viaţa satului un eveniment deosebit, naştere, moarte, 

nuntă etc., nimeni nu ar putea să-ţi spună ce anume se va întâmpla ca reacţie 

din partea obştiei. Ci aici există o mentalitate colectivă, în care fiecare om în 

parte, ştiind câte ceva, face gesturile care se cad, obştia închegându-se 

firesc, cu fiecare prilej nou. Dar închegarea aceasta se face pe temeiul unei 

memorii sociale deosebit de atente, aşa cum numai civilizaţiile de bază, de 

tradiţie orală o pot avea. Un fond străvechi există deci, pentru întreaga 

noastră ţărănime. (…) În gândurile lor despre moarte, despre viaţă, despre 

puterile nevăzute, bune şi rele, care ne stau deasupra, despre chipul în care 

să se poarte oamenii unii cu alţii înăuntrul familiilor şi de la familie la 

familie, toţi ţăranii noştri se arată părtaşi la aceeaşi veche civilizaţie.”6 

În prefaţa la volumul său H.H. Stahl afirmă că „Tradiţia trebuie 

considerată ca un punct obligatoriu de pornire, după cum şi depăşirea ei, 

calea necesară oricărui progres. Cu condiţia ca din tradiţie să se scoată o 

învăţătură, în dublul sens al cuvântului: „învăţătură”, ca acumulare de 

cunoştinţe şi informaţii, dar şi ca „învăţătură de minte”, căpătată pe urma 

                                                 
6 Henri H. Stahl, Amintiri şi gânduri…, Ed Minerva, București, 1981 
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unor experienţe din care poţi afla ce anume se cade a fi continuat şi ce 

trebuie părăsit, din tot ce s-a făcut altădată.” 

 

4. Forme tradiționale de educație în mediul rural 

1) Șezătoarea constituie poate cea mai veche și continuă formă de 

manifestare culturală, intrată, prin tradiție, în viața satului românesc, fiind 

declarată în trecut obligatory. 

2) Cercurile culturale, inițiate de Spiru Haret, a căror existență se baza 

pe activitatea desfășurată de învățătorii de la sate. Considerându-se că 

factorii administrativi nu erau în măsură să realizeze ridicarea economică și 

culturală a poporului, s-a încredințat această misiune învățătorilor, 

statornicind astfel menirea socială a școlii. 

3) Casa Școalelor – instituție specializată în educația adulților și în 

coordonarea activității culturale – a avut o contribuție importantă la crearea 

și dotarea bibliotecilor publice care, în concepția inițiatorilor lor, aveau 

rostul de a mijloci populației rurale legătura cu cartea și după terminarea 

școlii sau a cursurilor de alfabetizare. 

4) Bibliotecile sătești, cu o vechime milenară, dezvoltate o dată cu 

evoluția societății, au devenit instituții generalizate și cu organizare proprie 

datorită tot lui S. Haret care, întrevăzând în biblioteci un mijloc eficient de 

educație a populației rurale, a hotărât înființarea lor prin lege. Premisa de la 

care s-a pornit în proiectarea bibliotecilor populare a constituit-o înapoierea 

culturală a satelor și, în special, aceea a întreruperii legăturii locuitorilor de 

la sate cu școala, fapt care de cele mai multe ori ducea la uitarea celor 

învățate. Astfel scopul bibliotecilor populare era de a preîntâmpina această 

situație, dar și de a pune la dispoziția țăranilor cunoscători de carte mijloace 

pentru continuitatea cunoștințelor acestora, pentru înălțarea demnității și 

sentimentelor lor de oameni, pentru a le deschide sufletul pentru frumos, 

bine și adevăr, într-un cuvânt de a contribui la ridicarea culturală a 

populației prin mijlocirea cărții. Munca educativă a bibliotecilor populare 

era susținută de învățători, preoți și alți intelectuali ai satului. Prin munca lor 

au luat naștere cele mai multe biblioteci sătești, s-a îmbogățit zestrea 

bibliotecilor, a fost pusă în circulație cartea, s-au îmbogățit formele de 

muncă prin mijlocirea ei. Trebuie subliniat faptul că, în primele lor faze de 

manifestare, bibliotecile sătești erau ambulante. 

5) Casele de sfat și citire constituie primul complex cultural de sine 

stătător, născut ca urmare a impulsului dat muncii de ridicare culturală a 
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populației sătești printr-un sistem extrașcolar destinat adulților din mediul 

rural. Constituirea caselor de sfat și citire era legată de faptul că bibliotecile 

nu-și puteau îndeplini menirea lor educativă din lipsă de local. Astfel, 

adăugându-și săli de lectură, capătă cu timpul un nou profil în munca de 

culturalizare și educare a satului și anume acela de casă de sfat și citire. 

Casele de sfat și citire au pregătit astfel terenul pentru ceea ce vor fi în viața 

satului, imediat după război, căminele culturale. 

6) Căminul cultural a devenit în scurt timp instituția fundamentală de 

conducere culturală a satului datorită contribuției majore a lui Dimitrie Gusti 

și a Școlii Sociologice de la București. Activitățile organizate de această 

instituție au reușit să răspândească în rândul țărănimii numeroase cunoștințe, 

atât prin punerea în circulație a cărții, cât și prin intermediul conferințelor, 

lecturilor organizate în șezători etc. Ele au stimulat totodată activitatea de 

creație, mișcarea artistică, în incinta căminelor culturale evoluând coruri, 

formații de teatru, recitatori, dansatori etc. 

7) Teatrul nescris. În România nu exista vatră de creație populară fără 

piesă de teatru, plină de forme și de dinamism, care își găsea scena la 

șezători, hore, nunți și în alte ocazii, invitând spectatorii la muncă, la 

hărnicie, la realizarea frumosului, sau satirizând lenea, necinstea, risipa și 

altele. 

8) Vecinătatea reprezenta o altă formă interesantă de educație specifică 

ruralului tradițional, care se înscria mai ales într-un cadru informal.  Scopul 

principal al vecinătății era unul de întrajutorare reciprocă între săteni prin 

așa-zisele „clăci”. Vecinătatea – după spusele unui bătrân – reprezenta o 

comunitate de oameni, în rândul căreia nu era obligatoriu să fii înscris. Mai 

mult, dacă în sat conviețuiau mai multe etnii, fiecare dintre acestea avea o 

„vecinătate” (exemplu – vecinătatea românilor, a rromilor, vecinătatea 

maghiarilor). Prin vecinătate localnicii dispuneau de anumite ajutoare atunci 

când fiecare avea nevoie precum: ajutor material, fizic sau chiar sfat etc. 

Pentru acestea, sătenii, în fiecare lună trebuiau să dea o sumă de bani 

stabilită de un comitet al vecinătății alcătuit din: președinte, 4 – 5 membri și 

bătrânul satului. 

Pentru a se menține buna înțelegere, respectul reciproc și 

întrajutorarea între membrii vecinătății, înainte de lăsarea Postului Paștelui, 

se organiza o petrecere numită „Sărbătoarea împăcării”, care începea cu 

întâlnirea bărbaților acasă la bătrânul satului, unde se cânta și se analizau 

toate problemele satului. Apoi avea loc o ședință la Căminul Cultural la care 
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participau toți sătenii. Seara, toți membrii vecinătății participau la o 

petrecere organizată la căminul cultural. 

9) Gura satului (opinia publică) reprezenta, de asemenea, o altă formă 

educativă sătească care a căpătat, din nevoile satului de a evita degenerarea 

funcțională, un caracter instituționalizat. Era formată, din spusele unui 

bătrân, din „babe scorțoase” care interpretau orice gest sau cuvânt. Cele mai 

multe subiecte erau „născute” la diverse întruniri ale sătenilor: la hora 

satului, cu ocazia clăcilor organizate, la șezători, la târguri de animale, pe 

șanțuri, la porțile caselor. Gura satului avea, pe de o parte, un important rol 

de a echilibra moralitatea satului, văzută astfel ca „judecător” al comunității 

rurale („Pentru a nu intra în gura satului, trebuia să fii un bun gospodar și la 

locul tău”; „Era o foarte mare rușine să cazi în gura satului”), iar pe de altă 

parte, de a ține sătenii la curent cu cele mai noi știri, fie ele pozitive sau 

negative. 

Astăzi satul tradiţional românesc este pe cale de dispariţie. Dispar, 

încet dar sigur, portul, tradiţiile, casele vechi strămoşeşti, dispar ţăranii, 

animalele sunt mai puţine, rămân doar locurile, prinse şi ele în organizări 

administrative. Trăim o criză a satului prin depopulare şi migraţie la oraş şi 

în Europa. Nu există un echilibru al tradiţiei cu modernizarea, satul nu mai 

poate sta pe valoarea lui clasică care este, în primul rând, ecologică. Am 

putea, dar n-o facem, să-i dăm o gură de aer prin activităţi alternative la 

agricultura de subzistenţă, adică să avem reinventarea meşteşugarilor, 

agricultură ecologică şi proiecte de modernizare. Sunt atuuri ale satului la 

care nu trebuie să renunţăm, liniştea, aerul curat şi păsările. Avem 

nefericitul paradox, satul se restrânge spre vatră şi fuge în lume. 

Satul înseamnă matricea neamului românesc iar reînnoirea sufletului 

nostru ancestral rămâne singura cale de regenerare a vieţii satului. Ne 

bântuie o criză sub trei aspecte, criza conştiinţei morale moderne, criza 

familiei contemporane şi criza tuturor naţiunilor acestor vremuri. Cultura 

laică admite şi chiar sprijină adulterul, divorţul, pornofilia, corupţia, 

sterilitatea sistematică în căsătorie, pruncuciderea. Corupţia morală, proprie 

unei societăţi secularizate, transformă graiul în limbă de lemn şi aduce sigur 

cu sine pierderea colectivităţii spirituale a neamului românesc. Asistăm tot 

mai mult la stricarea limbii prin televizor.”7 

                                                 
7 Dan Popescu, Satul tradiţional românesc, între moarte şi necesitate, 

http://www.rasunetul.ro/satul-traditional-romanesc-intre-moarte-si-necesitate 

http://www.rasunetul.ro/autori/dan-popescu
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Satul românesc a fost practic desfiinţat ca entitate socială care trăia pe baza 

tradiţiei, cutumei, în obşti conduse de legi nescrise în care oamenii ştiau să 

trăiască şi să muncească laolaltă, fără să experieze polarizarea socială dintre 

săraci şi bogaţi, individualismul egoist şi lipsa de sens. Sunt aşa zise reforme 

care urmăresc dezrădăcinarea ţăranului şi transformarea lui în muncitor, în 

forţă de muncă ieftină pentru industrie şi oligarhie şi în consumator al 

produselor economice şi bancare. 

 

5. Concluzii 

Vorbind despre satul românesc, Raoul Weiss spunea: Aici am găsit 

omenia. Occidentul de azi e reprezentantul unui proces de cel puțin 30-40 

de ani de dezumanizare a societății, sub influența neoliberalismului. Când 

omul e redus la o funcție de producere și consum, rămâne din el ceea ce 

vedem azi în Occident: un roboțel isteț, foarte eficient în urmărirea 

propriului interes. Un aparat destul de bine pus la punct și absolut gol din 

punct de vedere spiritual. Psihologic, fără nicio legătură emotivă adevărată 

cu vreo comunitate familială, națională, regională sau lingvistică. O variantă 

a omenirii cu care eu nu mă mai identific deloc. Eu mă simt mult mai 

comfortabil emoțional, liniștit, acasă, într-o societate de români sau unguri 

din Transilvania, decât printre studenți, pedagogi, salariați, sau orice altă 

categorie socială de la Paris, Strasbourg sau Berlin. 

Reconstrucția vieții sociale rurale trebuie să găsească punct de 

sprijin în cultură și educație. Pentru că doar cultura civilizează individul, iar 

pentru a deveni o societate civilizată trebuie să devină, în primul rând, una 

educativă. Satul poate să-și recapete statutul lui binemeritat în trecut de 

„centru de cultură și civilizație”. Însă acest lucru se va întâmpla doar în 

condițiile în care învățământul pentru adulții din mediul rural va deveni și 

la  noi o  realitate,  așa cum, spre  exemplu, în alte țări  europene și nu 

numai, educația  adulților beneficiază de o bază legislativă destinată unei 

bune organizări și funcționări a instituțiilor rurale de educație. 

Plecând de la aceste constatări și având în vedere, în mod prioritar, 

datele obiective care au oferit un grad înalt de încredere, prezentăm, în 

continuare câteva din direcțiile de acțiune care au decurs în mod logic și 

care pot conduce în același timp atât la dezvoltarea spațiului rural cât și 

dezvoltarea diferitelor forme de turism, inclusive rural. 

1) Revalorizarea unor tradiții în domeniul educației adulților din 

mediul rural: 
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 reînvierea obiceiurilor și tradițiilor locale – atât de necesare în scopul 

redobândirii spiritualității culturale și a cultivării identității naționale; 

 reluarea unor forme de educație tradițională care s-au dovedit a avea 

un rol deosebit în cultivarea spiritului românesc – precum șezătorile literare, 

teatrul nescris, concursuri le meșteșugărești, cercuri culturale etc.; 

 reînființarea Universităților țărănești sau Școlilor pentru adulți; 

bineînțeles că acestea nu mai pot urma modelul imaginat cândva de 

pedagogii și sociologii din perioada interbelică, după cum nu pot fi copii ale 

unor instituții similare care funcționează astăzi peste hotare. Ele trebuie să 

fie instituții românești, să fie adecvate specificului nostru, să reflecte starea 

de spirit a poporului nostru și să se înscrie în limitele impuse de cerințele 

stringente ale locuitorilor din satele noastre. 

2) Valorificarea potențialului educațional existent prin punerea în 

valoare a instituțiilor rurale de educație încă funcționale – cămine culturale, 

biblioteci rurale. Pentru atingerea unui astfel de obiectiv se impune în 

primul rând o pregătire de specialitate a personalului care lucrează în astfel 

de instituții și o dotare materială corespunzătoare a acestora pentru a putea 

deveni eficiente. 

3) Valorificarea și implementarea unor proiecte de cooperare 

transnaționale și europene care să sprijine educația adulților din mediul 

rural.  
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CHRISTIAN SOCIAL LIBERAL THINKING. 

 THE ESSENTIAL COMPATIBILITY BETWEEN ITS 

VALUES AND THE TRADITIONAL VALUES OF THE 

ROMANIAN VILLAGE 
 

GÂNDIREA SOCIAL-LIBERALĂ CREȘTINĂ. 

COMPATIBILITATEA DE ESENȚĂ DINTRE SISTEMUL SĂU DE 

VALORI ȘI VALORILE TRADIȚIONALE ALE SATULUI 

ROMÂNESC 

 

Fănică UNGUREANU RACOVIȚA1 

 
„Labor omnia vincit.” 

 
Abstract 

The paper argues in favour of the compatibility between the Christian social 

liberal values and the traditional values of the Romanian village. 

Key words: social liberalism, Christianism, rural area, Romanian village 

 

1. Introducere 

În ansamblul construcțiilor social-liberal-morale, consider necesară o 

abordare cu finalitate sintetizatoare și de revalorificare a unor concepte 

filosofice și de gândire social-morală, care să scoată în evidență aspecte deja 

cunoscute, dar pe care să le privească din puncte de vedere extrem de 

diverse și adesea chiar neglijate, cu efecte, până acum, deosebit de 

dăunătoare, de bagaj politicianist, care, departe de a îmbăgăți ideile deja în 

circulație, le restrînge la interese meschine de populism degradant, 

subminând, conștient sau inconștient, sicietatea umană. 

În miezul acestui concept se situează omul, chintesență a acumulării 

experienței și evoluției. Pe parcursul evoluției, a existat o excepțională 

diversitate de idei, de abordări, de afirmări sau excluderi. Consider că în 

etapa actuală își poate face loc și conceptul de gândire social-liberal-

creștină, la care s-a ajuns nu abrupt, ci prin acumulări milenare. 

 

 

 

                                                 
1 Prof. univ. dr., economist 
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2. Conceptul de gândire social-liberal-creștină 

Prin sudoarea frunţii să ne dobândim existenţa zilnică și să ne 

consolidăm opțiunea pentru dimensiunea morală a existenței, sugera (în 

motto) Vergilius. 

Dintodeauna, de la primele preocupări de organizare a 

colectivităților umane, s-a ivit străduinţa de observare şi gândire, având ca 

obiectiv necesitatea unor repere, a unor limite şi orientări care să facă 

posibilă şi necesară imaginea, optimizantă şi optimizabilă, a convieţuirii 

umane grație capacităţilor omului obținute ca rezultat al aptitudinii de înaltă 

şi selectă gândire, specific umană, asociată cu multitudinea şi diversitatea 

efectelor care permit capacitate de a selecta şi a alege în deplină conştiinţă 

de sine, finalizată în dezirabilă voinţă de a face, de a voi să facă, extazul 

cererii şi generozitatea ofertei. 

Interpretarea societăţii umane oferă imaginea unui organism unitar în 

diversitate, după modelul structurii morfo-fiziologice umane, ca punct de 

plecare, şi finalitatea scopului, imagine pivotantă pe care se sprijină 

existenţa, evoluţia, dezvoltarea superior calitativă a societăţii omenești. 

Gândirea social-liberal-creştină nu apare nici ca un artificiu, nici ca o 

impunere, ci este o consecinţă firească, o rezultantă a gândirii omenești, ca 

finalitate a cunoaşterii, a capacităţii de a alege, printr-un înalt salt calitativ, 

mai ales prin proiectare şi resposabilitate, fiecare acţiune purtând cu sine 

schema sinapselor viului. 

Gândirea socială este punctul de plecare în analiza structurii 

societăţii umane, plecând de la componenta procesului de creare a bunurilor 

materiale şi spirituale prin valorificarea mediului, unde întâlnim cei trei 

factori: omul, mijloacele de muncă şi masa valorilor materiale şi spirituale 

puse în lucru. În acest proces, individul reprezintă elementul decisiv, care 

solicită continuă perfecţionare şi, implicit, grijă şi protecţie. De aici nevoia 

de a asigura colectivităţii umane condiţii optime de valorificare a 

capacităţilor sale fizice şi intelectuale. 

Omul, ca factor unic, apt de a valorifica mediului ambiant, trebuie să 

stea în centrul atenţiei oricărei întreprinderi materiale şi spirituale. Dacă 

mijloacele de muncă şi bunurile se cer continuu optimizate, cu atât omul e 

mai înalt poziţionat în structura societăţii. În consecinţă, orice demers 

trebuie să exprime esența naturii umane, dubla dimensiune, de creator şi de 

beneficiar. Omul, atomul colectivităţii sociale, trebuie să poarte cu sine 

vectorul mișcării ascendente în deplină cunoaştere. 



Christian social liberal thinking. The essential compatibility between its values and the traditional… 

 19 

Gândirea liberală este o consecinţă firească şi obiectivă a respectului 

față de fiinţa umană, prin naştere, prin existenţă şi prin evoluţie. Limitele 

trebuie să existe ca orientare, nu ca restricţie sau protecţie subiectivă. Omul 

trebuie să-şi afle locul în colectivitate prin deplinul acces la masa bunurilor 

materiale şi spirituale, prin oferirea, cu generozitate, a tuturor capacităţilor 

sale fizice şi intelectuale şi, drept consecinţă firească, prin participare în 

beneficiul creaţiei sociale. Limitele trebuie să fie doar cele intrinseci, date 

de caracteristicile fizice şi intelectuale ale individului, eliminându-se orice 

restricţie brutală și brutalitzantă. 

Sub aspectul mijloacelor, beneficiul trebuie să reprezinte numai 

consecinţa descoperirii şi valorificării specificului intelectual și afectiv al 

individului, care trebuie să fie liber să decidă, în procesul de participare şi 

de cunoaștere. 

Limitele participării individului trebuie să se manifeste doar în 

cadrul unei permanente perfecționări a cadrului moral și a structurii 

sistemului social. Dimensiunea morală trebuie să fie o constantă a 

preocupărilor, indiferent de domeniu și interese, concomitent cu o deplină 

cunoaştere a cerinţelor de dezvoltare. 

Gândirea creştină trebuie să fie o consecinţă a selecţiei morale, fără 

niciun partizanat și fără nici o opoziţie, prin abuz ori favoritism. Omul 

apare, în gândirea creştină, ca un fruct al afectelor, de maximă intensitate 

morală, unde iubirea aproapelui e dominanta existenţei şi convieţuirii. Omul 

este liber să fie bun, să creeze, să contribuie la existența lumii, dar în deplină 

moralitate, în nedezmințit respect față de valorile spirituale, preocupat 

mereu de valorificarea, la nivel superior, a darurilor oferite de mediul 

ambiant. 

Plecând de la familie spre societate, omul trebuie să fie conştient de 

actul şi scopul creaţiei. Valorile spirituale se cer cunoscute în profunzime, 

fără nicio oprelişte, singurele limite fiind date de grija de a optimiza cadrul 

societăţii umane, prin împlinirea menirii individuale şi prin respectul faţă de 

izvorul şi scopul creaţiei. Familia, societatea, sistemul educaţional trebuie să 

fie repere în valorificarea gândirii și a dimensiunii spirituale specific umane, 

prin creaţie şi împlinirea rostului fiecăruia pe pământ. 

Stadiul actual al gândirii omenești se caraterizează printr-o 

multitudine de factori de influenţă, cu acţiuni decisive care adeseori sunt 

dăunătoare. Astfel, asistăm la o deviație, cu conţinut material şi spiritual, 
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unde se domină, din nefericire nociv, un set de „mari zei”, reprezentaţi prin 

bani, medicamente, droguri, sexualitate. 

1) Banii, apăruţi ca o necesitate a evaluării, ca o accelerare a 

schimburilor, ca mijloc de plată şi exprimare a lumii materiale, în evoluţie, 

au ajuns o cale de degradare a relaţiilor interumane, o frână în evoluţia 

morală, din obiect al circulaţiei, un element al „vânzării” aproapelui, un 

scop al acţiunilor, iar nu o componentă moral a conveţuirii. 

2) De la nevoia de a ne întreţine starea de sănătate şi de a evita evoluţii 

dăunătoare s-a ajuns la o euforie, o explozie de remedii-minune, adeseori 

insuficient studiate, insuficient adecvate, goana după miracole fiind 

acompaniată de goana după efecte euforizante, neglijându-se educaţia 

terapeutică în folosul avantajelor financiare. 

3) Drogurile, o rezultantă a preferinței pentru ficționalizarea trivială, a 

evadării din real într-un „alt real”, conduc la anihilarea individului, la 

scoaterea lui din colectivitate, practicanţii pricinuind un mare neajuns nu 

numai asupra lor, dar mai ales asupra mediului, a familiei, a colectivităţii 

umane și nu atât asupra prezentului, cât, mai pregnant, asupra perspectivelor 

evoluţiei umane. 

4) Un alt element al decăderii este sexualitatea înțeleasă ca simplă 

expresie a abuzului prin exces, evident iresponsabil, ignorarea totală a 

respectului şi calităţii raporturilor dintre indivizi, distrugerea imaginii şi 

rostului familiei, pierderea din vedere a cadrului moral al generaţiilor 

viitoare, prăbuşirea sentimentului de preţuire către și de către semeni. 

Evident că înlăturarea sau măcar estomparea acestor anomalii poate 

şi trebuie să devină miza unui efort concertat și deplin asumat de 

configurare a unor curente de conduită morală autentică și, implicit, de 

(re)construcţie socială. Gândirea social-liberal-creştină reprezintă fără dubiu 

temeiul reușitei unui astfel de demers. 

 

3. Compatibilitatea dintre valorile social-liberal-creștine și valorile 

tradiționale ale satului românesc 

În sfera socialului, omul este axis mundi, cu capacitatea sa de 

reflecție și participare afectivă, cu voința și capacitatea de a alege, cu 

atributul libertății. Absolută libertate i se recunoaște omului de către 

Creatorul însuși: libertatea opțiunii morale. Privit astfel, creștinismul este un 

teren excepțional de fertil pentru evoluția conștiinței de sine. 
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Gândirea social-liberal-creștină este într-adevăr, în esență, 

compatibilă, prin sistemul său de valori și prin tradiție, cu fundamentele 

morale și sociale ale lumii rurale, mai ales astăzi, când construcția socială 

este precar înțeleasă și ineficient abordată, cu deosebire la sat. 

Omul, aflat în relație indestructibilă cu natura, creându-și mediul în 

aceeași măsură în care se lasă creat de către mediu, se află simultan în dubla 

postură, de creator și beneficiar al acestui ansamblu de valori. 

La răscruce de drumuri, de evaluări, de soluții, omul ruralului trebuie 

să facă posibilă actualizarea, în interiorul acestui mediu, tocmai a 

potențialului creativ, cu efect imediat, dar și de perspectivă. 

Este de deplină actualitate nevoia socială românească de a readuce în 

prim plan „omul pământului” – cândva: țăranul, astăzi: fermierul – spre a 

reface peisajul exterior, dar mai ales pe cel lăuntric, aproape destructurate. 

Sub aspect moral, omul, dar și mediul său: socialul, trebuie readuse 

la starea grație, adică de iubire – a semenului, a naturii – împiedicându-se 

degradarea ruralului și trivializarea ruralității ca stare de spirit. Nu prin 

simplisima și inevitabil ineficienta urbanizare, ci prin valorificarea unui 

tezaur străvechi, dar eclipsat de tot soiul de experimente politicianiste. 

Țăranul, printr-un sistem educațional adecvat, trebuie să reușească 

să-și asume exigențele de profesionalitate moderne, rămânând, cu toate 

acestea, deplin conștient de identitatea sa și forța tradițiilor sale. 

În plan social, țăranul/fermierul trebuie să devină un pivot în jurul 

căruia să ia ființă un nou concept al satului, al ruralului și ruralității, 

pretutindeni unde această realitate există. 

Industrializarea și tehnologizarea febrile, lipsite de discernământ, nu 

sunt soluția, nu aduc salvarea. Se cere conștientizată necesitatea salvării 

mediului de la degradare, se cere o educație profesională și sanitar-medicală, 

se cere protecție diversă în raport cu asalturile iresponsabile asupra 

mediului, care duc la tot felul de utilizări iresponsabile și insuficient 

cunoscute ori înțelese, se cere, mai ales, readucerea în prim plan a tradiției, a 

vastului patrimoniu rural românesc. 

Morala creștină trebuie să-și reia întâietatea, nu formală, ci de 

conținut, trebuie să-i fie recunoscută vocația de a iubi și a salva deopotrivă 

individul și colectivitatea, fără să-l umilească vreodată pe unul pentru 

celălalt. Se va putea urma, astfel, un sistem unitar de valori unice, 

ajungându-se la adevărata înțelegere a libertății, ca libertate de opțiune 

pentru valori morale: mai adânc și mai presus, iubirea și ajutorarea 
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aproapelui. Iubirea pentru libertate, pentru oameni, pentru valori absolute și 

pentru tradiție are un nume: Calea, Adevărul și Viața. 
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SPIRITUAL AND SOCIAL VALUE OF TRADITIONAL 

HOUSEHOLD FROM MOLDOVA AREA 
 

VALOAREA SPIRITUALĂ ŞI SOCIALĂ A GOSPODĂRIEI  

TRADIŢIONALE ŢĂRĂNEŞTI DIN ZONA MOLDOVEI 

 

Marilena DONCEAN1 

 
Abstract 

This research study reveals some general aspects of the household and types of 

existing homes over time in Moldavia, showing the great wealth of forms "a huge art 

workshop" a great esthetic value, and interest. 

Key words: architecture, furniture, tradition, folklore 

 

1. Introducere 

Locuinţa, acest nucleu în jurul căruia gravitează de milenii viaţa, a 

constituit dintotdeauna o preocupare continuă a omului. De la adăpostul 

primitiv, realizat cu mijloace rudimentare, până la casa modernă, omenirea a 

parcurs un drum lung, care marchează continua îmbunătăţire a condiţiilor de 

viaţă. Dintre factorii care au determinat evoluţia şi diversificarea interiorului 

ţărănesc, amintim: nevoia de confort, care a dus la mărirea spaţiului de 

locuit (exemplu: construirea altei încăperi, transformarea tindei sau a 

cămării în odaie de preparat hrana, construirea unei cămări etc.); 

îmbunătăţirea condiţiilor de dormit şi de luat masa (exemplu: introducerea 

patului cu saltele şi a mesei dreptunghiulare înalte în locul celei rotunde 

joase); influenţa arhitecturii culte, laice şi religioase. Trebuie de subliniat 

faptul că a existat iniţial o legătură organică între spaţiul de locuit şi 

amenajarea acestuia, interiorul constituind de la început un ansamblu 

unitar. 

Pe teritoriul Moldovei, arhitectura locuinţei, creaţie majoră a culturii 

populare româneşti s-a dezvoltat în forme de o valoare remarcabilă, astfel că 

în anumite epoci gospodăria tradiţională, alături de costumul popular, 

ajung să reprezinte spiritul epocii într-o formă specifică fiecărui popor în 

parte. 

                                                 
1 Cercet. șt. III dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iași a 

Academiei Române, doncean_m1967@yahoo.com 

mailto:doncean_m1967@yahoo.com
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Încadrată, din punct de vedere general, în aria largă de răspândire a 

construcţiilor de lemn – care cuprind Europa apuseană centrală şi nordică, 

mergând până dincolo de zonele împădurite de pe Volga – arhitectura 

românească se distinge prin trăsături proprii, care o situează pe treapta 

cea mai înaltă a creaţiilor genului. Din păcate unele tradiţii au dispărut de 

multă vreme, altele se păstrează sub formă de vestigii. 

Valoarea spirituală şi socială pe care ţăranul român o conferă casei 

este foarte puternică. Pentru el casa este srâns legată de familie şi tradiţie. 

Pentru ţăranul român casa nu are doar o valoare materială şi utilitară, ci se 

simte profund legat prin calităţile, care i le conferă ca nucleu de stabilitate, 

loc rodnic şi benefic, generator de sensuri spirituale.  
Figura 1. Interior tradiţional 

Figura 1a. Interior tradiţional 

ţărănesc2 

Figura 1b. Vatră tradiţională 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Capesiu Roswith, Mobilier taranesc romanesc, Editura Dacia, Cluj, 1974 
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2. Aspecte generale ale gospodăriei tradiţionale ţărăneşti 

Gospodăria tradiţională ţărănească din zona Moldovei a păstrat până 

în zilele noastre elementele sale esenţiale. Generală în trecut şi dominantă 

azi, în arhitectura populară moldovenească, specific este culoarea albului de 

var. Ca o particularitate menţionez că zugrăveala multicoloră din Nordul 

Moldovei, reprezentând ghirlande de flori sau şiruri de motive geomerice 

este plasată în special în partea de sus a pereţilor sau în jurul ferestrelor. 

Casele continuă să fie aşezate şi astăzi cu faţa spre soare, iar atunci când 

sunt dispuse de-a lungul drumului, acestea au una dintre laturi paralele cu 

linia şoselei. 

Aproape fiecare sat din Moldova, păstrează  şi astăzi, un număr de 

case bătrâneşti, care dau farmec peisajului arhitectural local. Decorul 

arhitectural al caselor vechi rezultă din asimetria încăperilor, mărimea şi 

amploarea ferestrelor, poziţia şi culoarea „brâielor” ce marchează limitele 

pereţilor văruiţi ca şi din aşezarea „juchilor” de paie sau stuf pe acoperiş, 

din realizarea artistică a „coamei”, folosirea „boldurilor” împodobite cu 

ceramică, etc. Aşa cum este deja cunoscut meşterii satelor acopereau casele 

cu „manunchiuri de paie de secară” sau cu „jupi de stuf” pe care îi coseau 

cu sârmă „în rânduri sau în solzi de peşte”, obţinând învelitori dense, 

durabile şi aspectuoase. După un număr de ani, atunci când acoperişurile de 

stuf se deteriorau, acestea erau dublate cu un  strat de paie de grâu, sprijinite 

în ţepuşe la nivelul streaşinei  şi susţinute de nuiele lungi ce se fixau lângă 

coamă. 

Casele acoperite cu paie sau stuf sunt astăzi din ce în ce mai rare şi 

se află într-o avansată stare de degradare. Cu totul alta este situaţia 

acoperişurilor de draniţă, ţiglă sau  tablă având un decor îngrijit fiind 

realizat în „rânduri, dinţii ferăstrăului, solzio de peşte, coada rândunicii”, 

ele putând fi întâlnite în cele mai multe aşezări. În podul casei se păstra de 

regulă proviziile. Aici sunt așezate lăzile mari cu cereale, putinile cu brânză 

și tot aici se află în preajma coșului, carnea pentru afumatoare.  

O componentă a planului locuinţei tradiţionale din această zonă este 

prispa. Aceasta este protejată de o straşină largă şi înconjoară casa pe 2, 3 

sau chiar 4 laturi. Rar se întâlnesc locuinţe cu pridvor, care este construit în 

faţa tinzii sau la mijlocul faţadei casei.  

Arhitectura populară din zona Moldovei se caracterizează prin 

existenţa a numeroase construcţii anexe îndeplinind fiecare o funcţie anume. 

Dintre cele mai reprezentative din punct de vedere arhitectonic amintim: 
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şurile combinate cu grajduri şi fânării, cămările de haine, cramele şi 

pivniţele, pătulele respectiv construcţiile monumentale. 

Ocupaţia principală a locuitorilor a fost, de-a lungul timpului 

creşterea animalelor, iar gospodărirea tradiţională reflectă şi astăzi această 

îndeletnicire, fiind dominată de construcţiile destinate adăpostirii animalelor 

şi furajelor necesare pentru hrana acestora. Astfel, grajdurile, deşi ocupă un 

loc secundar ca importanţă au dimensiuni destul de mari, cu două încăperi 

aşezate sub acelaşi acoperiş. Una din încăperi este destinată adăpostirii 

vitelor (grajdiul propriu-zis), iar a doua (şaierul sau şura) – este rezervată 

depozitării furajelor. În podul grajdiului se depozitează fânul şi furajele. 

Lipită de grajd, uneori făcând legătura între aceasta şi casă, se află câte o 

şură lungă în care sunt adăpostite lemne, unelte, etc. La casele vechi, şura 

făcea parte din planul construcţiei, fiind realizată prin prelungirea 

acoperişului, destinat cu precădere adăpostirii oilor. Treptat şura a fost 

restrânsă ca şi dimensiune, importanţa majoară revenind grajdului pentru 

animale. 

Pivnița servește mai ales pentru păstrarea fructelor, butoaielor cu 

țuică sau cu vin, a vaselor cu murături și zarzavat. 

Câinele are şi el căsuţa sa numita cuşcă sau cotioabă, aceasta  fiind 

de fapt o gaură făcută la colţul şurii. 

La unele gospodării există o clădire anexă (de tip dacic) numită 

bucătăria de vară, precum şi fântâna, zidită de cele mai multe ori cu roată, 

fiind împrejmuită cu un gărduţ. 

Casa de locuit, grajdul, şura şi alte construcţii anexă delimitează 

perimetrul curţii. Perimetrul curţii rămas neînchis de construcţiile 

gospodăriei este delimitat de un gard de bârne necioplite aşezate una lângă 

alta. Astăzi gardurile sunt în special făcute din scânduri cu modele sau din 

fier forjat. Accesul în curte se face de obicei pe o singură poartă  utilizată  

atât pentru oameni cât şi pentru căruţe. Poarta are două  compartimente, una 

mică numită portiţă pentru oameni, şi alta care se deschide în două porţi 

pentru căruţe, animale, etc. 

În legătură cu ridicarea unei locuinţe, reţinem atenţia modul cum se 

alegea locul pentru noua casă. Acesta trebuia să fie un loc „curat”.  Rostul 

slujbei, care se face la începerea temeliei casei este mai întâi o alungare a 

răului, o curăţire spirituală a locului. Binecuvântarea respectiv sfinţirea 

acestuia are rolul ca în timpul construirii casei, cei ce lucrează sau cei pentru 

care se lucrează, ca şi construcţia însăşi să fie păzită de orice întamplare rea.  
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Odată stabilit locul de casă se trece la marcarea lui, care constă în 

fixarea unui ţăruş (considerat inima casei) după care se fixează căpriorii3. 

Piesa cea mai importantă din interiorul locuinţei de care trebuie să se ţină 

seama o reprezentă cuptorul. Acesta se construieşte de regulă în apropierea 

uşii. În trecut, suprafaţa de jos a camerelor prin care se păşea nu avea 

duşumele ci se ungea cu lut. Mai târziu casele au început să fie podite cu 

podele (scânduri de lemn lungi cât camera şi late de aproximativ 20 cm). Şi 

astăzi se mai întâlnesc case bătrâneşti, care au una din camere de regulă cea 

de curat podită  şi cealaltă  acoperită cu lut pe jos.  

Odată terminată locuinţa mutatul în „casă nouă” se făcea numai după 

binecuvântarea şi sfinţirea casei noi. În popor există şi astăzi superstiţia cu 

privire la casa nesfinţită, care ca şi omul nebotezat, poate fi  vulnerabilă 

lucrării tuturor relelor. Dimpotrivă, casa, care este sfinţită precum şi cei ce 

locuiesc în ea, vor fi mereu ocrotiţi. 

 

3. Tipuri de locuinţe tradiţionale 

Printre primele dovezi asupra existenţei mobilierului pe teritoriul 

ţării noastre se numără unele piese de lut ars rămase din epoca nolitică 

(cultura Gumelniţa); ele redau, într-o anumită măsură, mobilierul ţărănesc 

de astăzi (masă, scaun). 

O descriere sumară a unei camere tipice din Moldova este 

următoarea: camera relativ mare, construită din lemn masiv este dominată 

de către un cuptor imens cu vatră deschisă deasupra căruia se înalţă un horn 

sprijinit pe două colonete subţiri. În jurul acestui cuptor, de care de cele mai 

multe ori sunt ataşate laviţe cu profile tăiate artistic, se defăşoară muncile 

gospodăreşti, mai ales iarna. Atât tavanul construit din bârne groase şi tăblii 

de lemn, susţinut de grinda centrală cât şi mobilierul de lemn decorat în 

tonuri brun-roşcat contribuie la unitatea cromatică pe care o găsim şi la 

ţesăturile de interior realizate în armonie de culori calde.  

Principalele tipuri de case tradiţionale întâlnite de-a lungul 

timpurilor în zona Moldovei le putem  clasifica astfel: 

 locuinţe cu o singură încăpere sau monocelulară (de tip dacic), 

folosită cel mai des în zilele noastre ca bucătărie de vară. 

                                                 
3 Căpriori - fiecare dintre bârnele încrucișate care fac parte din scheletul acoperișului unei 

case. 
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 casă cu tindă4 care cuprinde două încăperi tinda cu sau fără pod şi 

camera de locuit. 

 casa cu tindă şi cămară5 care cuprinde pe lângă cele două menţionate 

anterior şi cămara, care este situată în continuarea tinzii şi este o cameră 

rece unde se păstrează de obicei alimentele; uneori sub cămară, sau sub 

tindă se găseşte beciul, care este zidit cu piatră de râu. 

 casa cu două camere despărţite prin tindă este tipul cel mai răspândit. 

Dintre cele două camere, una este folosită zilnic, iar cea de a doua seveşte 

serveşte pentru păstrarea hainelor de sărbătoare a zestrei, dar şi pentru 

primirea oaspeţilor6.  
Figura 2. Principale tipuri de case tradiționale 

Bordei (casa monocelulară), Zăpodeni, 

sec. XVII, jud. Vaslui 

Gospodărie (2 camere și tindă) 

Dumbrăveni, sec. al XIX-lea, jud. 

Suceava 

  
Sursa: Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” 

 

 

 

 

                                                 
4 Tinda în multe părţi ale Moldovei este folosită pentru depozitarea obiectelor de uz 

gospodăresc, a unor provizii şi uneori pentru locuit, fapt destul de frecvent în casele 

ţărăneşti, ceea ce nu înseamnă că preia în întregime funcţiile încăperii de locuit. 
5 Cămara este o încăpere unde se adună laolaltă unelte de muncă, provizii alimentare, 

instrumente necesare industriei casnice textile. 
6 Camera de locuit  şi camera curată conţin un mobilier potrivit funcţiei lor. Din dispunerea 

acestuia apare evidentă preocuparea pentru asigurarea unui anumit grad de confort şi a unei 

ambianţe plăcute. În cadrul acestor încăperi se găsesc cele mai frumoase obiecte din 

gospodărie, formând ansambluri decorative de un efect rar întâlnit. 
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Gospodărie (tindă si o cameră), 

Mastacăn, sec. al XIX-lea, jud. Neamț 

Gospodărie (tindă, camera și camară), 

Trușești, sec. al XIX-lea, jud. 

Botoșani 

  
Sursa: Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” 

Din punct de vedere al modului de organizare, interiorul acestor 

încăperi se caracterizează  prin prezenţa a 4 piloni de greutate, repartizaţi 

simetric unul faţă de celălalt: 

 colţul cu sistemul de încălzit sau preparat hrana; 

 colţul cu patul de dormit; 

 colţul cu laviţele; 

 colţul cu dulapul de vase. 

Din cele mai vechi timpuri, vatra liberă, a fost cunoscută  fără 

excepţie pe întreg teritoriul românesc. În organizarea interiorului ţărănesc, 

vatra de foc a constituit elementul central, în jurul căruia se organizează 

toate celelalte spaţii ale casei. La aceasta s-a adăugat ulterior, ca o influenţă 

mediteraniană coşul suspendat pentru captarea fumului. 

In interiorul locuinţei ţărăneşti, locul de maximă importanţă, 

decorativă îl constituie colţul cu patul de dormit, datorită ţesăturilor grupate 

aici şi mai puţin mobilierul în sine. Descriind aceste interioare Lazăr 

Săineanu afirma: „Mobila cea mai importantă în casele domneşti sau 

boiereşti era divanul, un pat de scânduri înfundate largi şi puţin ridicate, 

care nu lipsea din nici o cameră şi ţinea loc de pat, canapea, fotoliu, scaune 

- toate pe atunci necunoscute”. 

Lavița este piesa principală de mobilier cea mai veche, fiind o 

platformă construită la o distanță de circa 45-60 cm de sol, care înconjoară 

camera pe una sau mai multe laturi. Specifică pentru interiorul țărănesc 
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românesc, lavița se încadrează în categoria pieselor a căror arie de 

răspândire cuprinde mai ales regiunile unde se utilizează lemnul. 

Apariția patului ca piesă de sine stătătoare reprezintă o etapă nouă în 

orgnizarea interiorului țărănesc  marcând trecere acestuia la un nivel de 

civilizație mai ridicat. Introducerea patului nu a determinat dispariția 

lavițelor, acestea persistând în casele țărănești până în zilele noastre. Patul a 

devenit punctul de maximă importanţă decorativă a interiorului, datorită 

ţesăturilor expuse aici. 

Banca reprezintă o formă evoluată a lavițelor păstrând în multe zone 

denumirea de laviță sau laiță, cu toate că se produc schimbări considerabile 

sub spectul piesei. În ceea ce priveşte scaunul aceasta este o piesa de 

mobilier ce a atins o mare varietate de forme: scaune joase (cu forme 

rotunde, partate, dreptunghiulare); scaune lungi; scaune înalte. 
Figura 3. Tipuri de scaune tradiţionale 

  

Atât masa dreptunghiulară cât și cea rotundă au cunoscut o evoluție 

ajungând la forme, care dovedesc o înțelegere profundă a legilor echilibrului 

și proporțiilor.  

Polița este cea mai simplă piesă de depozitat nelipsită din casa 

tradițională românească din această zonă. La încăperile unde s-a păstrat 

tavanul de bârne, existența acesteia, apare legată de însăși construcția casei, 

fiind de fapt o scândură de lemn de legătură între aceste bârne.  

Dacă la poliță scândura este fixată, astfel încât să se realizeze o 

platformă, care permite așezarea unor obiecte cu volum mai mare (vase de 

metal sau ceramică) în cazul cuierului, scândura este atașată cu latura lată la 

perete, constituind doar un suport pentru cuiele de lemn de care se agaţă 

haine sau piese de ceramică.  

Majoritatea vaselor de uz gospodăresc din interiorul locuinței sunt 

păstrate în dulapuri mici, denumite „blidare și podișoare”, împodobite cu 

dălțuiri, crestături și trafouri. Un dulap de formă deosebită „colțarul” este 
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fixat așa cum rată și numele într-unul din colțurile încăperii - de obicei cel 

cu lavițele. 

Funcția dulapului a fost îndeplinită timp îndelungt de „lada de 

zestre”, care ocupă un loc de cinste în cdrul interiorului fiind așezată la 

capătul patului sau pe lavită. Diferențiate ca formă  cu o decorație și 

ornamentică bogată și originală, lăzile de zestre sunt împodobite cu 

crestături. Motivele sunt variate, de obicei geometrice: semicercuri, 

romburi, zig-zag-uri, pătrate, triunghiuri, apar şi flori, brazi stilizaţi, dar, 

cel mai adesea, este reprezentat simbolul solar (cercuri şi rozete 

concentrice). 
Figura 4. Tipuri de ladă de zestre7 

   
În toate zonele țării se constată că a existat cu secole în urmă 

tendința de a creea copilului mic un spațiu pentru dormit, care să poată fi 

pus ușor în mișcare. Astfel întâlnim  2 tipuri de leagăne: suspendat sau 

așezat pe podea. Elemente artistice apar mai ales la leagănul așezat pe 

podea. 

Sub raport decorativ, mobilierul popular din Moldova este foarte 

variat și se desprinde ca o realizare majoră, care împreună cu arhitectura 

formează un tot unitar de mare originalitate. Datorită faptului că vechea casă 

țărănească cuprinde 1-3 încăperi de locuit, categoriile de mobilier puțin 

numeroase au fost adoptate acestei realități. Așa se explică abundența 

pieselor de mobilier pentru agățat pe perete: cuiere, polițe, blidare, 

podișoare, etc. Un loc aparte este ocupat de obiectele de uz casnic sau legate 

de ocupaţiile tradiţionale, remarcându-se prin frumuseţea motivelor 

decoraţiilor: roata de tors, vârtelniţa, pieptenii, plosca, strachina, cofa, 

mojarul, linguroiul şi lingura de lemn, etc. 

Caracteristic pentru mobilierul acestei regiuni este simplitatea 

formelor și delicatețea decorului, faptul că fiecare piesă constituie o operă 

în sine, care se încadrează perfect în interiorul respectiv fără a fi conceput 

                                                 
7 Capesiu Roswith, Mobilier taranesc romanesc, Editura Dacia, Cluj, 1974 
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în ansamblu8. Semnificaţia ornamenticii în arhitectura populară se poate 

judeca după faptul că elementele de arhitectură sunt simultan şi elemente 

constructive. Sugestiv în acest sens sunt stâlpii de stejar care susţin casele. 

Există o mare diversitate de ornamente şi forme decorative, cele mai 

des întâlnite fiind semnele solare, arborele vietii, coarnele berbecului, 

imaginea omului, calea rătăcită, etc.  
Figura 5. Tipuri de oale, chiupuri, ulcioare, linguri, străchini 

 
Sursa: Ionescu Gh., Arhitectura populară românescă, București, 1957 

Semnele solare adică forme prin care se exprima simbolul soarelui 

sunt multiple: meandre, spirale simple, spirale duble, triple, cruci formate 

din patru triunghiuri ș. a. Arborele vietii este întâlnit având  o serie de tipare 

plastice: tiparul traco-dacic sub forma unui brad; tiparul elenistic sub forma 

unui vas cu flori sau flori şi pasari; tiparul ionian ce conţine  elemente 

comune cu tiparul traco-dacic avand in plus radacinile figurate. Motivul 

coarnele berbecului foarte des folosit în mod deosebit pentru a simboliza 

fertilitatea, strălucirea și bogăția. Menţionez faptul că în evoluţia 

mobilierului din zona Moldovei este greu de fixat o linie de demarcaţie între 

cel tradiţional ţărănesc şi cel de influenţă orăşănească, formele contopindu-

se deseori unele cu altele. Piesele care sunt cuprinse în ultima categorie sunt 

în majoritatea cazurilor lucrate tot de meşteri săteşti, dar atât sistemul de 

îmbinare cât şi modul de ornamentare presupun contactul cu oraşul. O 

categorie de mobilier, a cărui confecţionare aparţine meşterilor populari, 

care a căpătat o valoare şi o importanţă ridicată o reprezintă mobilerul pictat 

sau scluptat. Piesele de mobilier cele mai frecvent întâlnite pe care se aplică 

                                                 
8 Stoica Georgeta, Interiorul locuinţei ţărăneşti, Editura Meridiane, București, 1973 
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pictura sunt: mesele, lăzile, colţarele, dulapurile, blidarele, cuierul, băncile, 

etc.  
Figura 6. Piese de moblier tradiţional pictate (scluptate) 

Poliţă cu ulcele Măsuță pictată Blidar sculptat 

(crestături) 

   
Referitor la decorul mobilierului se observă folosirea mai multor 

tehnici, determinate de însăşi esenţa lemnului. Esenţele „tari” se pretează la 

ornamente prin decupare (cioplire sau crestare). Lemnul de brad de esenţă 

„moale”se decorează prin pirogravură sau pictură. Trecerea de la scluptură  

(crestare) spre pictură se face prin colorarea suprafeţelor conturate prin linii 

gravate.  

 

4. Concluzii 

Semnificativ pentru mobilierul acestei zone este ansamblarea 

pieselor în compoziţii decorative de o anumită expresivitate. Închei cu un 

citat al lui Bănăţean Tancred: „Arhitectura noastră ţărănească nu este a 

decorului, a misticismului, nu aspiră la eternitate, nu este în antagonism 

cu natura, nu este o gândire nebuloasă, în consistenţă vulgară, nu este o 

ruptură de comunitatea neamului. Ea este orizontalitatea spirituală şi 

constructivă a măsurii, a simbiozei cu spaţiul natural, are valori 

sclupturale şi picturale, esenţiale ei, sunt lumina şi umbra, este ponderată, 

dar de cea mai mare claritate expresivă. Este aspiraţia spre linişte, spre 

seninătate, spre omenie, modstie, este cântată, doinită şi buciumată, este 

primitoare şi prietenoasă.”9 
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Abstract 

Through its content, methods and approaches, this study is, on the one hand, a 

reconstruction of the traditional world taking into consideration what exists physically in 

present day in the area under our investigation and, on the other hand, how these glimpses 

of traditional spirituality, these ethno-folkloric manifestations can be an attraction to the 

tourists. In this respect, we consider the ethnographic museums and memorial houses of 

some handicraftsmen or dedicated individuals to the rural world and the ethnocultural 

manifestations that represents the tradition in the area such as: so called Straiţa plină (full 

bag) of Roșia, egg painting and semantron striking of Drăgoteni, the Festival of Stroh 

Violin Dorel Codoban, the Thursday Fair of Beiuș and Handicraftsmen Fair of Beiuș. 

The authors, during their research done in the area of Beiuş, noticed other 

traditional facts and phenomena that can be used for an advantageous ethnographic 

tourism. We are referring to the traditional architecture, as little as it remains, the 

medicinal plants which grow in the area and of course the wooden churches. As such, the 

study is focused on several references: museums and memorial houses, traditional crafts 

centers, ethno-folkloric festivals and the wooden churches from area of Beiuş. 

Key words: ethnographical tourism, Beiuş, wooden churches, memorial houses, 

handicraftsmen, ethnographical museums, ethno-folkloric festivals 
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1. Cadrul natural al zonei3 

Prin Zona sau Țara Beiușului se înțelege Depresiunea cu același 

nume, extinsă și în zona depresionară din jurul Vașcăului, cuprinzând o 

suprafață totală de aproximativ 1867 km2, teritoriul fostelor districte și apoi 

plasa Beiuș și Vașcău și având ca ax principal valea superioară a Crișului 

Negru. 

 
                                                 
3 Această scurtă prezentare are la bază lucrări speciale privind istoria zonei Beiușului și 

lucrări cu caracter general privind istoria Bihorului. Recomandăm câteva dintre acestea care 

vă pot oferi mult mai multe detalii și informații: I. O. Berindei, Țara Beiușului, în vol. 

Câmpia Crișurilor, Crișul Repede, Țara Beiușului, în Cercetări în geografia României, Ed. 

Șt. și Enciclopedică, București, 1977; I. O. Berindei, Gr. P. Pop, Județul Bihor, în Județele 

României, Ed. Acad., București, 1972; Sever Dumitrașcu, Descoperirile arheologice din 

valea Crișului Negru și semnificația lor istorică, în Crisia, Oradea, 1985; Ioan Degău, 

Nicolae Brânda (coordonatori), Beiușul și lumea lui. Studiu monografic, vol. I-II, Ed. 

Primus, Oradea, 2008; Repertoriul monumentelor din județul Bihor, Oradea, 1974; David 

Prodan, Domeniul Beiușului la 1600, în Anuarul Institutului de Istorie, Cluj, 1962; Barbu 

Ștefănescu (coordonator). Agriculturp, meșteșug și comerț la locuitorii din zona Beiușului 

în secolele XVIII-XX, Ed. Universității din Oradea, Oradea, 2001; Ana Ilea, Gh. Mudura, 

Veronica Covaci, Conscrierea domeniului Beiuș la 1721, în Crisia, 1980, p.353-412; Ioan 

Godea, Zona etnografică Beiuș, Ed. Sport-Turism, București, 1981; Liviu Borcea, Bihorul 

medieval, Ed. Arca, Oradea, 2005; Barbu Ștefănescu, Bodo Edith, Ruperea tăcerii, Ed. 

Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 1998 
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Depresiunea Beiușului este așezată în sudul județului Bihor, 

reprezentând circa 11% din suprafața acestuia, în vestul Munților Apuseni, 

străjuită la est de masivul Munților Bihorului, la sud și sud-vest de Munții 

Codru-Moma, iar la nord de vârfurile Munților Pădurea Craiului. 

De la sud la vest Depresiunea este scăldată de apele râului Crișul 

Negru, care adună în drumul său o mulțime de pâraie mai mari și mai mici, 

coborâtoare din munți și din guri de peșteri. După numele acestui râu zona 

este cunoscută și cu denumirea de Depresiunea Crișului Negru. De-a lungul 

timpului unele din apele care brăzdează zona au împrumutat denumirea de 

la râul principal, cunoscute fiind astfel: Crișul Pietros, Crișul Văratecului, 

Crișul Băiței, Criștiorelul etc. 

Teritoriul zonei este împărțit în două mari subdiviziuni: Depresiunea 

Holodului la nord și Depresiunea Beiuș-Vașcău la sud, aceasta fiind 

străbătută de Drumul Național 76 sau D.E.79 Oradea-Deva. 

Relieful acestei zone este preponderent deluros, distingându-se 

câteva grupe mai mari de dealuri ca: Dealurile Bihorului, la poalele munților 

cu același nume, Dealurile Curmătura Criștiorului, Dealurile Codrului 

Momei și Dealurile Dumbrăviței. Această formă de relief în cea mai mare 

parte este rezultatul unui proces de eroziune desfășurat asupra piemontului 

situat la poalele munților. Sub nivelul dealurilor se găsesc luncile apelor, în 

primul rând cea a Crișului Negru, urmând apoi defileule sau sectoarele de 

îngustări create de întâlnirea apelor cu formațiuni de roci mai dure. Amintim 

defileul Crișului Negru între Uileacul de Beiuș și Șoimi și cel al Holodului 

între Sitani și Luncasprie. 

Depresiunea Beiușului beneficiază de un climat temperat-continental 

sau un regim termic moderat, cu ierni nu prea aspre, veri destul de răcoroase 

și vânturi moderate. 

Actualmente Depresiunea Beiușului adăpostește un număr de 4 orașe 

și 163 de sate grupate în 12 de comune, cu o populație de aproximativ 

110.000 locuitori, reprezentând 17% din populația Bihorului. Cel mai 

important centru este Beiușul, cu rang de municipiu, așezat pe malul drept al 

Crișului Negru, brăzdat de valea Nimăieștilor și ocupând o suprafață de 

2446 ha. Beiușul, încă cu secole în urmă, a fost centrul administrativ și 

economic al zonei, a reprezentat spațiul de convergență a comunităților 

rurale de aici a locuitorilor care frecventau târgurile săptămânale și anuale și 

se întâlneau pentru diverse tranzacții. Alte orașe sunt: Ștei, Vașcău și Nucet. 

Majoritatea satelor sunt răsfirate de-a lungul văilor și pâraielor care 
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brăzdează zona. O altă grupă de sate sunt cele așezate pe dealuri și în sfârșit 

câteva sate înșirate în lunca Crișului Negru. De aici decurge și tipologia 

satelor, de munte, de deal, de vale sau de-a lungul unui drum principal. 

Atât elementele fizico-geografice specifice acestor locuri, cât și 

îmbinarea armonioasă a terenurilor propice agriculturii cu pășunile prealpine 

și alpine pentru creșterea animalelor, precum și prezența întinselor păduri de 

foioase și conifere, surse de material de construcție, de combustibil și chiar 

de alimentație au făcut posibilă locuirea Depresiunii Beiușului încă din 

preistorie. Cercetările arheologice sistematice și descoperirile întâmplătoare 

au scos la lumină numeroase mărturii și urme materiale care ne conduc la 

concluzia că această zonă a fost locuită încă din paleolitic. Amintim doar 

câteva din cercetările și descoperirile arheologice din diferite epoci istorice 

cum sun cele de la Peștera Ghețarului de la Vârtop, fiind vorba de trei urme 

de pași ai așa numitului „om de la Vârtop”; cele din Peștera Dâmbu Colibii 

de pe Valea Sighiștelului, cele de la Peștera din Dealul Vârseci-Pietroasa, 

din peșterile de la Măgura, Meziad etc.  

Din perspectiva abordării turismlui etnografic, lucrarea noastră, se 

doreşte, pe de o parte a fi o creionare a universului satului tradiţional 

existent în zona Beiuşului, pornind de la cercetarea acestei realităţi în teren 

şi pe de alta, modul cum aceste crâmpee de spiritualitate rurală, care 

incumbă elemente tradiţionale: manifestări etno-folclorice, arhitectură, 

meşteşuguri, ocupaţii, obiceiuri etc., atrag turiştii în zonă. În acest sens, am 

pornit de la ideea, că satul nu se limitează numai la teritoriu sau vatră, el 

este o realitate complexă, din punct de vedere: istoric, economic, social, 

mental, arhitectural, habitaţional şi etnografic. 

Aşezările rurale din Ţara Beiuşului, aşa cum se prezintă astăzi, nu 

sunt decât capătul unui lanţ evolutiv extrem de complex, care a durat milenii 

şi trebuie urmărit pas cu pas, chiar dacă acest lucru nu este atât de uşor. 

Trecerea de la un stadiul la altul poate fi înţeles numai prin coroborarea 

datelor mai multor discipline: arheologie, istorie, lingvistică, etnologie, 

demografie etc. Numai evenimentele care s-au succedat în ultiml mileniu 

ridică o serie de probleme, fără cunoaşterea cărora nu vom putea explica o 

serie de realităţi constatabile azi şi care, spre a fi înţelese, tebuie explicate.  

Din şirul lung al evenimentelor istorice vom poposi doar asupra 

unuia, care a avut un impact deosebit asupra schimbării înfăţişării 
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planimetrice a multor localităţi din zona Beiuşului, trasul la linie4. Această 

problemă deosebit de complexă, de altfel, a pornit de la faptul că dispersarea 

gospodăriilor în cadrul mai multor vetre de sate era foarte periculoasă pentru 

stăpânul de pământ, întrucât mulţi iobagi fugeau în pădure de pe moşiile 

stăpânului şi se adăposteau aici, cauzând reducerea forţei de muncă, şi 

implicit reducerea producţiei agricole. Tot aici în codri, se adăposteau 

răufăcătorii, haiducii, lotrii, care nu puteau fi prinşi, dar provocau nu de 

puţine ori jafuri pe moşiile stăpânilor de pământ. De asemenea, teama de 

răscoalele ţăranilor iobagi, atât de greu exploataţi, a fost o altă cauză a 

trasului la linie. Prin măsurile de comasare a satelor se impunea, stămutarea 

gospodăriilor din munţi, din păduri, abuzându-se de toate mijloace, inclusiv 

cele militare şi mai mult, indiferent de anotimp. Au fost cazuri când s-a 

impus cu forţa strămutarea satelor chiar pe timp de iarnă. Aşa se face că 

satul Dumbrăviţa de Codru a fost strămutat în timpul iarnii, până la data de 

15 ianuarie 1773. Printre altele se preciza, obligativitatea stăpânului de 

pământ de a distribui ţăranilor noi intravilane, aliniate de-a lungul unor uliţe 

drepte, conform planurilor întocmite. Se impunea de asemenea şi modul 

cum trebuie să arate o casă construită în vatra nouă a satului astfel: noile 

case trebuiau amplasate la stradă, să aibe cel puţin un geam, trei încăperi, 

pereţii să fie construiţi din cărămidă nearsă, lemnele din casele demolate să 

fie întrebuinţate pentru casele noi, lemne se aprobau din pădurile 

domeniale numai pentru acoperiş, dar şi acestea din esenţă de fag şi stejar. 

Pentru grădini nu se aprobau lemne, aceste trebuiau împrejmuite cu gard 

de spini5. Acţiunea de aliniere a satelor în zona Beiuş a luat o amploare în 

anul 1773, între 6 aprilie şi 31 august, când au fost strămutate satele Pocola, 

Vintere, Tărcaia şi Delani cu un număr de peste 400 de case6. 

De asemenea, satul din zona Beiuşului este şi o realitate socio 

economică adică o aşezare plasată într-un hinterland agricol7. La formarea 

satelor trebuia să se ţină seama de resursele naturale de venit din preajmă, de 

posibilităţile de lucru a terenului în scopul obţinerii roadelor, întrucât,  

ocupaţia de bază fiind agricultura, oamenii trebuiau să defrişeze, să are, să 

semene şi să recolteze. Din această recoltă se acopereau toate nevoile 

                                                 
4 V. Maxim, I. Godea, Consideraţii istorice şi demografice privind tipologia aşezărilor 

rurale din nord-vestul României, în Biharea, Oradea, 1974, p.13-14. 
5 Ibidem, p. 30-31. 
6 Ibidem, p. 20. 
7 A. Toynbee, Oraşele în mişcare, Editura Politică, Bucureşti, 1979, p. 28. 
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locuitorilor şi chiar ceva în plus, fapt ce concura la progresul aşezării 

respective. De cele mai multe ori produselor agricole şi animaliere li se 

adăugau cele meşteşugăreşti: olarii aşezaţi în locuri unde se găsea un lut de 

calitate (Leheceni, Leleşti), lemnarii, şindrilarii şi lădarii locuiau în aşezări 

unde domina pădurile de fag şi stejar (Budureasa, Burda, Cresuia, Gurani), 

pioarii şi morarii lucuiau în sate amplasate pe cursuri repezi de ape (Roşia, 

Căbeşti, Budureasa, Fânaţe). 

Satul din ţinutul Beiuşului a fost şi o realitate edilitar arhitecturală, 

profund ancorată în construcţii din lemn sau din cărămidă nearsă, pe cât de 

simple pe atât de funcţionale. Casa reprezintă, între edificiile gospodăriei, 

centru vital, spaţiul cel mai marcat de prezenţa umană, cel mai încărcat de 

funcţionalităţi şi semnificaţii, unele dintre ele venind din timpuri 

imemoriale. La începutul secolului XX, casa din zona Beiuşului, se 

construia din lemn de fag sau gorun. Pereţii se făceau din îngrădeli dă lemn 

(nuiele împletite dupa şoşi de lemn) sau stobori de lemn (scânduri din lemn 

cioplite şi bătute între şoşi, piloni de lemn de fag sau stejar) lipiţi cu pământ 

amestecat cu pleve. Casa se compunea dintr-un târnaţ, în care se intra de 

afară pe o uşă din scânduri sau leţuri din lemn, (roştyei) ce oferă intrarea în 

tindă. Tinda constituia spaţiul de acces spre una sau două camere aşezate de 

o parte şi de alta a acesteia. Târnaţul - de multe ori îl găsim închis în partea 

de jos, unde avea de obicei, un pat în care gospodarul dormea mai bine de 

jumătate de an. În celălalt capăt al târnaţului era un hambar mare din lemn 

pentru cereale sau în alte variante locul hambarului era luat de o cămară. În 

tindă era aşezat cuptorul care ulterior va fi mutat într-o anexă utilizată de 

obicei vara – cuptorişte. Tot aici se păstrau sacii cu grâu sau făină, cada cu 

varză acră, postava pentru frământat pâine, budiea din lemn cu doaje de brad 

pentru brânză, budiea pentru ținutul bucatelor borte, furca cu roată, războiul 

de țesut, greabănul etc,8. Din tindă se intra în cele două camere (sobe) şi se 

urca în pod pe scară. Încălzirea camerelor se făcea cu lemne. Soba 

(căndălăul, caminiţa) era constuită la început din piatră şi pământ şi de 

dimensiuni joase chiar fără uşă, fumul era direcţionat spre coşul cuptorului. 

La casele din zona Beiuşului găsim băbura,9, instalaţie de captare a fumului 

din vatra deschisă a cuptorului, de formă tronconică, împletită din nuiele de 

alun muruite cu lut. Cât priveşte camerele, una era orientată spre uliţă, 

camera de oaspeţi şi cealaltă spre ocol camera de zi a familiei. 

                                                 
8 Mihele Hortensia, Meziad 85 de ani. 
9 Cimbre Eva, Roşia, 70 de ani. 
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Un alt edificiu arhitectural al satului din zona Beiuşului îl reprezintă 

biserica, aceasta trona de cele mai multe ori pe o colină, un deluţ al satului 

şi era construită de meşteri lemnari specializaţi în construcţia de biserici. 

Principala materie primă din care era construită era lemnul de stejar şi fag, 

adus şi depozitat de către comunitate pentru a se usca. În zona Beiuşului nu 

a exista sat în care să nu fie o bisericuţă din lemn. Azi au mai rezistat 

vitregiilor timpului bisericile din Brădet, Stânceşti, Săud, Rieni, etc., 

adevărate monumente de arhitectură populară. 

Satul bihorean din zona Beiuşului este în acelaşi timp şi o realitate 

etnografică extrem de complexă, cu bogate şi variate forme de cultură 

materială şi spirituală, care trebuie cunoscute, înţelese şi preţuite cu aceeaşi 

dragoste cu care au fost create de către înaintaşi. Aşa se face că, cercetarea 

noastră, poartă amprenta cunoaşterii acestei realităţi şi a popularizării ei, în 

vederea atragerii şi a altor doritori şi consumatori de frumos şi tradiţii, de a 

se adăpa la acest izvor de spiritualitate tradiţională. 

La ora actuală aceste manifestări ale culturii materiale ale satului 

tradiţional sunt depozitate în muzeele etnografice şi casele memoriale ale 

unor creatori populari din zonă. De asemenea, menifestările etno-culturale, 

devenite tradiţie în zonă precum: Straiţa plină de la Roşia, Încondeiatul 

ouălor şi bătutul de toacă la Drăgoteni, Festivalul concurs Vioara cu goarnă 

Dorel Codoban, Târgul de joia din Beiuş şi Târgul meşterilor populari din 

Beiuş, sunt tot atâtea mărturii ce aduc aminte de vremuri de mult apuse, de 

obiceiuri şi tradiţii din satul din zona Beiuşului. 

Autorii de faţă în urma cercetărilor făcute în zona Beiuşului, au intrat 

în contact şi cu alte fapte şi fenomene tradiţionale, care mai există şi care 

pot fi valorificate în scopul unui turismului etnografic benefic. Ne referim 

la: arhitectura tradiţională, câtă mai există (Roşia, Meziad, Budureasa, 

Câmp Moţi etc),  la plantele medicinale, care vegetează în zonă şi care au 

dezvoltat o adevărat industrie (Poieni de Sus, Poieni de Jos, Bunteşti), la 

meşteşuguri precum lemnăritul (scărarii din Cresuia, lădarii şi sculptorii în 

lemn din Budureasa), prepararea varului (Izbuc), olăritul (Leheceni), 

prepararea tradiţională a băuturilor alcoolice (pălincăriile din Curăţele, 

Roşia, Căbeşti etc.) la bisericile de lemn (Stânceşti, Brădet, Săud, Totoreni, 

Rieni etc.), care încă mai dăinuie, la morile pe apă (Roşia, Săud). De 

asemenea lucrarea mai are câteva repere pe care se axează şi pe care turistul 

venit în zonă nu trebuie să le ocolescă: muzeele şi case memoriale ale 

creatorilor populari şi ale unor personalităţi din zonă (casa muzeu din 
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Remetea, Budureasa, Finiş, muzeul etnografic La Fluturi şi muzeul 

etnografic din Beiuş, casa memorială a poetului Gheorghe Pituţ din Sălişte 

de Beiuş, casa memorială Nica Tănase şi Nica Sabin din Sârbeşti,) centre de 

meşteşuguri tradiţionale, festivaluri etno-folclorice şi turul bisericilor de 

lemn din Ţara Beiuşului şi nu în ultimul rând satul cu icoane pe casa Delani. 

La toate acestea am aduga gastronomia tradiţională, încă vie şi de excepţie 

a satului bihorean din zona Beiuşului. 

Vom lua în cele de mai jos cîteva repere pe care turistul venit în zonă 

nu trebuie să le ocolească astfel, tradiţia, meşteşugul şi pitorescul nu se 

îmbină nicăieri mai bine ca în comuna bihoreană Roşia. Case tradiţionale 

vechi de peste o sută de ani, peşteri, straie populare cusute cu măiestrie, artă 

şi migală. De toate au parte cei care ajung să păşească pe tărâmul magic al 

comunei bihorene. La intrarea în comuna Roşia, pe pârâul ce poartă acelaşi 

nume, există o moară de apă ce macină grâne de aproape două sute de ani. 

Proprietarul ei, în acelaşi timp ghid al acestui obiectiv turistic, este un 

neîntrecut cântăreţ la vioară cu goarnă, un instrument specific numai acestei 

regiuni din judeţul Bihor. 

Cătunul Runcuri, aflat deasupra comunei Roşia, se mândreşte cu un 

grup de case tradiţionale, reamenajate astfel încât să poată oferi turiştilor 

cele mai confortabile condiţii de cazare. Case vechi de peste o sută de ani, 

chiar şi un coteţ, au în interior tot ce trebuie pentru ai primi şi găzdui pe 

călătorii obosiţi de drum. Frumuseţea acestor construcţii tradiţionale şi 

împrejurimile dau naştere unui peisaj de poveste. 

Bogăţia culturală a zonei este întregită de îndeletniciri specifice 

zonelor montane, precum prelucrarea lemnului, creşterea animalelor sau 

cusutul straielor populare. Obiecte de podoabă specifice zonei, realizate din 

minuscule mărgele de sticlă colorată, zgărdanele au devenit accesorii 

vestimentare foarte căutate chiar şi de turişti. 

A devenit deja tradiţie, târgul de produse tradiţionale Straiţa plină de 

la Roşia, care are loc la mijloc de octombrie în comuna Roşia, este locul 

unde se pot degusta şi achiziţiona delicatese cum numai aici se pot găsi: 

plăcintele coapte după reţete locale, brânza de capră – pregătită cu cele mai 

surprinzătoare ingrediente, dulceaţa de ardei iute ori de ceapă roşie şi, 

desigur, nelipsita pălincă de Bihor. De asemenea în semn de preţuire faţă de 

creatorul popular al viorii cu goarnă Dorel Codoban, în localitatea Lazuri de 

Roşia  a fost amenajat un punct muzeistic cu atelierul maestrului, iar anual, 



Opportunities for sustainable development of ethnographical tourism in the area of Beiuş… 

 43 

la sfârşitul lunii august, se organizează Festivalul viorii cu goarnă “Dorel 

Codoban” la Roşia. 

La vremea sărbătorilor de Crăciun prin Roşia se aud colinde păstrate 

din moşi-strămoşi. Acestea toate sunt doar o frântură din frumuseţea acestui 

colţ de rai al Bihorului, iar cei dornici să le vadă sau să descopere mai mult 

sunt aşteptaţi cu drag în Munţii Pădurea Craiului. 

Tot pe Valea Roşiei în satul Drăgoteni în preajma sărbătorilor 

pascale (vinerea mare) are loc Festivalul concurs de încondeiat ouă şi 

bătutul de toacă, o manifestare deosebit de frumoasă şi de un colorit aparte 

cu foarte mulţi participanţi din zonă. 

Un alt popas, care nu trebuie ratat de către turistul venit în Ţara 

Beiuşului l-ar reprezenta satele de pe cursul superior al Crisului Negru, 

acolo unde se plamădeşte lutul şi varul.  

Miraculoasa metamorfoză a lutului cu apa, focul şi sufletul 

meşterului olar pentru naşterea ceramicii populare, a fost reprezentată de-a 

lungul timpului de satele, unde pământul nu era generos cu cultivarea 

cerealelor. Aşa se face, că pe cursul superior al Crişului Negru, au apărut 

sate specializate în producerea ceremicii populare precum : Criştioru de jos, 

Leheceni, Sălişte de Vaşcău, Cărpinet, Leleşti şi Valea Neagră de Jos. 

Dintre toate azi mai există acest meşteşug în satul Leheceni. Aici la 

Leheceni mai dăinuie, ultimul meşter olar (Raul Bocşe), care  transformă 

lutul, în vase de o rară frumuseţe, vase ce aduc aminte de meşterii olari, care 

odinioară locuiau în această localitate. Satul Leheceni a fost un sat cu 

meşteri specializaţi în olărit, meşteşug pentru care făceau un adevarat cult. 

Tot aici, peste deal, satele Izbuc, Câmp - Moţi şi Călugări, stau zălog 

uitării în ceea ce priveşte meşteşugul preparării varului. Odinioară oamenii 

acestor sate trăiau din vărărit şi lucrul la pădure. Astăzi sunt din ce în ce mai 

puţini meşteri vărari: la Călugări mai lucrează 7, la Izbuc 9, iar în Câmp -

Moţi câte 2-3. Numărul acestora este în continuă scădere, spre exemplu în 

anul 2000 la Izbuc se ocupau cu vărăritul 104 vărari, în călugări 10 vărari iar 

în Câmp Moţi 1610, faptul se datorează ofertei industriale tot mai 

diversificate. Nu departe de aceste localităţi turistul poate ajunge cu uşurinţă 

la Sfânta Mănăstire Izbuc, la Izvorul Tămăduirii, un adevărat colţ de rai 

unde îşi pot găsi liniştea sufletească şi trupescă. 

                                                 
10 Ioan Goman, Meşteşugul vărăritului în satele din depresiunea Beiuşului, Biharea, 2001-

2003, p. 59-60. 
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Meşteşugul lemnăritului, chiar dacă în curs de destructurare, el mai 

dăinuie prin meşterii lemnari din Budureasa, care confecţionează celebrele 

lăzi de zestre şi cei din Cresuia specializaţi în producerea scărilor din lemn, 

fie duble sau lungi. Sătenii din Cresuia, parcurgeau distanţe mari cu căruţele 

cu coveltir, încărcate cu scări, ajungând până în câmpiile Aradului ori 

Timişoarei schimbându-le cu „bucate” – grâu şi porum. Astăzi mai 

confecţionează scări doar 6 meşteri, care sunt valorificate în târguri din 

diverse oraşe ale ţării. 

O altă particularitate a zonei Beiuşului o reprezintă culesul în natură, 

care a fost o prezenţă constantă, acoperind solicitări venind nu numai din 

sfera alimentaţiei, şi coloritului ţesăturilor ci şi din cea a medicinei populare. 

Varietatea florei spontane de pe valea Crişului Pietros a dus la specializarea 

în masă a cetăţenilor din satul Poienii de Jos în prepararea şi desfacerea pe 

piaţă a produselor medicale naturiste. În jurul anului 1900 în satul Poienii de 

Jos existau peste 100 de familii care acopereau cu oferta lor întrega 

Românie şi o parte din Ungaria, comercializând 60-70 de plante de leac, cu 

recomandări terapeutice riguroase11. Astăzi zona Crişului Pietros cu satele 

Bunteşti, Poienii de Jos şi Poienii de Sus au dezvoltat o adevărată industrie 

farmaceutică bazată pe proprietăţile terapeutice ale plantelor medicinale. 

Aici se fabrică ceaiuri, creme, tincturi brevetate şi recomandate în tratarea 

diverselor boli. 

Au prins contur în Ţara Beiuşului creerea de muzee etnografice 

locale la iniţiativa unor fii ai satului, care au cumpărat case tradiţionale şi 

obiecte din sate şi pe care le-au expus. Aşa se face că la Remetea, 

Budureasa, Chişcău şi Finiş există la ora actuală câte o casă amenajată în stil 

tradiţional cu interioare ce aduc aminte de portul popular, unelte şi acareturi, 

de obiecte ce decorau casa,  şi de alte construcţii tradiţionale.  

Dintre aceste un loc aparte îl ocupă, am putea spune, Complexul 

muzeal etnografic La Fluturi. Aici turistul întră cu adevărat în universul 

tradiţional al satului din zona Beiuşului, prin modul cum sunt amplasate 

obiectele dupa criterii bine stabilite. Astfel, avem ocazia să vedem obiecte 

ce decorau interiorul casei tradiţionale, obiecte ce făceau parte din atelierele 

unor meşteşugari ce produceau în satul din Ţara Beiuşului precum fierarii, 

olării şi lemnarii. De asemenea, sunt foarte bine reprezentate prin obiecte şi 

utilaje, marile ocupaţii ale satului agricultura şi creşterea animalelor. Sunt 

                                                 
11 Maria Bocşe, Ana Marossy, Medicina populară, ocupaţie specializată a satului poienii 

de jos- Judeţul Bihor, în Revista muzeelor, nr. 3/1969, p. 269-271. 
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expuse piese e aduc aminte de pomicultură, viticultură, albinărit, vânătoare, 

pescuit, păstorit, vărărit, meşteşuguri casnice, lucrul la pădure etc. 

  
Tot aici turistul împătimt de valorile satului poate admira o 

excepţională colecţie de maşini agricole: batoze, tractoare, utileje de tot 

felul, între care, însă, un loc aparte, îl ocupă locomobila care a luat parte la 

filmul Pădureanca.  

La intrarea în municipiul Beiuş dinspre Oradea, pe partea dreaptă, un 

împătimit culegător de tradiţii Ioan Degău, fost director al Băncii Naţionale 

Sucursala Bihor, a amenajat un adevărat complex muzeistic ce aduce aminte 

de satul tradiţional beiuşan. Aici trecătorul poate admira o frumoasă biserică 

de lemn, o casă ţărănească amenajată dupa tradiţia locului, moara de ulei şi 

pălincăria.  

La ieşirea din municipiul Beiuş spre Roşia prima localitate este satul 

Delani, unde turistului îi iese în cale casele de frumuseţe aparte, cu o 

arhitectură moderna, dar mai ales cu icoane pe ele. Acest fapt face ca satul 

Delani să fie unicul sat din România, care are icoane pe case, semn al 

protecţiei acestora de duhurile răului, de forţele malefice. 

La cele arătate mai sus se poate alătura un frumos traseu al vizitării 

bisericilor din lemn din Ţara Beiuşului, adevărate vetre de cultură şi 

civilizaţie ale satului tradiţional. Turistul aflat în zonă va putea admira, 

astfel, frumoasele construcţii din lemn, adevărate lăcaşuri de lumină 

spirituală, construite de meşteri iscusiţi. Pot fi vizitate bisericile din lemn 

din satele: Totoreni (biserică construită la 1745); Rieni (biserica este 

construită la 1738 de către meşterii Fleantu Nicoară şi Petrica Gheorghe); 

Mierag ( biserică construită la 1748); Saca comuna Budureasa( biserica 

păstrează cele mai vechi clopote din Bihor 1645); Cociuba Mică (biserica 

este construită la 1715 şi este pictată de David Zugravul de la Curtea de 

Argeş); Goila comuna Căbeşti (biserica este construită la 1750, uşile 
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împărăteşti sunt pictate de David Zugravul de la Curtea De Argeş); Stânceşti 

comuna Bunteşti( biserica este construită la 1752); Şebiş ( biserica este 

construită la 1724); Talpe (biserica este construită la 1731); Brădet (bisrica 

este construită la 1733 şi este pictată de David Zugravul de la Curtea de 

Argeş. 

Tot în zonă mai poate fi vizitată în comuna Remetea biserica 

reformată de zid. Edificiul a fost construit în întregime, în forma în care se 

vede şi astăzi în cursul secolului al XIV-lea şi la începutul secolului 

următor. Doar, sacristia adosată laturii nordice, contraforţii navei şi a 

absidei, respectiv arcul interior au fost demolate în cursul unor renovări 

moderne. Pe pereţii interiori se păstrează picturi murale parţial cercetate şi 

conservate (Maica Sfântă cu Pruncul Isus, Apostoli, Sfinţii Ştefan, Ladislau 

şi Emeric, scene din viaţa Sfântului Ladislau, Arhanghelul Mihail, etc.). Un 

element specific şi extrem de rar reprezintă picturile murale de inspiraţie 

bizantină databile în secolele XV-XVI, descoperite pe pereţii şi bolta 

încăperii de la nivelul inferior a turnului de clopot. 

 

2. Târgul de joi din Beiuş 

Beiuşul este recunoscut şi pentru târgul din fiecare zi de joi a 

săptămânii, când toată ţara beiuşului coboară la cumpărat şi văndut. Astfel, 

din necesităţi economice, ţăranii îşi aduceau la târg produsele muncii lor 

artizanale pentru a le vinde şi a-şi cumpăra unelte ori cele necesare traiului. 

Aproape fiecare sat este cunoscut pentru o anumită tradiţie a făuririi unor 

produse specifice cu care locuitorii se prezentau la târg. În vremurile mai 

îndepărtate, probabil, era folosit trocul, modalitate de a schimba produsele 

agricole între ei. Prin satele din depresiunea Beiuşului treceau nu demult 

căruţele moţilor care ofereau ciubere ori doniţe în schimbul grâului ori 

porumbului, după cum sătenii din Cresuia îşi schimbau în câmpiile Aradului 

ori Timişoarei scările lungi cu „bucate” – grâu şi porumb. 

Din satele Leheceni, Criştioru de Jos, Sălişte de Vaşcău, Leleşti se 

urnesc sub strălucirea Carului Mare căruţele cu loitre înalte încărcate cu 

blide, ulcioare, cănţi, oale, adică toate urmaşele venerabilei şi milenarei 

străbunice „roata olarului”, cea care te astâmpără de sete când bei apă dintr-

o cantă de pământ, toate de culoare ca într-o pictură abstractă şi învelite în 

fân să nu se spargă unele de altele. 

Din satul Sârbeşti, ţăranii meşteşugari aduc la târg sumanele lor 

călduroase din postav alb, lungi până la genunchi, dichisite cu tot soiul de 
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bucăţi de postav colorat în verde, roşu sau cărămiziu; de la Delani vin 

„bituşile” – cojoacele lungi până la pământ care se poartă pe vreme proastă 

cu lâna în afară. 

De la Meziad, Coleşti, Câmp, Câmp Moţi, Criştioru de Jos, Sohodol, 

Ponoare, Izbuc, Suştiu, caii şi vitele trag opintindu-se ca într-o procesiune 

sacră carele încărcate cu var nestins pe care oamenii au mare grijă să le 

acopere cât mai bine ca să nu dea peste ei vreo ploaie buclucaşă care să le 

„stingă” varul şi truda. 

  
Moţii de la Arieşeni şi Câmpeni coboară de pe caii lor mărunţi şi 

răbdători cu ciubere mirosind puternic a răşină şi cu buţi strânse-n cercuri 

pentru vin ori pălincă de prune. 

Din Poienii de Jos, sat unic în România pentru ocupaţia expresă a 

sătenilor de a culege buruieni de leac, Binşul primeşte plante medicinale ca 

breiul sau „untul pământului” pentru vindecarea reumei, „buruiana ruptului” 

care se introduce în pălincă şi se bea de către bolnavul cu fractură sau 

luxaţie, mătrăguna, măsălariţa, strigoaia, dumbravnicul şi multe altele. La 

marele târg de animale de pe malul apei Nimăieştilor se îngrămădesc într-o 

frăţie universală caii, vacile, boii, bivolii, porcii, mieii, caprele ca într-o 

imensă Arcă a lui Noe. 

Sfânta Mănăstire Izbuc cu hramul Adormitrea Maicii Domnului şi 

Izvorul Tămăduirii este cel mai vechi lăcaş de rugăciune din Bihor, 

cunoscută, în primul rând, pentru izvorul unic în Europa. Conștient de 

valoarea sacră, unică, a acestor locuri de la Izbuc, geograful Simion 

Mehedinţi i-a propus episcopului Roman Ciorogariu (primul episcop 

ortodox al Oradiei după 1918) întemeierea unei mănăstiri în acest colț de 

țară. Ideea a fost îmbrățișată cu entuziasm de către Episcopul de Oradea, 

care a hotărât construirea la Izbuc a unei mănăstiri. Se spune că apa, care 

ţâşneşte uneori dintre pietre, are puteri miraculoase. Potrivit legendei, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Roman_Ciorogariu
https://ro.wikipedia.org/wiki/1918
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izvorul tămăduitor a devenit cunoscut după ce un copil orb care se plimba în 

zonă, i-a auzit susurul şi s-a oprit să se spele. După ce şi-a atins ochii cu apă, 

băiatul a început să vadă. Mănăstirea este situată la poalele munţilor Codru 

Moma, la aproximativ 100 de kilometri de Oradea, pe Drumul Naţional 76, 

spre Deva,  în partea sudică a satului Călugări ce face parte din comuna 

Cărpinet, judeţul Bihor, într-un cadru feeric, de munte, încărcat de pioşenie. 

Aici îşi duc viaţa de obşte 20 de vieţuitori, călugări şi călugăriţe. Bisericuța 

de lemn, din curtea aşezământului monahal, construită în 1696, a fost adusă 

din curtea tribunalului din Beiuș în anul 1954. Este construită în formă de 

navă pe fundație din bolovani de piatră. Are altar, naos și pronaos. Intrarea 

din pronaos în naos se face prin trei deschideri lăsate de cei doi stâlpi 

marginali și alți doi centrali din lemn. Are o turlă de formă piramidală pe 

pronaos. Altarul este luminat de o fereastră la răsărit, iar naosul și pronaosul 

(fiecare) de câte o fereastră pe peretele de sud și câte una pe cel din nord. 

  
Cetatea Finis (Belovar), menţionată în documente la 1291, este un 

alt obiectiv turistic al zonei Beiuşului, care merită să fie vizitat. Cetatea este 

aşezată în hotarul satului Finiş pe vârful unui pisc, din care, din pacate, mai 

sunt doar ruinele. Cetatea Belovar, azi ruine, este alcătuită dintr-un complex 

de turnuri, unul fiind mai înalt (acesta este vizibil din satul Finis). Zidurile 

sunt constituite din bolovani colţuroşi şi masivi, asezati la 6 – 9 metri unul 

de altul, fiind înconjurate de şanţuri de apărare. Adevărat castel feudal, 

cetatea este o fortificaţie medievală de refugiu şi apărare. Întruneşte toate 

calităţile de defensivă: vedere, obstacol şi adapost, fiind accesibilă numai 

dintr-o parte. Este de remarcat faptul că Mihai Viteazul în drumul său spre 

Viena a poposit în cetatea Finişului timp de două zile. În lucrarea "Şcolile 

din Beiuş între 1828-1829" Pavel Constantin aminteşte că "la noiembrie 

1599 Mihai Viteazu pune stăpânire pe cetatea Finişului". 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1696
https://ro.wikipedia.org/wiki/Beiu%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/1954


Opportunities for sustainable development of ethnographical tourism in the area of Beiuş… 

 49 

Muzeul etnografic Beiuş, este amplasat în centrul oraşului în casa 

memorială a lui Ioan Ciordaş. Acesta cuprinde o expoziţie complexă de artă 

etnografică ce aminteşte de lumea satului tradiţional. Aici, vizitatorul poate 

descoperi uneltele agricole, de la cele mai primitive, cu ajutorul cărora 

ţăranul lucra pământul pentru ai stoarce roadele. Sunt amplasate în expoziţie 

obiecte şi unelte ale meşteşugurilor casnice, ale morarilor şi piuarilor, ale 

lemnarilor, olarilor şi fierarilor. Toate sunt rânduite după utilitatea şi 

frumuseţea lor.  

Stațiunea Stâna de Vale, asezata într-un peisaj pitoresc, la 1 100 m 

altitudine, apare ca si domeniu episcopal greco-catolic din anul 1879. Ea a 

fost descoperita si amenajata în timpul episcopului greco-catolic Mihail 

Pavel. Devine apoi o statiune balneoclimaterica renumita pentru odihna, 

tratamente ale sistemului endocrin si ale sistemului nervos. Ofera foarte 

multe facilitati turistice. Amintim în acest sens Izvorul Minunilor cu un 

debit bogat de apa plata, oligominerala, lipsita total de germeni patogeni si 

agenti poluanti, cu o capacitate de autoconservare de pâna la 12 luni. În 

statiune vegetează si o specie de liliac rară,  liliacul salbatic (Syringa 

josikaea), o relicvă terţiară. 

  
Toate cele expuse mai sus ne îndreptăţesc a afirma cu deplin temei, 

că turistul venit în zona Beiuşului, are ce vedea din punct de vedere 

etnografic şi ca atare turismul etnografic are toate reperele unei dezvoltări 

durabile. 
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Abstract 

Own consumption is an expression par excellence of a rural economy that has 

long been declared ineffective, outdated, lacking a future, and focused on a medieval type 

of agriculture, virtually extinct in Central and Western Europe. In the everyday reality of 

the Eastern part of the same continent, and especially in today’s Romanian economy, in the 

contemporary national rural tourism, and in the rural economy, implicitly in mountain 

economy, its contribution is still substantial, although the future does not seem very 

propitious, and has anyway been deteriorating its share in the consumption of traditional 

homes in rural and mountainous areas in recent decades. There are however some 

components of own consumption that define and single out the Romanian rural tourism 

product, especially in the mountains, and its disappearance may influence mountain rural 

tourism itself in a downward manner. This article is intended as a plea for own 

consumption, in the spirit of selectively maintaining a set of traditions with strong impact 

for tourism, culturally, and especially as a powerful personalizing tool for the image of 

mountain villages.  

Key words: own consumption, rural own consumption, mountain tourist product, 

dynamics of own consumption, forecasts, estimates 
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1. Introducere 

O întrebare ușor extinsă, care aruncă lumină asupra subiectului 

acestui articol, pleacă de la ceea ce este autocumsumul în tradiția rurală și se 

continuă cu întrebarea dacă poate, oare, să fie considerat turismul rural 

românesc actual un serviciu ecologic. 

Autoconsumul se definește, în Dicționarul de economie, drept 

„consumul de bunuri și servicii finale de către producătorul însuși” și este 

specific ruralului și comunităților tradiționale. În comunitatea rurală 

tradițională românească, principala sursă de venituri a gospodăriilor sau 

menajelor rămâne în continuare producția agricolă, iar cea mai mare parte 

din totalul veniturilor o reprezintă contravaloarea consumului de produse 

agroalimentare din resurse proprii, potrivit statisticilor oficiale. Nivelul 

autoconsumului se menține, după un sfert de veac de la începutul tranziției 

economiei românești și de la aproape nouă ani de la aderarea României la 

UE, la circa 1/3 din totalul veniturilor gospodăriilor rurale, așa cum rezultă 

din evaluările realizate pe principiul determinării contravalorii consumului 

de produse agroalimentare din resurse proprii. 

Dezvoltarea durabilă economică, socială și culturală nu se rezumă și 

nici nu înseamnă doar profituri mai mari şi niciodată standarde mai înalte de 

viață sau bunăstare pentru un mic procent din populaţie, ci presupune o 

creştere a nivelului de trai al tuturor. Dezvoltarea durabilă nu este reală dacă 

determină degradarea sau folosirea fără măsură a resurselor naturale sau 

dacă generează o poluare accelerată a mediului ambiant. Prin cercetarea 

ştiinţifică şi tehnologia modernă, omul se îndepărtează tot mai clar de 

natură, de echilibrul comunității umane cu natura și chiar de sine. Se poate 

afirma că ştiinţa nu mai salvează direct viaţa omului sau a comunităților 

umane, dar poate să ne ajute pe noi să ne-o salvăm. Oamenii de ştiinţă au 

început să reașeze „omul în centrul preocupărilor omului”. 

Turismul, ca activitate economică de servicii în slujba omului, 

trebuie mereu regândit şi reproiectat, pentru a deveni un serviciu turistic 

permanent ecologic, foarte căutat de turişti, dar şi capabil să ducă la 

dezvoltarea unei economii rurale care să se integreze în economia naţională 

în următorii ani, în măsură să răspundă cerinţelor dezvoltării durabile cerute 

de Uniunea Europeană. În acest sens, trebuie reanalizate și detaliate toate 

elementele unui turism rural ecologic, având la bază o gândire ecologică 

dezvoltată axată pe o educaţie ecologică permanentă, mergând până la 

ecoinovare și ecocercetare. Salvarea trebuie să vină din interiorul nostru, 
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toate energiile vitale trebuie să fie activate şi puse în armonie cu universul. 

Căutarea noastră va fi cauza descoperirilor noastre. Ştiinţa începe să fie de 

acord cu tradiţiile spirituale şi să arate că spaţiul nostru fizic/natura este 

parte integrantă a universului, care se dovedește un sistem integrat aflat în 

evoluţie, unul cu adevărat coerent şi inerconectat. De aceea, orice atac al 

omului asupra naturii (distrugerea, poluarea, diminuarea resurselor etc.) este 

întâmpinat de „anticorpii” sau apărătorii naturii, care vor distruge 

principalul vinovat, adică omul. Omul face parte din natură și în momentele 

sale de rătăcire sau de orgoliu excesiv în care se plasează deasupra și, 

implicit, în afara naturii, cu certitudine că nu o sprijină, nu o menține, ci, 

mai ales, ajunge să lupte împotriva naturii. 

O altă interogație necesară ar putea pleca de la ceea ce ar trebui să 

definească sau măcar să diferențieze o gândire ecologică în raport cu orice 

alt tip de gândire. Înainte de toate trebuie să se precizeze caracterul aparte al 

gândirii ecologice, acela de gândire holistică și simultan integrativă, care 

trebuie să rezolve probleme locale, dar care vor avea efecte majore asupra 

vieţii oamenilor şi a întregii naturi. Iată câteva din reperele sau din 

principalele teme ale gândirii ecologice în acest sens: 

 protejarea şi promovarea condiţiilor pentru sănătate, 

 promovarea dezvoltărilor aşezărilor umane durabile, 

 protecţia atmosferei, 

 abordarea integrală a planificării şi a managementului resurselor 

teritoriale, 

 combaterea defrişărilor, 

 combaterea deşertificării şi a secetei, 

 managementul sistemelor fragile, dezvoltarea durabilă a zonelor 

montane, 

 promovarea agriculturii durabile şi a dezvoltării rurale, 

 conservarea diversităţii biologice, 

 managementul prudent al biotehnologiei etc. 

Nu se poate vorbi despre protejarea şi promovarea condiţiilor de 

sănătate fără a se lua în discuţie şi a se promova agricultura durabilă sau fără 

a se dezvolta arealul rural ori în afara protecţiei atmosferei/reducerii poluării 

sau fără promovarea şi dezvoltarea unei aşezări umane durabile, asigurându-

se astfel conservarea biodiversităţii. Toate aceste teme se pot trata separat în 

contextul unui sistem holistic. 
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2. Promovarea dezvoltării rurale şi a agriculturii durabile 

Denumirea de agricultură biologică nu înseamnă în sens strict sau 

restrâns agricultura axată pe componente exclusiv biologice, ci mai degrabă 

descrie o formă mult mai generoasă de agricultură modernă, în care se 

reunesc, prin covergență, principiile şi tehnicile formelor de agricultură 

biodinamică, organică, ecologică etc. O dimensiune majoră și obligatorie a 

agriculturii biologice în contextul contemporan este dată de caracterul pur 

ecologic al acesteia, care îi întăreşte sau determină calitatea de refacere şi 

menţinere a ecosistemului agricol, a comunităților rurale, a mediului rural în 

general. De fapt, măsurile de protecţie ecologică asigură sustenabilitatea 

sistemului în plan ecologic, ceea ce constituie unul dintre obiectivile majore 

ale agriculturii ecologice. Din aceste motive, legile ecologice de exploatare 

a ecosistemului agricol reprezintă baza agriculturii biologice.  

Noțiunea de ecologie poate fi sintetizată prin formula de reţea de 

raporturi între organismele vii, rețea care constă în interacţiunea dintre 

organismele vii şi mediul lor înconjurător, în speță rural. Prin activitatea din 

agricultură, omul exercită o influenţă care poate denatura sau, dimpotrivă, 

potența în sens benefic această interacţiune, cu multiple implicaţii, printr-o 

gamă largă de soluții sau printr-o diversitate de mijloace. Pentru a păstra 

caracterul de agricultură ecologică, se intervine asupra acestei interacţiuni 

numai cu mijloace naturale.  

Producţia agroalimentară ecologică urmăreşte promovarea unor 

tehnici şi tehnologii de cultivare a solului şi de creştere a animalelor care să 

asigure: 

 conservarea şi refacerea fertilităţii solului; 

 cultivarea de soiuri şi varietăţi de plante rezistente zonei; 

 creşterea unor rase sau specii de animale tolerante şi rezistente la 

factorii de mediu; 

 prevenirea şi combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor prin 

metode biologice, mecanice şi fizice; 

 renunțarea la orice fel de substanţe chimice.  

În general, agricultura ecologică îmbunătăţeşte şi menţine 

spectaculos și reconfortant pentru orice turist un peisaj natural viu şi un 

agro-sistem echilibrat și nu favorizează distrugeri reiproce ale 

biodiversității, evitând cât se poate de mult supraexploatarea resurselor în 

general şi, implicit, poluarea resurselor naturale, dar și producând în 
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cantităţi suficiente elemente nutritive şi alimente de bună calitate, folosind 

experienţa locală şi stimulând aplicarea sistemelor agricole tradiţionale. 

Orice agricultură de tip ecologic deține câteva atuuri sau avantaje 

remarcabile: 

 conservă solul şi menţine fertilitatea lui; 

 reduce poluarea apelor; 

 utilizează de o manieră redusă resurse neregenerabile; 

 diversifică și vitalizează peisajele; 

 asigură o calitate nutritivă mai ridicată a produselor ecologice; 

 oferă condiţii sigure de muncă pentru agricultori; 

 reduce eroziunea solului; 

 utilizează eficient apa; 

 reduce pierderile de elemente nutritive prin levigație (transportarea 

în apa freatică a substanţelor din sol atunci când un exces de apă s-a infiltrat 

vertical); 

 asigură protecția mediului înconjurător.  

În unele variante ale agriculturii biologice, pe lângă măsurile tehnice 

se valorifică și acţiunea de întărire a creşterii plantelor, respectiv unele 

„forţe ale naturii” şi unii „factori cosmici”. Fără îndoială că mediul 

înconjurător reunește şi influenţa altor factori compensatori permanenţi, care 

nu pot fi controlaţi de om (atracţia lunii, atracţia cosmică universală), dar 

care, în decursul timpului, au fost asimilaţi informațional în codul genetic al 

plantelor, astfel că acestea reacţionează chiar şi la intensitatea, variabilitatea 

şi ritmicitatea prezenţei lor.  

Toate variantele agriculturii biologice, ca de altfel toate sistemele de 

agricultură neconvenţională (exclusiv sistemul de agricultură sustenabilă) au 

fost incluse într-o singură conceptualizare complexă redată printr-o unică 

denumire, agricultură biologică (biodinamică, organică, ecologică). Unele 

elemente ale biologicului și transcendenței informaționale milenare în 

agricultură sunt remarcabile, iar prezentarea lor contribuie la înțelegerea 

corectă a conținutului complex al agriculturii biologice. 

Plantele legumicole sunt cele mai sensibile la influenţele lunare şi 

astrale. Astfel, semănatul celor mai multe specii sub adăposturi trebuie să se 

facă între primul pătrar al lunii şi luna plină. Dacă se seamănă în răsadniţe 

calde, trebuie să se semene cât mai aproape de luna plină, ceea ce ar fi chiar 

cazul ridichilor sau al castraveţilor etc. În sere, solarii sau răsadniţe trebuie 



Ion IORGA SIMĂN, Gheorghe SĂVOIU, Constantin MANEA, Marian ŢAICU 

 56 

ca răsadurile să se planteze cu trei zile înainte de luna plină, dublându-se 

vitalitatea şi implicit productivitatea, dar și calitatea biologică.  

Plantarea tomatelor timpurii în câmp se recomandă să se facă la 

sfârşit de lună descendentă. De asemenea, udatul se va efectua numai seara, 

la căderea nopţii.  

Dejeu L. şi colaboratorii (1997) prezintă câteva momente optime 

pentru semănatul sau plantatul speciilor legumicole. În continuare sunt 

detaliate alte câteva exemple utile și edificatoare: 

 mazărea de grădină: 2 zile după primul pătrar; 

 fasolea pitică: a doua şi a treia zi după primul pătrar; 

 fasolea urcătoare: a doua, a treia şi a patra zi după primul pătrar; 

 prazul şi ceapa: 3 zile înainte de lună plină; 

 castraveţi dei tip cornişon: în zi de lună plină şi seara (aceasta poate 

tripla recolta); 

 usturoiul: între a cincea zi premergătoare lunii pline şi ziua 

următoare. Fenomenele pur astronomice sau meteorologice dețin o mare 

influență în decizia de însămânțare sau plantare, de exemplu, dacă cerul este 

închis, aceste operațiuni pot avea loc și peste o lună în Spania; 

 salata este sensibilă în a patra zi înainte de luna plină, cu toleranţă, în 

funcţie de loc, de 12-36 de ore; 

 morcovul se seamănă de la primul pătrar până la a treia zi înainte de 

luna plină; 

 cartoful se plantează cu două zile înainte de luna plină, dar 

sensibilitatea poate fi amplificată prin natura soiurilor valorificate. 

Inovaţii reale ale sistemelor de agricultură apar numai atunci când 

fermierii sunt pionieri în ceea ce întreprind, prin aşa-numitele exemple de 

inspiraţie sau „perle” agricole cu impact benefic. Exemplele de inspiraţie 

privind sistemele de agricultură ecologică recompensatoare par să aibă o 

influenţă evidentă asupra metodelor de agricultură tradiţională şi toate fac ca 

agricultura să fie mai apreciată și mai susţinută prin calitatea biologică a 

produselor sale. Acesta este efectul unui echilibru între puterea inovativă 

orientată spre viitor a pionierilor şi interacţiunea eficace cu grupurile de 

studiu ale fermierilor tradiţionali şi a altor părţi implicate în lanţul de 

producţie-consum. 

Una dintre acțiunile semnificative în promovarea dezvoltării rurale și 

a agriculturii biologice este legată de capacitatea de a folosi puterea 

inovativă a sectorului de producţie ecologică, pentru a lărgi susţinerea 
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întregului sector agricol. Agricultura ecologică, axată pe produse foarte 

sănătoase, poate servi ca precursor al dezvoltării convenţionale. Multe 

rezultate din domeniul agriculturii ecologice sunt exemple ale puterii 

inovatoare a bio-eco-dinamismului agriculturii şi pot fi folosite ca bază 

pentru implementarea agriculturii convenţionale. Biodiversitatea funcţională 

este un exemplu de conviețuire, dar și de protecție, în același timp, care 

serveşte mai multor obiective în agricultură. Marginile bogate în flori 

reprezintă un element de bază al duşmanilor naturali ai paraziţilor. 

Introducerea marginilor bogate în flori şi atracţia paraziţilor sunt 

foarte eficace în ceea ce priveşte controlul biologic (non-chimic) al acestora. 

Se pare că acest fapt are o influenţă substanţială, asigurând reducerea 

protecţiei chimice, cu impactul ei non-ecologic, în paralel cu reducerea 

poluării mediului și asigurarea conservării biodiversităţii, consolidării 

naturii, peisajului, dar și a creşterii veniturilor din agricultură prin prețul 

final al produsului agricol ecologic (în ciuda faptului că este considerat ca 

produs paritar agricol și birocratic, prin numărul mare de certificate pe care 

trebuie să le dețină și prin dificultatea obținerii lor).  

 

3. Promovarea şi protejarea condiţiilor pentru asigurarea sănătății 

comunităților umane 

În ciuda evoluției tehnologice, omul și comunitatea umană au fost și 

au rămas dependente de natură, indiferent dacă referirea se limitează la 

resursa de hrană sau la oricare alt tip de resurse procurate din natură. 

Legatura om – comunitate umană – natură este permanentă și se regăsește în 

tot ce facem zi de zi, ca individ ori grup sau comunitate umană. Natura este 

locul unde omul se intoarce, ca și Oedip, să-și refacă energia de care are 

atâta nevoie, dar dacă aceasta nu are ce să-i ofere, omul va ucide sau se va 

ofili și, împreună cu natura, va avea de suferit...  La început de secol XX, 

Sigmund Freud a descris complexul lui Oedip, inspirat din ciclul de piese de 

teatru ale lui Sofocle (un teatru mult mai apropiat de informația universală), 

mai cu seama din Oedip Rege, în care Oedip își ucide tatăl și se căsătorește 

cu mama sa, fapt cu numerose repecusiuni dezastruoase pentru că încalcă 

reguli naturale ale comunității umane, cum ar fi tabuul incestului, 

declanșând astfel tragedia umană în sine. Complexul contemporan al lui 

Oedip este unul născător al conștiinței nocive asupra locului acestuia în 

natură sau a dominației sale imature prin „Supraeu”, acesta fiind unul 

devastator în raport cu natura din care și în care trăiește sau supraviețuiește. 
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Imboldul impulsurilor violente, agresivitatea, nepăsarea în raport cu 

celelalte populații biologice și vegetale, toate dependente de natură, precum 

și încălcarea regulilor civilizației umane, chiar și a convențiilor culturale și 

sociale, extind complexul lui Oedip de la cel restrâns sau clasic la cel de 

nivel global, coagulând un tip de abordare oedipiană distructivă (mai 

aproape de sinucidere decât de asasinat) a naturii de către populația umană, 

o populație care a pierdut, odată cu ruralul, maturitatea și înțelepciunea și nu 

a ajuns în urban la luciditate și modestie, civilizație durabilă și bună-cuviință 

în coabitare, ci încă mai încearcă o stare de orbire interioară în raport cu 

natura exterioară. Oedip sau civilizația umană contemporană nu se teme 

îndeajuns de răzbunarea naturii și nu ajunge în cel mai scurt timp să-și simtă 

propria vinovăție pentru faptele sale împotriva naturii. 

Dacă o comunitate rurală sau urbană nu protejează apa, aerul, 

plantele, în curând dispare și produsul turistic în sine și nu vom mai putea să 

respirăm aerul curat, nu vom mai putea simți parfumul florilor sau admira 

coloritul viu pe care natura ni-l oferă în fiecare zi... 

Industrializarea excesivă şi urbanizarea au făcut ca noi, cei de astăzi, 

să fim lipsiţi de o serie de bucurii pe care ni le oferă natura, aromele 

ierburilor și parfumul florilor de pe pajiști, foșnetul vântului și ţârâitul 

greierilor. Să privești coborârea leneșă a soarelui la apus și apoi să scoți din 

pământ cățiva cartofi pentru cină, să smulgi direct din strat niște morcovi, să 

culegi, direct din tufele lor, trei roșii mari și coapte și să adaugi un smoc de 

cimbru, iar la sfârșit să-ţi împodobeşti masa cu un buchet de flori proaspete, 

chiar atunci luate din grădină... Prea puțini sunt aceia care izbutesc să le mai 

adune și să le împace pe toate: traiul fericit la țară, îndatoririle de serviciu, 

școala copiilor, cheltuielile cu benzina pentru atâtea drumuri la oraș, iar tot 

mai puțini mai au acces la un program turistic rural sau montan în chiar 

sânul naturii sau în mijlocul paradisului natural al satului românesc de 

munte. Cei mai mulți se multumesc cu o excursie la sfârșit de săptămână, 

plătind un pseudo-serviciu turistic și la final continuând să viseze la natura 

care să se lase nu doar admirată din când în cand, ci și atinsă cu mâna. 

A redeveni una cu natura și cu tine însuți, aceasta ar trebui să asigure 

un produs turistic rural montan axat pe o agricultură biologică: din ce în ce 

mai mulți oameni au această dorință, pe care încearcă s-o realizeze într-un 

spațiu propriu sau cumpărat ori închiriat, un petec de verdeață împrejmuit cu 

un gard. Iar acolo poți trăi clipe minunate, poți cunoaște împăcarea și 

liniștea, acolo unde, dacă plantezi ceva, vei vedea cu ochii tăi cum ceea ce ai 
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plantat chiar creşte, vei auzi vocile și vei desluși culorile naturii, în jurul tău, 

unde își găsesc adapost păsări, iepuri, broaște, fluturi, libelule sau gândăcei 

uitați din copilărie. 

Doar într-un serviciu turistic sau într-un produs turistic și într-un loc 

în care viețuiești și contribui pașnic la viețuirea altor specii vegetale și 

animale, în mijlocul naturii și numai acolo, vei simți ceea ce a simțit 

Dumnezeu în a treia zi a creației: „Pământul a dat verdeața, iarba cu sămânța 

după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânța în ei, după soiul lor. 

Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.” O veritabilă revărsare de culori, 

sunete și miresme, aceasta este și trebuie să rămână și esența turismului 

rural și montan totodată... 

Lipsa spațiilor verzi din oraș, asociată cu poluarea masivă și cu 

ritmul alert al vieții urbane, produce efecte nocive asupra psihicului 

orășenilor, în mod evident. Contactul redus cu natura contribuie la 

majorarea permanentă a nivelului de stres, la apariția sau agravarea 

problemelor emoționale (depresii, atacuri de panică, lipsa autocontrolului 

etc.), la accentuarea stărilor de agitație, anxietate, angoasă etc., urmate de o 

creștere implicită a gradului de agresivitate. Efectele nocive cauzate de lipsa 

naturii în urban afectează mult mai grav copiii, care resimt o acută nevoie de 

a se afla în relație directă cu natura, dar mai ales și mai concret în chiar 

mijlocul acesteia. În cadrul micilor povestioare pe care le spun copiii, 

aceștia descriu imagini liniștitoare despre „câmpul verde”, „copacul 

inflorit”, „marea”, „muntele”. Programul turistic rural și montan a devenit 

tot mai clar o evadare dintr-o societate robotizată, asediată pe Internet sau cu 

telefonul mobil, care transformă individul într-un mecanism, dator să 

funcţioneze non-stop, la un nivel optim dacă nu maxim de competiție și 

performanţă. Armonia cu natura transpare oriunde și oricum, însă. Oricât de 

artistic și-ar aranja un grădinar straturile de flori, omizile, melcii, cârtițele, 

gerul, soarele prea zgărcit, ploaia prea darnică îi strică mereu socotelile, dar 

nu ca o fatalitate sau ca o apocalipsă, ci în sens repetitiv, constructiv, 

inepuizabil, etern, oferind grădinarului privilegiul unei relații speciale cu 

viața și cerul și ploaia și copacii etc... 

Chiar grădina care îi aparține în sens teatral, ca decor vital, această 

gradină îi oferă nu o simplă imagine simbolică a existenței, ci un puls, un 

ciclu alternant de anotimpuri, cu toata splendoarea luminoasă sau plină de 

umbre etc. Grădinarul este un martor al neîncetatei prefaceri și deveniri, al 

neobositei germinări, creșteri, rodiri, vestejiri și dispariții. Spectacolul la 
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care asistă îl va învăța să se împace cu feluritele încercări ale vieții. Pentru 

grădinarul răbdător, timpul curge printre straturile lui de flori ca un râu 

domol, în timp ce el stă pe mal și observă mișcarea continuă a valurilor, 

păsările ce zboară deasupra, crengile rupte, purtate de apă la vale. 

Relaxarea, un element al turismului rural montan, redevine, dintr-un cuvânt 

tocit de atâta întrebuințare, o realitate trăită și împărtășită cu cei dragi sau în 

familie ori cu prietenii. Timpul este pentru turistul devenit grădinar ceva 

vizibil, palpabil și deloc necruțător, căci, irosindu-l numai în aparență, de 

fapt îl reprimește în dar în toată splendoarea sensurilor sale, cu schimbarea 

de perspectivă a spațiului, locului, căii, drumului, potecii etc. 

Alături de grădini, pădurile şi mai ales zonele verzi sunt plămînii 

naturii. Singurul mod de a scăpa de CO2 este existenţa spaţiului verde. 

Procesul natural chimic care sintetizează și elimină CO2 este fotosinteza 

plantelor. Iată de ce suprafaţa spaţiilor verzi ar trebui să fie cel puţin 

proporţională cu cantităţile de CO2 emise în atmosferă. Copacii tind să 

absoarbă tot mai multe gaze din atmosferă odată cu trecerea anilor, anulând 

concepțiile noastre greșite depre oamenii în vârstă chiar, prin similitudini cu 

alte concepții gresite despre rolul jucat de copacii maturi din păduri în 

combaterea schimbărilor climatice, dar mai ales în ceea ce privește absorbția 

dioxidului de carbon. 

Toți pomii mai mari continuă sa crească cu rapiditate, iar creșterea 

lor depinde de carbonul pe care îl iau din aerul din jurul lor „La orice 

pădure te-ai uita, fie ea nouă  sau veche, pomii cei mai mari reprezintă cele 

mai mari rezervoare de carbon, nu cei mici, cum se credea până acum”, 

(William Morris, autorul unei cercetări dedicate arborilor bătrâni, doctorand 

la Universitatea din Melbourne). Copacii maturi vor rămâne la locul lor, 

deoarece tăierea lor ar duce la eliberarea în aer a carbonului pe care l-au 

absorbit într-o viață întreagă, iar oamenii poate vor generaliza instantaneu, 

asemeni moralității tradiționale a satului, grija neștirbită pentru trei 

generații... 

Tot în natură, în pădurea traversată de un program sau un serviciu 

turistic, fructele de pădure sunt un inepuizabil miracol pe care natura îl pune 

la dispoziţie omului din abundență. Gustul inconfundabil, delicios, al 

murelor, afinelor, zmeurei, cătinei, merișorului și măceșelor este asociat și 

cu numeroase valențe terapeutice, cu puterea lor tămăduitoare dovedită și, 

mai ales, cu savoarea și sursa de sănătate pe care ți-o oferă în timpul trecerii 

tale prin poiene înflorite ori când vrei să le culegi. Datorită calităților 
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terapeutice, fructele pădurii, dar și multe alte plante ale pădurii contribuie la 

menținerea unui organism sănătos, tânăr și viguros, optimizat fiziologic și 

purificat sanguin. 

 

4. Aşezările rurale ecologice, adevărate laboratoare de producere a 

energiei 

În paralel cu amplificarea formelor vieţii urbane, se dezvoltă de o 

manieră aparte și unele aşezări rurale și mai ales montane. În comparaţie cu 

citadela urbană, mai veche sau mai nouă, satul sau satele a căror diversitate 

este uriașă devin și ele tot mai mobile (se nasc şi se destramă mult mai 

uşor). Aşezările rurale prezintă diferenţieri puternice, atât de la o regiune la 

alta, de la continent la continent, de la ţară la ţară, de la o formă de relief la 

alta, cât şi de la o regiune tradițională la alta. O serie de factori naturali și 

antropici modifică permanent satul românesc: relieful, râul, clima, solul, 

resursele și substanţele minerale utile, mijloacele și căile de comunicare, 

proximitatea oraşelor, factori istorici etc.  

Satul sau aşezarea rurală modernă se caracterizează demografic prin 

populaţie și case de locuit și alte construcţii anexe, economic, social, istoric 

și cultural, prin obiective, căi de deplasare etc., dar se și confruntă cu 

probleme legate de degradarea mediului și de educația, confortul sau 

sănătatea populaţiei. Satul turistic trebuie să devină predominant unul de tip 

ecologic construit cu ajutorul orășenilor, dar și prin păstrarea tradițiilor, 

reînvățând oamenii cum să trăiască natural în medii străvechi și pline de 

istorie. Răspândite în lumea largă, satele ecologice sunt soluții vii de 

supraviețuire implicit turistică, care arată că omul poate să trăiască in 

confort și să protejeze mediul în același timp. 

În satul ecologic, oamenii se străduiesc să supraviețuiască în acord 

deplin cu mediul înconjurător și să-l agreseze cât mai puțin, combinând 

designul ecologic, clădirile ecologice, producția verde, energia alternativă, 

casele inteligente etc. Motivația nevoii de sate ecologice este dată de dorința 

oamenilor de a opri practicile distructive în raport cu mediul local, regional, 

continental și chiar planetar. Satele ecologice nasc comunități legate de 

pământ și asigură supraviețuirea tuturor formelor de viață și populațiilor 

biologice și vegetale. Satele ecologice sunt soluția pentru explozia 

demografică mondială. 

Viața de zi cu zi într-un sat ecologic devine un mod simplu de 

combatere a degradării mediului, pastrând și un grad de confort necesar 
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totodată, devenind o soluție în secolul XXI. Satul ecologic poate să 

restabilească habitatul natural prin folosirea hranei ecologice și a tehnicilor 

„bio” în construcții. Sătenii unui astfel de sat beneficiază de grădini 

ecologice, valorifică alte forme de energie, de la puterea vântului la energia 

solară, de la energia fotovoltaică la biomasa energetică, iar, în plus, au 

sisteme de canalizare ecologică. Construcțiile inteligente, dar și bio în 

același timp, dețin toalete construite cu sisteme de tratare a apei, sunt 

înconjurate de grădini și au bucătării ecologice axate pe un sistem de energie 

regenerabilă. 
Figura 1. Casă ecologică din Banat 

 
O astfel de casă ecologică din Banat, conform Fig. 1, a fost inclusă 

în topul celor mai frumoase locuințe din lume, materialul specific de 

construcție al acesteia fiind compus din  lut, nisip, apă și paie.  

Casa inteligentă constituie o altă realitate a satului ecologic modern. 

O astfel de casă, proiectată şi construită la Universitatea Politehnică 

Bucureşti, a primit statututul de „casă inteligentă”, pentru că jaluzelele se 

ridică şi se închid singure, în funcţie de radiaţiile solare, dar şi-a adăugat și 

un statut de „casă durabilă”, pentru că apa de ploaie şi cea uzată sunt 

recuperate. Apa de la bucătărie şi cea de la baie se retratează într-o instalaţie 

specială şi pot fi folosite pentru stropit grădina, iar apa de ploaie colectată 

poate ajunge în piscină... 
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Oamenii de azi dedică tot mai mult timp și resurse adoptării stilului 

de viață ecologic și practicării metodelor holistice, care le mențin sănătatea 

și buna dispoziție, dar mai ales doresc să trăiască în natură și să beneficieze 

de produse turistice rurale și montane...  

 

5. Remarcă finală 

Există componente ale autoconsumului ce definesc, totuși, și 

particularizează produsul turistic rural românesc și mai ales cel montan, iar 

dispariția lui poate influența descendent chiar turismul în ansamblu. 

Articolul de față a încercat să fie o pledoarie pro-autoconsum, în spiritul 

menținerii selective a unor tradiții cu impact turistic, cultural și mai ales 

puternic personalizatoare ale imaginii satului montan. Starea de inhibiție 

actuală a orășeanului sigur va fi radical schimbată datorită satelor ecologice 

și produselor turistice rurale și montane diverse și atractive. Una dintre cele 

mai mari așteptări, care împiedică împlinirea și satisfacția citadinului, este 

teama ancestrală a omului de a-și pierde legătura cu natura, fapt ce conduce 

la teama de răzbunare pentru așa-numitul „triumf oedipian” al degradării 

mediului. Din păcate, mulți orășeni încă mai cred că poți fi adult fără a te 

maturiza afectiv, așteptând rezolvări magice sau de basm la problemele 

vieții, fără a trăi cu maturitate relația cu natura și fără să apeleze la soluții de 

conservare a naturii, ceea ce ar trebui să îndemne la mai multă înțelepciune 

în toate sistemele educaționale. 
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Abstract 
Mărginimea Sibiului is recognised as a destination of excellence for agritourism 

and rural tourism. In 2009, the touristic potential of Mărginimea Sibiului is recognised 

both nationally and internationally for its unique ethnographic, cultural, architectural and 

historical heritage and it has also won the Golden Apple Award of World Federation of 

Travel Journalists and Writers. In 2015, this area with rich traditions won a price for 

promoting local gastronomy.  

Cheeses of Mărginimea Sibiului, a real brand for this area, are an important part 

of this region’s culinary and cultural tradition, and its diversity comes from specific 

production techniques. The Sheep Cheese Route provides an excellent opportunity for 

discovering the pastoral world of Mărginimea Sibiului, with its picturesque settlements and 

calm lifestyle. Due to continuous shepherding and transhumance, the 18 villages connected 

to the route have succeeded in keeping their strong local identity. 

Mărginimea Sibiului has always been known in Romania as the land of sheep, 

cheeses and meat delicacies. Its traditional products reflect the richness of the land but also 

the region’s cultural diversity. Having a lunch or dinner in a guest houses in Mărginimea 

Sibiului is a great opportunity to discover and taste cheeses and specific shepherd dishes 

and get acquainted with the lifestyle and customs of the inhabitants of this region.  

Key words: rural tourism, gastronomy, rural heritage, local identity, culinary and 

cultural tradition 
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1. Introducere 

 

În septembrie 2015 a avut loc primul 

festival gastronomic transilvănean, 

organizat la Sibiu de asociația My 

Transylvania. Succesul de care s-a bucurat 

inedita manifestare, a determinat 

organizatorii să continue și timp de trei 

săptămâni, în perioada august-septembrie 

2016, Transilvania Gastronomică - Food 

Culture Festival va celebra și promova 

cultura gastronomică autentică din sudul 

Transilvaniei prin organizarea a 13 

evenimente. 

Mâncarea sănătoasă e inima acestui 

proiect și este celebrată ca atare: sunt 

oferite meniuri din produse de sezon din 

soiuri tradiționale, fără conservanți, fără 

aditivi și pregătite după rețete tradiționale, multiculturale. Proiectul cuprinde 

Sibiu City Menu (lansarea unui meniu comun în zece restaurante 

participante pentru toată perioada în care are loc festivalul), întâlniri cu 

producătorii din zonă, lansarea unui label comun „Gust Local” pentru 

restaurante și producători din sudul Transilvaniei, masă rotundă pe tema 

New Transylvanian Cuisine, Live cooking performance pentru tinerii 

bucătari și o gală de premiere pentru cinci categorii. 

În organizarea festivalului sunt implicați o serie de parteneri locali, 

dintre care mulți producători locali reuniți în cooperativa BIOCOOP, 

Parohia Evanghelică Sibiu prin programul Gușterița Verde, Centrul Cultural 

Maghiar și Asociația  Județeană de Turism Sibiu. Experimentele culinare 

din cadrul „Transilvania Gastronomică - Food Culture Festival” se 

adresează atât publicului larg și curios să facă parte dintr-un astfel de 

puzzle, cât și specialiștilor. 

Publicul larg are la dispoziție o serie de întâlniri sub deviza: Enjoy & 

understand the cultural local food, cum sunt: Neighborhood Cooking (care 

promovează specialități ale diverselor etnii din orașul Sibiu), Dinner in the 

citadel (meniu inspirat de locații deosebite din centrul orașului), Local 

Market Days (Promovarea piețelor locale ca loc de gustat și descoperit 
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produse locale), Rural County Brunch (Specialități ale regiunilor rurale din 

județul Sibiu), Taste of Transylvania (Specialități multiculturale din 

Transilvania), Gourmet Brunch (Rețete reinterpretate cu produse de sezon), 

Manor Cuisine of Romania (Specialități boierești din România). 

 

2. “Transilvania Gastronomică—Food Culture Festival” 

Povestea “Transilvania Gastronomică—Food Culture Festival” a 

început încă din 2008, an în care asociația My Transylvania a strâns 

informații relevante despre produsele care definesc zona, și a făcut 

eforturi consistente în găsirea rețetelor vechi sau uitate, specifice diverselor 

comunități rurale. 
Fig. 1. Creșterea interesului pentru tradițiile gastronomice în zona Sibiului 

 
Festivalul a debutat în 2015, când s-a adresat în special celor din 

mediul rural, iar pentru 2016 asociația și-a propus să îi atragă în povestea 

gastronomică și pe cei din mediul urban, altfel spus, să îi aducă mai aproape 

de produsele și rețetele specifice zonei. Tot demersul are la bază principiul 

Slow Food, prin care participanții să descopere geografic produsele și 

2019 – Sibiu, 
European 
region of 
Gastronomy  
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bucătăria locală [1]. Pe baza unei documentări aprofundate și a multor 

anchete de teren, au fost identificate unsprezece influențe culturale de 

seamă: românească, săsească, maghiară, armenească, evreiască, rroma, 

austriacă, turcească, rusească, franceză și grecească. Toate evenimentele 

festivalului sunt concentrate pe valoarea și diversitatea culturii gastronomice 

locale [2]. 

Experiența memorabilă de care au parte cei care vin la „Transilvania 

Gastronomică—Food Culture Festival” are ca fundament cinci principii: 

 evenimentele de cultură gastronomică sunt conceptualizate, adică 

dau întotdeauna participantului un motiv de a trăi această experiență prin 

povești legate de producător, produse și rețete. Se încearcă prezentarea și 

redarea cât mai fidelă a personalității și specificul spațiului cultural local 

prin designul mâncărurilor, creându-se astfel o amintire care merită 

împărtășită și retrăită. 

 fiecare eveniment are propriul context senzorial, aspect care 

facilitează realizarea unui cadru de cunoaștere culturală pentru produsele 

culinare. Acest context se realizează în primă fază cu ajutorul locației 

(imagini, mirosuri, sunete), dar și prin asocierea cu un act cultural de tipul 

concertelor, dansurilor, tururilor ghidate, drumețiilor sau plimbărilor. 

 evenimentele au un rol social, stabilesc conexiuni și relații sociale 

prin munca de pregătire (desfășurată de comunitățile locale) și prin oferirea 

posibilității de a cunoaște gazdele și cultura acestora. Această relaționare 

este susținută și de politica de așezare propusă de proiect: vizitatorii trebuie 

să împartă mesele, băncile și păturile de picnic, iar la bufet intră în contact 

direct cu producătorii. 

 accent deosebit pe promovarea diversității culturii 

gastronomice locale ca alternativă proprie a regiunii la standardizarea 

culinară și globalizarea ei. 

 forma meniului este într-o dinamică permanentă: se recurge la 

varianta brunch-ului, a atelierului culinar, a degustării sau a picnicului 

oferind astfel posibilitatea vizitatorului de a gusta o varietate cât mai mare 

de produse, fără a impune un meniu clasic.  

Îmbucurător este faptul că, în urma primei ediții a festivalului, au 

început să se desfășoare activități gastronomice diverse, fie în restaurante 

din Sibiu, fie în locuințele și pensiunile celor din zona Mărginimii Sibiului 

sau de pe valea Hârtibaciului. Câteva exemple de acest fel, în cele ce 

urmează. 
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Tabelul 1. Calendar al unor evenimente gastronomice post-festival 2015-2016 
Data Tema Locația 

20 noiembrie 2015 Gust local  Restaurant Jules 

21 noiembrie 2015 Cină în cetate Restaurant Jules 

28 noiembrie 2015 Pomana porcului  Bioferma Ilimbav 

4 decembrie 2015 Bucate și vin  Restaurant Felinarul 

5 decembrie 2015 CulinART Rest. Syndicat Gourmet 

12 decembrie 2015 Degustare de brânzeturi  Pens. Badiu, Rășinari 

17 decembrie 2015 Atelier de gătit - Căsuțe 

de turtă dulce 

Rest. Syndicat Gourmet 

În zonele rurale din Sibiu, întâlnirile de tip brunch au devenit deja o 

tradiție. Un autentic mozaic cultural şi gastronomic, cu reţete vechi şi uitate 

sunt gătite de bucătăreasa satului împreună cu vecinătăţi sau familii, 

folosind doar produse locale şi de sezon. Este ales cel mai frumos loc din sat 

și toți participanții la brunch mănâncă împreună în aer liber, apoi sunt 

invitați să descopere cultura locală într-o drumeţie sau o plimbare prin sat. 

Bucătăria transilvăneană oferă posibilitatea descoperirii unor reţete noi sau 

reinventate. În cadrul brunch-ului, un bucătar cu experienţă pregătește 

mâncăruri deosebite folosind doar produse locale şi de sezon. Fiecare cină, 

care se desfăşoară într-un spaţiu atent ales, este însoţită de o poveste locală 

şi de susţinerea unui proiect social. 

Călătoria începe în lumea gusturilor autentice transilvănene cu 

redescoperirea rutelor culturale locale şi a producătorilor din regiune, care 

au păstrat viu spiritul culinar transilvănean. Rutele culturale unesc oameni 

din localități și regiuni diferite. Un astfel de exemplu este  Drumul Brânzei / 

Ruta Transhumanței. Transilvania autentică trăieşte nu doar în arhitectura 

oraşelor şi tradiţiile locale, ci şi în bucătăriile locale, care au adunat, de-a 

lungul anilor, elemente din gastronomia românească, săsească şi maghiară, 

spre încântarea gurmanzilor. Iar pentru că bucătăria tradiţională foloseşte 

ingrediente de sezon, mesele transilvănene servesc bucate felurite, care se 

schimbă de la anotimp la anotimp. Cei care vizitează Transilvania se 

îndrăgostesc de locurile prin care trec nu numai datorită monumentelor şi 

obiceiurilor, ci şi datorită localnicilor: oameni blânzi, primitori, cu drag de 

istoria comunităţii din care fac parte, care dau mai departe poveştile 

bunicilor lor. Pe lângă peisajele frumoase și obiceiurile pe care încă le 

păstrează vii, Mărginimea Sibiului, regiune cu veche tradiție pastorală, este 

adesea asociată și cu brânza bună. Oierii din această zonă și-au câștigat 

renumele pentru calitatea feluritelor brânzeturi pe care le produc 

precum brânza de burduf, telemeaua, cașul, urda. [4] 
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3. Ruta transhumanței 

Pornind pe Drumul Brânzei, turistul poate primi amănunte despre 

procesul de preparare al diferitelor feluri de brânză din lapte de bivoliță, de 

vacă și mai ales de oaie. Administratorii pensiunilor din Rășinari povestesc 

celor care le trec pragul despre utilizarea cheagului pentru ca brânza să nu se 

sfărâme, cum se face urda din zerul rămas de la caș, sau ce culoare are 

brânza de oaie în comparație cu cea de vacă și de bivoliță. Explicațiile au 

împletit atât de bine datele științifice cu anumite cunoștințe de natură 

empirică ale țăranilor care de atâta timp se ocupă cu prepararea acestor 

produse, încât concluzia e simplă: „tot ceea ce este în știință se leagă de ceea 

ce vine din tradiție”. 

An de an, pentru locuitorii din Rășinari, ultima duminică a lunii 

august este prilej de mare târg, organizat la Curmătura Ștezii. Acesta este 

cunoscut sub numele de Festivalul brânzei și al țuicii de la Rășinari și are ca 

scop promovarea produselor tradiționale din Mărginimea Sibiului. 

Ciobanii din Mărginime se întrec să vină la târg cu telemea, ţuică și 

afinată de casă. Cei dornici de o mâncare mai consistentă pot primi o porție 

de tocană de oaie din ceaunele care fierb la foc domol sau o strachină cu 

bulz. De altfel, de câțiva ani, Festivalul de la Rășinari are ca scop să doboare 

precedentul record pentru prepararea unui bulz uriaș. În 2013, bulzul a 

depășit 25 de metri. Cu foamea astfel potolită, vizitatorii târgului au timp și 

pentru spectacolul oferit de artiști populari din zonă. De regulă, de la 

Rășinari nu pot să lipsească cântăreții de la Tilișca, dansatorii de la Băbeni, 

dar și artiștii populari din Polovragi, Sadu sau Rășinari. 

Pe 25 octombrie, la Sibiel este Târgul de Mere, unde gospodarii aduc 

varietăţi de mere mai puţin cunoscute, dar cu siguranţă delicioase: florine, 

statine, ionatane sau sterline. Pe 15 august, oierii din Tilișca au sărbătoarea 

lor, care oferă crescătorilor de animale din Mărginime prilejul de a se întâlni 

cu frații lor, plecați în alte regiuni ale țării. De câțiva ani, marea reuniune a 

crescătorilor de mioare s-a transformat în Sărbătoarea Oierilor de la Tilișca. 

Acest eveniment important este precedat, pe 1 august, de Ziua Ursului, când 

toată comunitatea din Tilișca ține post. Postul de Ziua Ursului are ca scop 

ritual îndepărtarea urșilor de turmele ciobanilor din Mărginime. La 

Sărbătoarea Oierilor însă, mesele localnicilor sunt bogate, pline de 

brânzeturi, fripturi, tocane, sticle de vin și țuică etc. La ospăț sunt invitați 

oierii care de-a lungul timpului s-a strămutat în comunități din Muntenia și 

Oltenia, precum și turiștii aflați în zonă. Spectacolul este asigurat, aproape 
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an de an, de cântăreții și dansatorii locului – ansamblurile „Cindrelul – Junii 

Sibiului”, „Tilişcuţa”, „Ciobănaşul” şi „Fluieraşii” din Tilişca. 

Eticheta „fabricat de sibieni” este probabil cea mai cunoscută marcă 

de calitate „bio” pentru un produs alimentar comercializat în România. 

Tarabele oierilor din Mărginimea Sibiului reprezintă, în orice piață, locurile 

de unde oamenii știu că pot cumpăra o mulțime de sortimente de brânză de 

foarte bună calitate. Aceste brânzeturi premium sunt preparate din laptele 

oilor crescute pe pășunile bogate ale Carpaților. Pe lângă telemeaua 

sibienilor, Transilvania oferă o mare varietate de brânzeturi tuturor celor 

care știu să aprecieze produsele tradiționale românești de calitate. 
Fig. 2. Târg săptămânal la Sibiu, cu produse tradiționale 

 
Brânza de burduf, cunoscută în unele regiuni și ca brânză frământată, 

este un produs preparat cel mai adesea în stânele din sudul Transilvaniei. 

Sortimentul se face din caș de oaie, maturat (dospit) timp de aproape două 

săptămâni. Maturarea are loc în cutii confecționate din scânduri de lemn 

(între care se lasă spații pentru ventilare), acoperite. După dospire, cașul se 

toacă prin mașina de tocat, se amestecă cu sare și se îndeasă în burdufurile 

confecționate din piele de oaie. Un burduf poate conține până la 20 kg de 

caș sărat. Gustul produsului rezultat (o brânză cremoasă, picantă) seamănă 

în oarecare măsură cu cel al kaymakului (gaymarului), o brânză onctuoasă 

produsă în Balcani și în Turcia. Kaymakul este însă produs din lapte de 
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bivoliță sau de vacă, după o altă metodă, având un conținut de grăsime mult 

mai ridicat decât brânza de burduf românească (peste 60%). 

Pe pajiștile transilvănene pasc încă turme de bivolițe, brânza acestora 

fiind apreciată atât de consumatorii români, cât și de cei din țările care 

importă acest produs. Bivolița este un animal devenit raritate în alte țări 

europene, deoarece creșterea ei necesită anumite condiții speciale. 

Transilvania reprezintă însă un mediu potrivit pentru dezvoltarea optimă, iar 

creșterea bivolului indian de apă este tradițională în comunitățile de sași, 

români și maghiari. Drept urmare, în această zonă există o cantitate suficient 

de mare de lapte bivoliță, care este transformat într-o telemea picantă. 

Aceasta este destul de diferită față de mozzarela, produsul obținut de 

fermierii italieni din același sortiment de lapte. Telemeaua transilvăneană de 

bivoliță are un gust unic, mai ales când este topită la cuptor, stropită apoi cu 

ulei de măsline și presărată cu ierburi aromate. 

După telemeaua de Sibiu, probabil cea mai cunoscută specialitate 

preparată de oierii din această arie geografică este brânza fermentată în 

coajă de brad. Aceasta seamănă la gust cu brânza de burduf de oaie, dar 

procesul de producție este diferit. Astfel, prima etapă a fabricației este 

prepararea unei paste iuți de brânză. Pasta este introdusă apoi într-un 

cilindru confecționat din coajă de brad sau de molid, proaspăt desprinsă de 

pe copac. După ce pasta este bine îndesată în cilindru, acesta este închis cu 

un capac făcut tot din coajă de conifere. Ulterior, brânza este lăsată să 

fermenteze timp de câteva luni. În acest răstimp, rășina din scoarța de brad 

sau de molid trece în compoziția acesteia, conferindu-i o aromă deosebită și 

ajutând la conservarea ei pentru un timp îndelungat. 

Privită ca un fel de rudă săracă a brânzeturilor cu pretenții, urda este 

preparată de oieri din zerul rămas de la producerea cașului. Mai precis, zerul 

se pune pe foc timp de o oră, la o temperatură potrivită. Secretul obținerii 

unui produs de calitate este amestecarea continuă cu o paletă de lemn, 

pentru a evita lipirea urdei de fundul ceaunului și afumarea produsului. În 

cele din urmă, urda se ridică la suprafață, este culeasă și lăsată la scurs cel 

puțin o zi. Un kilogram de urdă se prepară din minimum 10 litri de zer. Sora 

italiană a urdei, ricotta, se fabrică mai ales din zerul de la laptele de oaie 

folosit la producerea unor sortimente de brânză precum mascarpone sau 

provolene. Ricotta are o consistență diferită de a urdei neaoșe, însă gustul 

celor două produse este asemănător. 
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Mărginimea Sibiului oferă și un set unic de obiceiuri, păstrat 

nealterat de-a lungul secolelor. Toate obiceiurile strămoșești reînvie an de 

an, în luna decembrie, transformând Ardealul într-o întoarcere în copilăria 

fermecată a fiecăruia dintre noi. [3] 

Prinsul verilor și al veruțelor era, în trecut, un obicei al tuturor 

satelor din Mărginimea Sibiului. În prezent, acest obicei este limitat la doar 

câteva localități din zonă. În esență, Prinsul verilor și al veruțelor este un 

ritual caracteristic postului Paștelui, este marchează trecerea de la copilărie 

la adolescență. Într-una din variante, copiii de 10 -14 ani vin cu o farfurioară 

cu grâu dulce pe care îl împart rostind câteva versuri. În urma acestui gest, 

ei devin „veri” sau „verișoare”. În alte variante, ritualul se desfășoară în 

casă, în cimitir, în grădină, în jurul unui brad împodobit sau al unui pom 

care înfloreşte şi rodeşte. Pot participa doar doi copii sau grupuri de 10-12 

băieți și fete, care rostesc un fel de legământ de rudenie. 

În sâmbăta dinaintea Paștelui, băieții din satele mărginene 

împodobesc brazi sau crenguțe de brad cu ornamente făcute din panglici 

colorate. După apusul soarelui, flăcăii se strecoară în curțile fetelor care 

trebuie să se mărite și agață brazii împodobiți sau crenguțele la poartă. 

Frumoasele satului se aleg astfel cu zeci de crenguțe legate de porți. Potrivit 

tradiției, fetele pândesc întreaga noapte la ferestre, pentru a afla astfel cine 

sunt flăcăii care merită recompensați a doua zi, când vin la ele cu udatul. 

 

4. Concluzii 

Mărginimea Sibiului este recunoscută ca o destinație de excelență 

pentru agroturism și turism rural. În 2009, potențialul turistic al Mărginimii 

Sibiului a fost recunoscut atât pe plan național cât și internațional pentru 

unicitatea sa etnografică, pentru patrimonial său cultural, arhitectural și 

istoric și a fost recompensată cu trofeul ”Mărul de aur” de către Federația 

internațională a jurnaliștilor și scriitorilor din turism. În 2015, această zonă 

cu bogate tradiții a primit premiul pentru promovarea gastronomiei locale.   

Brânzeturile din Mărginimea Sibiului, un adevărat brand pentru 

această zonă, reprezintă o parte importantă din tradiția sa culinară și 

culturală, iar diversitatea derivă din modalitățile tehnice specifice de 

producție. Drumul brânzei de oaie reprezintă o excelentă oportunitate de a 

descoperi lumea pastorală cu așezările pitorești și modul de viață tihnit. 

Demonstrând continuitate în păstorit și transhumanță. Cele 18 sate 

mărginene conectate la acest traseu tematic se întrec în păstrarea cu tărie a 
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identității lor locale. Mărginimea Sibiului este de altfel cunoscută în 

România ca o zonă tipic pastorală, o zonă a brânzei și produselor 

tradiționale din carne de oaie. Aceste produse tradiționale reflectă bogăția 

zonei, dar și o mare diversitate culturală. Prânzul sau cina într-o pensiune 

agroturistică din Mărginimea Sibiului reprezintă o oportunitate pentru 

descoperirea gustului brânzeturilor și a multor delicatese tradiționale și 

conectează turistul la un mod de viață, obiceiuri și tradiții specific 

locuitorilor din această zonă. 

Economia rurală bogată, multitudinea tradițiilor și respectul 

oamenilor pentru valorile locului au făcut ca obiceiul târgurilor să se 

mențină nealterat în sudul Transilvaniei. Inițial, aceste întâlniri periodice, 

organizate intens începând de la mijlocul primăverii și până toamna târziu, 

au avut un rol exclusiv comercial. Între timp, târgurilor li s-a adăugat o 

componentă culturală efervescentă, care le-a transformat în atracții pentru 

turiști. Aceștia pot să vadă pe viu obiceiuri și tradiții despre care s-ar putea 

crede că au dispărut de mult. [4] 
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EUROGÎTES – PURPOSE, OBJECTIVES, ACTION, 

RESULTS 
 

EUROGÎTES – SCOP, OBIECTIVE, ACȚIUNE, REZULTATE 

 

Ion TALABĂ1 

 
Abstract 

The current study is bringing back to actuality the purposes, objectives, actions, 

and results which EuroGîtes has promoted and completed during its 27 years of activity. 

Key words: rural tourism, association, objectives, results 

 

1. Introducere 

Primul motiv ce ne-a determinat să abordăm acest subiect, a apărut 

în perioada documentării și pregătirii studiului referitor la Turismul rural în 

Republica Macedonia, ocazie cu care am constatat interesul autorităților de 

profil din această țară care, deși nefiind membră a Uniunii Europene - cu 

speranța să atingă acest obiectiv - totuși și-a orientat strategia de dezvoltare 

a turismului rural pe baza exigențelor impuse de EuroGites. 

Al doilea motiv a fost generat de constatarea prin care, în literatura 

de specialitate din România, acest subiect a fost relativ puțin dezbătut în 

integralitatea lui, deși în mod corect și corespunzător atât normele, cât și 

măsurile stabilite la nivelul EuroGites au fost și sunt  aplicate în practică. 

Din aceste motive, intenția noastră este aceea de readucere în 

actualitate a acestui amplu și generos subiect care merită o abordare 

interdisciplinară, acțiune ce reprezintă pentru noi un obiectiv major pentru 

viitorul apropiat. 

O primă remarcă. În România, una din abordările cele mai 

complexe și mai detaliate a acestui subiect a fost realizată în cartea Turismul 

rural. Modelul European, publicată în 1997 la Editura Economică din 

București, sub semnatura autorizată a trei personalități recunoscute în 

domeniu, respectiv: Florina Bran, Dinu Marin și Tamara Simon, carte care, 

prin informațiile oferite, modul de prezentare al acestora, abundența 

exemplelor practice din țări cu experiență în domeniu etc., a umplut un 

imens gol, într-o etapă de adânci căutari. 

                                                 
1 Cercet. șt. pr. I dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iași a 

Academiei Române, ion.talaba@yahoo.com 
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Putem afirma astăzi faptul că informațiile conținute în această carte 

au fost de un real folos tuturor acelora care, în mod practic doreau să 

dezvolte o afacere în domeniul turismului rural, dar și lumii academice, 

doritoare de informații și exemple noi, inclusiv pentru extrem de 

numeroasele lucrări de licență, masterat și doctorat. Acest lucru a fost ușor 

sesizabil atunci când s-a observat epuizarea rapidă din librării a acestei cărți, 

deși tirajul a fost unul destul de generos pentru acei ani. 

Subiectul a fost de asemenea abordat în lucrările de profil ale unor 

autori prolifici, consacrați și unanim recunoscuți ai domeniului, cum ar fi de 

pildă: prof. univ. dr. Marilena Stoian, prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu, prof. 

univ. dr. Vasile Glăvan, prof. univ. dr. Ion Istrate, prof. univ. dr. G. Erdeli, 

prof. univ. dr. Ion Ionescu ș.a. 

Merită în acest context a fi reținute numele unor instituții, asociații, 

ONG-uri etc, în cadrul cărora această tematică a fost abordată: ANTREC 

România, în primul rând; Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Turism, 

București; Academia de Studii Economice, București; Institutul de Cercetări 

Economice și Sociale „Gh. Zane”, Iași2; Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași; 

                                                 
2 Preocupările și contribuția unor membri ai ICES „Gh. Zane” Iași, cu problematica 

turismului rural și a EuroGites, au fost îndelungate și bogate în rezultate, nu numai prin 

calitatea de coorganizator al conferințelor cu tema Turismul rural românesc. Actualitate și 

perspective sau a celor peste 39 volume colective de studii editate, dar și a numeroaselor 

studii publicate. 

Cu toată modestia ce trebuie să ne caracterizeze, totuși se cuvine să readucem în memorie și 

următoarele: 

▪ Acțiunea din 1972, Turismul rural la Dobrovăț - localitate istorică din jud. Iași, care s-a 

axat pe cazarea turiștilor la cetățeni. Conceptual, această acțiune aparține membrilor 

institutului. 

▪ Acțiunea din 1973-1977, intitulată Satul turistic dealul Ștefăniței, comuna Romuli, județul 

Bistrița-Năsăud, ocazie cu care grupurile de turiști organizate de BTT în Munții Rodnei 

erau cazate în prima seară în casele sătenilor din localitatea respectivă. 

▪ O abordare științifică a problematicii a fost realizată în baza contractului de cercetare 

nr.186/1993 cu tema Căi și mijloace de creștere și perfecționare a turismului montan în 

Carpații Orientali, lucrare care a fost publicată la Editura ABEONA din București, în 1990, 

sub titlul Turism în Carpații Orientali. În capitolul III, intitulat „Satul turistic montan, 

element dinamic în dezvoltarea activității turistice în Carpații Orientali”, în cele 5 

subcapitole și subprobleme, au fost tratate următoarele: satul montan element de atracție 

turistică; tipurile de sate montane-tipurile de sate turistice; formele turismului montan rural; 

ce este satul turistic?; avantajele și dezavantajele oferite de satele turistice; importanța 

pentru satul turistic; importanța pentru locuitorii acestor sate; importanța pentru turiști; 

importanța pentru stat a satelor turistice; o idee de aur abandonată prin inerția, nepriceperea 
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Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București;  Universitatea 

„Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; 

Universitatea „1 Decembrie 1989”, Alba Iulia; Universitatea de Vest, 

Timișoara; Universitatea din Oradea; Universitatea „Ștefan cel Mare”, 

Suceava; Universitatea de Stat, Pitești etc. 

A doua remarcă. Activitatea pe care a desfășurat-o EuroGites de la 

înființare și până în prezent, atât prin efortul propriu, cât și prin diversele 

forme de colaborare cu diverse asociații, ONG-uri și instituții de profil, a 

fost una complexă, bine orientată din punct de vedere tematic și al 

strategiilor derulate, motiv pentru care o încercare de identificare și de 

surprindere a tuturor contribuțiilor aduse domeniului turismului rural în plan 

teoretic-doctrinar, dar și practic de aplicabilitate a unor norme și rezultate, ar 

fi extrem de dificil de realizat. Din aceste motive, încercarea noastră are în 

vedere doar readucerea în actualitate pe baza surselor bibliografice 

menționate la final și a numeroaselor materiale ce poartă sigla EuroGites, a 

câtorva idei și realizări, urmând ca o adâncire a problematicii să fie realizată 

într-un viitor apropiat. 

 

2. Începuturile 

Pentru o extrem de lungă perioadă de timp din istoria omenirii - 

practic de milenii - turismul rural conform cu definițiile actuale acreditate, s-

a desfășurat sub formă spontană. Mai întâi ca una din primele forme de 

cazare, mai apoi alături de cele apărute în timp din motive obiective (refugii, 

hanuri, vile, cabane, hoteluri, moteluri, campinguri, complexe balneare, 

etc.), turismul rural  a îndeplinit un rol major în procesul de asigurare a unei 

siguranțe a călătoriilor și ca puncte de sprijin ale acestora. 

Începutul secolului XX, în special perioada dintre cele două războaie 

mondiale și în mod prioritar după 1950 a reprezentat o creștere 

nemaiîntâlnită a turismului, inclusiv sub forma sa de turism rural. 

Elementele care au contribuit la aceasta creștere au fost dintre cele 

mai diverse: 

 apariția și extinderea concediilor cu plată; 

 dezvoltarea și diversificarea sistemelor de transport persoane 

(feroviare, rutiere, aeriene, pe lângă cele de largă popularitate, respectiv 

fluviale și maritime); 

                                                                                                                            
sau neînțelegerea unor oameni; cauzele eșecului?; scurte inserări despre situația satelor 

turistice pe plan mondial, o posibilă relansare a satului turistic românesc. 
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 creșterea veniturilor populației salariate; 

 facilități acordate pe mijloacele de transport turistic, cazare și 

alimentație publică; 

 accentuarea procesului de urbanizare și de poluare a mediului 

ambiant; 

 instituirea unor forme adecvate de publicitate și reclamă turistică, 

alături de boom-ul editorial cu tematica domeniului; 

 apariția unor structuri și instituții specifice la nivel național-statal; 

 o mai largă flexibilitate a deplasărilor peste graniță, o democratizare 

în general a călătoriilor, etc. 

Dacă secolul XIX a fost unul al apariției asociațiilor turistice de 

profil - in special montan - în multe țări ale Europei, inclusiv în spațiul 

românesc, secolul XX a reprezentat înființarea instituțiilor specifice la nivel 

de stat cu scopul de organizare, coordonare și planificare a activității, iar la 

finele acestuia apariția unor  asociații și ONG-uri de  turism rural la nivel 

național în numeroase țări cu turism dezvoltat. Expansiunea pe care a luat-o 

turismul rural în a doua parte a secolului XX a impus căutarea unor soluții 

de reprezentare, administrare, coordonare și promovare la nivel european. O 

astfel de evoluție a fost una normală, de trecere de la faza de colaborare la 

nivel național, la cea de nivel european și de încercare de apărare a 

intereselor celor care activau în această formă de turism. 

Toate aceste condiții însumate au creat cadrul necesar de structurare 

a unei organizatii sub formă de federație la nivel european, prin înființarea 

in Portugalia, în localitatea Tomar, la 29.09.1990, a EuroGites (Fédération 

Européenne pour l’Accueil touristique chez l’Habitant à la campagne, à la 

ferme et au village).  

Dacă la înființare EuroGites s-a realizat prin propunerea, susținerea 

și participarea a 22 de asociații din diverse țări europene, în 1997 numărul 

țărilor afiliate ajunsese la 16, inclusiv România prin ANTREC din 1994, 

ulterior numărul acestora crescând la 34 de organizații din 26 de țări, iar în 

prezent numărul organizațiilor de turism rural afiliate au ajuns la peste  36 

din 32 de țări, aspect ce-i confera o arie de cuprindere continentală. 

Înțelegem faptul că fiecare din cele peste 36 de organizații rurale 

afiliate, dispun la rândul lor de un număr impresionant de membri cu baze 

de cazare, gastronomie și agrement  care pe total se ridică cu mult peste 

100.000 de unități funcționale, oferind minunate posibilități de vacanță 

rurală. 
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3. Scopul înființării și activității EuroGites 

Scopul general al înființării și activității EuroGites a fost unul extrem 

de generos prin efectele sale și anume de „valorificarea și de protejarea 

spațiului rural și a turismului rural la ferme și la sate” [8 ]. 

În accepțiunea asumată, EuroGites are meritul de a contribui la: 

 sprijinirea și creșterea economiilor locale; 

 stabilizarea unei părți de populație in mediul rural, diminuând astfel 

procesul de reducere a populației rurale; 

 contribuție directă la procesul de dezvoltare generală a localitatilor 

rurale a zonelor si a  regiunilor, prin sistemul de taxe și impozite create in 

sectorul de turism rural, ca si prin investitiile atrase; 

 diminuarea influentelor negative ale  unor forme  de turism, cum ar 

fi cea de turism de masa; 

 aport la conservarea și popularizarea tradițiilor, obiceiurilor, 

ocupatiilor și în general al artei, folclorului si al mestesugurilor, etc. 

Scopurile derivate ale EuroGites, sunt o rezultantă a propunerilor și a 

susținerilor pe care membrii afiliați le-au realizat la întâlnirile avute [8;10;11 

și 12], cum ar fi: 

 susținerea acțiunilor de conservare și păstrare a vieții rurale în 

Europa; 

 contribuția la crearea unei alternative față de alte forme de turism; 

 stabilirea și acceptarea unui concept unic a turismului rural 

european; 

 fixarea unor norme comune de clasificare, aferente calității 

serviciilor turistice; 

 practicarea doar a acelor forme de turism rural care nu distrug 

mediul; 

 fundamentarea unei strategii comune în procesul de promovare și 

vânzare a serviciilor de turism rural; 

 turismul rural să contribuie la dezvoltarea colaborării și prieteniei 

dintre națiunile europene. 

În calitatea ei de federație ce stimulează dezvoltarea turismului rural, 

EuroGites a reușit să îndeplinească cele mai multe dintre aceste cerințe, 

contribuind astfel la realizarea în spațiul european a unui turism de calitate, 

bine fundamentat, care reprezintă un model pentru celelalte continente. 
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4. Obiectivele strategice pe care le are în vedere EuroGites 

În conformitate cu uzanțele actuale, încă de la înființare, în Statutul 

EuroGites [9] au fost incluse un număr de 5 sarcini de ordin general ce 

decurgeau din Programul Comisiei Europene, cum ar fi: definirea ofertelor, 

stabilirea criteriilor de clasificare, înființarea unei bănci de date aferentă 

structurilor de cazare ale organizațiilor afiliate, codificarea produsului 

turismul rural, principiul solidarității și atragerea de noi clienți. 

În timp, pe măsura acumulării unei experiențe practice și a afilierii a 

tot mai mulți membri, lista obiectivelor pe care EuroGites a avut-o în vedere 

s-a amplificat, ajungând astăzi la o arie de cuprindere mult mai amplă. 

Aproape toate obiectivele pe care aceasta asociație le are în vedere, pornesc 

de la trei determinări strategice de bază și anume:3 [10] 

 turism verde în  rural, curat, fără poluare; 

 turism alternativ, diferit de celelalte forme consacrate în practica 

curentă; 

 turism responsabil de calitate, originalitate și suplețe. 

Desigur că aria de cuprindere a obiectivelor este una diversă, ea 

rezultând în mod logic din trăsăturile definitorii ale turismului rural și din 

caracterul ,structura si distributia spatiala a ofertelor... 

Din rândul acestora sunt interesante de retinut urmatoarele: 

 punerea în practică a proiectelor specifice aprobate la nivelul UE, 

atât pentru țările membre, cât și cele afiliate; 

 reprezentarea domeniului în cadrul organizațiilor europene; 

 înființarea, funcționarea și dotarea  unui centru de documentare și de 

urmărire a turismului rural practicat în țările europene; 

 realizarea la Strasbourg, unde își are în prezent sediul EuroGites, a 

unui „sistem  unitar” de rezervare pe Internet a locurilor de cazare; 

 editarea anuală a Catalogului EuroGites, cu principalele oferte de 

cazare, târguri, expoziții și alte informații anuale utile popularizării acestei 

forme de turism rural; 

 încorporarea turismului rural în strategiile socio-economice la nivel 

local, regional și național; 

 conservarea și practicarea formelor tradiționale de turism rural 

(cazare, gastronomie, agrement); 

                                                 
3 Aceste probleme sunt amplu dezbătute în sursele bibliografice reținute la finele 

materialului de față, cât și în buletinele și broșurile etc. editate de EuroGites, informații care 

ne-au fost de un real folos. 
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 sprijinirea logistică a asociațiilor familiale și a practicării activităților 

tradiționale în artă, mesteșuguri, port etc. 

 susținerea acțiunilor de creștere a numărului unităților turistice în 

rural și a capacităților de primire; 

 stăruința pentru o valorificare prin turism a resurselor locale, istoriei 

culturii, artei și a mediului; 

 accentuarea contribuției activității de turism rural la creșterea și 

consolidarea coeziunii economico-sociale a națiunilor europene; 

 uniformizarea și armonizarea terminologiei și informației în 

domeniu; 

 stabilirea și definirea unor standarde de calitate comune pentru 

arealul european; 

 organizarea unor schimburi de experiență, cursuri de instruire 

profesională și acțiuni de cercetare în domeniu; 

 stabilirea cadrului informațional între asociațiile naționale afiliate 

etc. 

Așa cum bine se observă obiectivele avute în vedere de EuroGites 

sunt atotcuprinzatoare pentru un turism rural,curat de calitate, responsabil, 

cu un viitor previzibil pe masura valențelor sale. 

Practica de până acum a demonstrat faptul că, în funcție de țară, 

nivel de dezvoltare a turismului rural, a istoriei sale, numărul acestor 

obiective poate varia, după cum nu toate au aceeași importanță pentru toate 

țările afiliate, în funcție de strategiile locale, regionale și naționale, etc. 

 

5. Acțiuni întreprinse 

În deplin consens cu obiectivele fixate și cu scopurile urmărite, 

EuroGites a reușit în cei aproape 27 de ani de activitate, să aibă numeroase 

inițiative și să obțină unele rezultate meritorii, vizibile cu ochiul liber în 

spațiul rural european. 

Astfel că, încă de la început, EuroGites și-a fixat câteva acțiuni de 

ordin general ce vizau elemente concrete pentru întregul sistem de turism 

rural european. Putem afirma faptul că întregul ansamblu de preocupări a 

fost subscris acțiunilor de susținere a economiilor locale, prin stimularea și 

dezvoltarea acțiunilor de turism rural. 

În parallel, s-a avut în vedere întărirea contribuției si a rolului pe 

care turismul rural îl îndeplinește în contrapondere cu turismul de masă, care 

este unul cu efecte poluative. 
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În același timp, EuroGites a avut în portofoliul activităților sale 

acțiuni concrete care au vizat soluții pentru dezvoltarea armonioasă a acestei 

activități și pentru rezolvarea numeroaselor probleme de ordin methodologic 

[8;9;10;16;19], cum ar fi: 

 acțiunea de informare a organizațiilor afiliate și a membrilor acestora 

cu ce este mai nou în domeniu, pe baza bunelor rezultate și a experienței 

acumulate; 

 participarea în cadrul instituțiilor europene și a unor comisii de 

lucru, cum ar fi: 

» cea de la Direcția Generală a Comisiei Europene, 

» Grupul de Dialog Civil pentru Dezvoltarea Rurală în Rețeaua Rurală 

Europeană, 

» membru al organizației: Grupul European de Consultanță în Turism 

(GECT), 

» Mișcarea Europeană a Ruralității (MER), 

» membru în mai multe comisii și grupuri de lucru pentru inovație și 

acționariat, 

» contribuție benefică în fixarea politicilor turistice la nivel european 

la D.G. GRAW; raporturi strânse cu organizațiile din domeniul hotelier 

(HOTREC) și a micilor întreprinzători (UEHPME), etc. 

 întocmirea, recomandarea și difuzarea unui set de obiective pentru 

creșterea calitativă a servicilor și a echipamentelor, și indicații asupra 

modului de pregătire a ofertelor pentru persoane în vârstă; 

Fără a lungi lista acțiunilor întreprinse de EuroGites, putem 

desprinde și următoarele concluzii de ordin general: 

 acțiunile au avut în vedere aspecte de ordin teoretic (de definire a 

activităților, noțiunilor și a termenilor, de cercetare a unor aspecte cu un 

grad înalt de generalizare și de o atentă analiză a efectelor generate, 

elaborarea unor standarde de calitate etc); 

 acțiuni cu un pronunțat caracter practic de: elaborare, difuzare și 

aplicare a unor norme specifice privind calitatea serviciilor, a relațiilor cu 

membrii săi, pregătirea și specializarea unui important corp al personalului 

antrenat în activitatea de turism rural și nu în ultimul rând de pregătire și 

prezentare a ofertei de produs rural. 
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6. Rezultate dorite – rezultate obținute 

Rezultatele obținute sunt o urmare firească a acțiunilor întreprinse și 

a obiectivelor avute în vedere. 

Putem conchide faptul că obținerea unor rezultate în plan teoretic, 

altele în planul tehnic al practicilor ce au purtat egida EuroGites, au fost 

extreme de benefice. 

Din punct de vedere al rezultatelor de ordin teoretic obținute, sunt 

demne de a fi reținute: 

 acțiuni de analiză și de punere în practică a obiectivelor și a 

proiectelor UE care au tangență cu turismul rural. 

 definirea noțiunii de produs turistic rural la nivel european prin 

evidențierea principalelor cracteristici, definiție care a fost însușită și de 

unele organisme internaționale în domeniu, ca și de lumea academică din 

multe țări ale lumii. 

 realizarea a mai multor materiale publicitare, cu o distribuție 

corespunzătoare. 

 analiza efectelor sezonalității asupra evoluției și dezvoltării 

turismului rural, însoțite de un set de propuneri în plan investițional și nu 

numai. 

 întocmirea și prezentarea unor rapoarte tematice, cum ar fi de plidă 

modalitățile de pregătire în gospodăriile țărănești a băuturilor. 

 organizarea de sondaje de opinie referitoare la creșterea afacerilor de 

turism rural, cu posibile linii directoare pentru viitor. 

 participarea la acțiunile unor grupuri de lucruri ce analizează 

complexe probleme de „branding” și „marketing” turistic. 

Pornind de la numeroasele și de cele mai multe ori de la complexele 

așteptări pe care turismul rural le are, atât din partea ofertanților de servicii 

din domeniu, dar și al turiștilor și al autorităților locale, rezultatele practice 

obținute de EuroGites pun în lumină efortul pe care această federatie le-a 

depus. 

Reținem în acest cadru doar ca exemplu, câteva dintre acestea: 

 editarea ghidului L’Europe a vivre – primul de acest fel în domeniu 

în care au fost incluse cele mai edificatoare pensiuni și ferme rurale din 

țările membre. 

 fundamentarea și publicarea primei cărți în care au fost prezentate 

condițiile minime de funcționare practică a pensiunilor și a fermelor rurale. 
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 proiecția, realizarea și difuzarea unui buletin conținând noutățile în 

domeniu, care a ajuns la membrii săi. 

 lansarea unui site în care sunt prezentate produse de turism rural la 

nivel local, regional și național. 

 realizarea unui sistem de rezervare informatică a locurilor de cazare 

turistică rurală. 

 inițierea și derularea cu membrii săi a unor mese rotunde cu analize, 

asupra unor aspecte concrete de dezvoltare și colaborare. 

 întâlniri anuale cu membrii afiliați, pentru informare și analiză. 

 lansarea și organizarea din 2 în 2 ani a Congresului de „Turism Rural 

European”, care acum doi și-a desfășurat lucrările în Romania, la Piatra 

Neamț. 

 

7. Alte preocupări europene în domeniu 

Problematica turismului rural european fiind una atât de largă și de 

complexă, cu atât de multe nevoi și așteptări, este normal să fie avută în 

vedere de mult mai multe organisme și instituții europene. Din rândul 

acestora, reținem doar ca exemplu: 

 Consiliul Europei, preocupat de evoluția întregii vieți social-

economice din țările membre, a conceput, susținut și lansat un proiect pentru 

„lumea rurală”, din care desigur nu puteau lipsi referirile la turismul rural. 

Astfel că, în 1990, în „Anul european al turismului”, Consiliul 

Europei a lansat un ghid aferent dezvoltării și promovări unei forme de 

turism „inteligent”, care să aibă ca obiectiv principal protejarea mediului, 

obținerea de venituri suplimentare celor agricole, cu contribuție la oprirea 

fenomenului de scădere a populației rurale. 

 Parlamentul European a propus, realizat și aprobat un „Raport cu 

privire la crearea parcurilor, protejarea și dezvoltarea agroturimului”. 

Referitor la turismul rural în raportul Adunării Parlamentare ce a 

avut în vedere integrarea acestuia într-o politică globală, s-a insistat în 

principal pe două direcții: 

» păstrarea curată a mediului, a tradițiilor și a identității culturale 

locale, 

» inițierea și realizarea unui „contract social” pentru păstrarea unui 

echilibru „eco-cultural” și social „dintre oraș și sat”. 

 Comisia Uniunii Europene a propus, fundamentat și lansat raportul 

„Viitorul lumii rurale”, a contribuit în mod concret la dezvoltarea 
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activităților de turism rural în principal prin finanțarea din fondurile 

structurale și a Programelor operaționale a numeroase proiecte. 

Reținem în acest context „Planul de acțiuni comunitare în favoarea 

turismului” și „Programul comunitar de politică și acțiuni în materie de 

mediu și de dezvoltare durabilă”. 

Relevanța este de asemenea inițiativa din 1990 a Comisiei Uniunii 

Europene pentru o armonioasă dezvoltare rurală, LEADER (Links between 

Actions for this Development of the Rural Economy/ Legături pentru 

dezvoltarea economiei rurale), cu ajutorul căruia a încercat și în parte a 

reușit să încurajeze integrarea la nivel local a activităților rurale, inclusiv 

prin înființarea unei rețele de grupuri de acțiune. 

Toate aceste preocupări și inițiative la nivelul Uniunii Europene, au 

fost pași concreți pentru crearea rețelei „EUROTER”, al cărei scop a fost 

promovarea în Europa a produselor turistice rurale. Aceasta explică și faptul 

că sub egida EUROTER, în 1990, așa cum s-a menționat anterior, a fost 

creată Federația EuroGites. 

Dată fiind importanța pe care turismul rural o poate avea în 

dezvoltarea locală, regională și națională a unor țări la nivel european, au 

luat ființă și funcționează cu succes și alte asociații, cum ar fi: 

 ATRAC, Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Rural, al cărui 

obiectiv este acela de încurajare a dezvoltării turismului rural și cultural prin 

programul EXPERT; 

 Asociația ECOVAST, Strategie pentru o Europă rurală, al cărei scop 

este dezvoltarea turismului rural ca factor al creșterii economiilor locale, 

regionale și naționale, inclusiv prin influențele socio-economice și 

sociologice. 

 

8. Turismul rural european – programe europene 

Politicile și viziunile generale asupra procesului de dezvoltare a 

turismului rural european își găsesc cel mai bine o rezolvare practică prin 

intermediul programelor europene în domeniu. 

Din categoria acestora, reținem următoarele: 

 Programul European Rural Tourism Network, propus și organizat de 

EuroGites în colaborare cu EUROTER, cu 12 organizatori de turism rural 

din 9 state europene ce vizează trei grupe de probleme: 

» consultanța și asistența pentru crearea unei rețele de locuințe turistice 

în ruralul ceh, german, portugal, român, spaniol și ungar; 
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» sprijin pentru susținerea unui program de promovare a ofertelor 

turistice din țările menționate; 

» acțiuni de cunoaștere a pieței de turism rural  european. 

 programul EXPERT, promovând acțiuni de încurajare a creșterii și 

extinderii turismului rural în 12 țări (Belgia, Cehia, Cipru, Franța, 

Germania, Luxemburg, Marea Britanie, Polonia, Slovacia, Suedia, Rusia și 

Ungaria) prin inovare, dezvoltare durabilă, transfer de experiență, eficiență. 

Pentru mai buna realizare a programului, în cadrul acestuia a fost înființată 

ANTRAC (Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Rural), având rolul de 

a stimula turismul rural și cultural. 

 programul The Village I Love, propus și susținut de EUROTER, care 

în fapt este o publicație ce tratează în trei limbi (engleză, franceză, germană) 

problematica turismului rural, îndeplinind astfel rolul de sursă de informare 

pentru actorii implicați în această activitate. 

 Programul Database on Rural Tourism Services, (Baza de date a 

serviciilor de turism rural) este unul de calculator – de utilizare a 

tehnologiilor noi în domeniul informațiilor pe distanțe lungi, în timp optim 

și cu cheltuieli minime. Acest program oferă informații atât la prestatorii de 

servicii, cât și la potențialii clienți înlesnind un contact rapid în direct între 

ofertanții de servicii, agenții și turiști. 

 programul Interregional Celtic Cooperation, aplicat în cadrul a 8 

regiuni agricole spaniole, franceze, irlandeze și din Marea Britanie, a 

contribuit în principal atât la implementarea unor programe turistice 

comune, cât și la crearea unei personalități celtice distincte și la promovarea 

acesteia în spațiul european. 

 programul Transnational Agri-Tourism Information Center, cu 

rezultate deosebite în domeniul turismului rural, etc. 

 

9. România și EuroGites 

O primă remarcă ar fi legată de faptul prin care, în deplin cu 

evoluția structurilor organizaționale din turismul rural european, s-au înscris 

atât inițiativele, cât  și realizările din România, prin: inițierea, crearea și 

funcționarea unor rețele naționale de turism rural! 

În acest context amintim în primul rând de crearea în anul 1994 a 

ANTREC România, asociație cu extindere națională și cu o deosebit de 

bogată activitate în plan logistic, metodologic și de formare profesională, 

inclusiv de propunere și orientare legislativă. Apreciem în acest context 
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rolul și aportul direct și concret al doamnei prof. univ. dr. Marilena Stoian, 

inițiatoarea și conducătoarea acestui măreț proiect național. 

Reținem de asemenea înființarea din 1991 și activitatea prolifică în 

acțiunea de dezvoltare și extindere în spațiul rural românesc a turismului a 

Federației Române de Dezvoltare Montană Rurală (FRDMR) care s-a afiliat 

la EUROTER cu speranța primirii unui sprijin în procesul de dezvoltare a 

turismului rural românesc. 

Și, bineînțeles, Asociația „Operațiunea satele românești”, cunoscută 

de marele public sub denumirea de „Operation villages roumain” (OVR), 

având la origine în perioada anilor 1988-1989 o activitate propagandistică, 

în parte nejustificată, mincinoasă și de dezinformare referitoare la de 

protejarea ruralului românesc de sistematizare, iar după evenimentele din 

1989 cu o bogată, susținută si benefica activitate în domeniul turismului 

rural. 

A doua remarcă are în vedere faptul că asociațiile românești 

menționate mai sus, în nota practicii continentale, s-au afiliat la cele de nivel 

european. Astfel, încă din 1994, ANTREC s-a afiliat la EuroGites, iar prin 

reprezentantul ei a deținut pentru o perioadă funcția de Președinte al 

acesteia; același lucru s-a întâmplat și cu FRDMR, care s-a afiliat la 

EUROTER etc. 

Afilierea asociațiilor românești la cele europene, cu activitate în 

domeniul turismului rural a fost una benefică pentru spațiul rural românesc, 

în general, și cel de turism rural, în special. 

Aceste rezultate au fost și sunt resimțite în următoarele planuri: 

 doctrinar și metodologic; 

 organizațional și legislativ; 

 promovării și modernizării metodelor de publicitate; 

 formării profesionale; 

 schimburilor de experiență; 

 reprezentativ la nivel european. 
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FIRME DE TURISM 
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Abstract 

Marketing communication aimed at promoting the company's image as a tourism 

product, promoting the effect of marketing communication. Communication is often called 

"communication promotional" aiming dissemination of images that convey as much 

information and receiving feedback from receptors pictures transmitter is an open system 

to the external environment to change, with messages whose main objective is image value 

growth among receivers. Communication marketing promotion of tourism company is 

involved in the process of creating the image, setting the mode of transmission of its 

pricing, the message target in order to trigger the final consumer positive attitudes, 

feelings, emotions, attitudes and reactions. 

Key words: communication, image, strategy, coordination, tourism company 

JEL: M 3, L 82,  L 83, D 83 

 

1. Metodă  şi  metodologie 

Pentru efectuarea studiului am folosit literatura de specialitate din 

domeniu şi observarea directă. Rezultatele au fost prelucrate cu metodele 

din literatura de specialitate şi exemple practice ce se desfăşoară într-un 

mediul concurenţial instabil. 

 

2. Introducere 

Comunicarea de marketing vizează promovarea imaginii firmei de 

turism ca produs, promovarea fiind un efect al comunicării de marketing. 

Comunicarea mai este adesea denumită „comunicaţie promoţională” care 

urmăreşte difuzarea unor imagini ce transmit cât mai multe informaţii şi 

recepţionarea feedback-ului de la receptorii de imagini, emiţătorul fiind un 

sistem deschis către mediul extern, spre schimbare, cu mesaje a căror 

obiectivul principal este creşterea valorii imaginii în rândul receptorilor. 

                                                 
1 Dr. ec., AGER - Filiala Iași; AJTR - Filiala Iaşi, corinavgherman@yahoo.com 
2 Cercet. șt., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iași a 

Academiei Române, geo_tacu@yahoo.com 
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Comunicarea promoţională de marketing a firmei de turism intervine 

în procesul de creare a imaginii, de stabilire a modului de transmitere a 

acesteia, de stabilire a preţului, a mesajului ţintă, cu scopul de a declanşa la 

consumatorul final atitudini pozitive, senzaţii, emoţii, atitudini şi reacţii. 

 

3. Comunicarea, un element esenţial al firmei de turism 

Aplicarea principiilor ştiinţifice ale comunicării de marketing în 

promovarea imaginilor se va axa mai mult pe dimensiunea filosofică a 

marketingului, adică  crearea unei stări  de spirit [Kotler, Ph., 2001] care să 

urmărească ca imaginile create de firma de turism şi să satisfacă prin 

mesajele lor aşteptările consumatorului final, ca modalitate de a-şi realize 

obiectivul strategic. 

Imaginile, în viziunea noastră, sunt „produse”, care în condiţiile 

economiei de piaţă, fiecare producător de imagine în cazul nostru firma de 

turism, trebuie să desfăşoare activităţi de comunicare şi activităţi 

promoţionale prin procesul de promovare al imaginilor iar comunicarea 

constă în transmiterea unor imagini de la o sursă (emiţător), la unul sau mai 

mulţi destinatari (receptori), sub forma imaginii digitale codificate prin 

intermediul unor canale de comunicaţii. 

În condiţiile unei „explozii de imagini”, activitatea din domeniul 

creeri de imagine, trebuie să se sprijine pe câteva acţiuni promoţionale, 

dintre care menţionăm: 

 compensarea factorilor care conduc la scăderea receptorilor, datorită 

îmbătrânirii imaginilor sau a unor acţiuni concurenţiale ale firmei de turism  

în acest domeniu; 

 îmbunătăţirea ciclului de viaţă al imaginii, prin inovare, creativitate, 

printr-o activitate promoţională bine condusă de managerul firmei de turism; 

 crearea de noi imagini originale cu caracter net superioare imaginilor 

precedente, cu noi mesaje din cadrul firmei de turism. 

În marketing, mixul de comunicaţie mai poartă denumirea şi de „mix 

promoţional” ai căror factori sunt: 

 tipul de piaţă al imaginii folosit de firma de turism; 

 mijloacele de comunicare a imaginii alese de firma de turism; 

 ciclul de viaţă al imaginii din cadrul firmei de turism; 

 receptorii de imagine ai firmei de turism; 

 poziţia creatorilor de imagine pe piaţa respectivă, din care face parte 

firmade turism. 
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Receptorii pot avea mai multe atitudini faţă de o imagine lansată de 

firma de turism, precum: 

 respingerea categorică a imaginii plasată de firma de turism; 

 de informare despre imaginea creată de firma de turism; 

 de cunoaştere a imaginii firmei de turism; 

 de acceptare a imaginii lansată de firma de turism. 
Tabelul 1. Ciclurile de viaţă al unei imagini 

Fazele ciclului de viaţă al imaginii 

firmei de turism 

Instrumente promoţionale 

firma de turism 

 

Lansarea 

Publicitatea imaginii 

Promovarea imaginii 

Creşterea Marca imaginii 

 

Maturitatea 

Promovarea imaginii 

Publicitatea 

Saturaţia Creşterea receptivităţii 

Declinul Promovarea imaginii 

        Sursa: Adaptare după Munteanu, V.,A., 2006 

Comunicarea trebuie corelată cu ciclul de viaţă al imaginii. 

Aceste atitudini ale receptorilor de imagini, depende în mare măsură, 

de şocul imediat pe care îl poate provoca imaginea în mintea receptorului, 

făcându-l să se intereseze de el. 
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Tabelul 2. Componentele mixului promoţional 
Mix promoţional Atribute 

 

Reclama 

Orice formă de prezentare şi comunicare transmisă prin 

mass-media de firma de turism 

Promovarea  vânzărilor Acordarea unor stimulete 

 

 

Relaţiile publice 

Cultivarea sistemică şi constantă a contactelor directe, cu 

reprezentanţii autorităţilor, persoane oficiale, oamenii de 

ştiinţă, oamenii de afaceri,etc. 

 

Vânzarea personală 

Comunicare orală cu scopul de a convinge şi informa 

potenţiali clienţi ai firmei de turism. 

    Sursa: Adaptare după Sasu, C., Andrieş, R., 2003 

Pentru promovarea imaginii firmei de turism, trebuie întocmit un 

plan de comunicare, compus dintr-o succesiune de etape cum ar fi: 

 identificarea mesajului principal al firmei de turism; 

 stabilirea mijloacelor de comunicare în firma de turism; 

 cunoaşterea restricţiilor de comunicare a firmei de turism; 

 obiectivele comunicării în firma de turism; 

 alegerea mixului de comunicare a fimei de turism; 

 elaborarea bugetului de comunicare a firmei de turism; 

 evaluarea impactului imaginii asupra destinatarilor firmei de turism. 

În funcţie de anumite cerinţe special de comunicare, aceste etape pot 

fi modificate corespunzător. 

 Strategii   privind   gama  de  imagini în firma de turism. Aceste 

strategii se referă la tipurile de imagini pe care o firma intenţionează să le 

realizeze şi care periodic ele trebuie revizuite şi modificate în funcţie de 

aşteptările consumatorilor finali. 
Figura 1. Componentele de bază ale unei imagini 

 

Nucleul sau 

componenta principală 

Marca, imaginea 

Mesajul 

1 

2 

3. 
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În strategia de imagini există patru grupe de opţiuni. 
Figura 2. Strategii privind tipurile de imagine 

 
Menţinerea cotei de receptivitate a firmei de turism înseamnă 

îmbinarea continuă a performanţelor imaginii sau de a crea imaginii noi, cu 

o mai mare forţă de atractivitate. 
Figura 3. Elementele imaginii 
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Toate aceste etape trebuie cuprinse în strategia de marketing, de 

promovare a imaginii. Marketerul sau creatorul de imagine trebuie să 

cunoască punctele tari şi punctele slabe ale imaginii pe care o promovează.  

În mod asemănător se poate analiza firma de turism (F1) şi jucătorii 

de pe piaţa concurenţială a imaginii (F2,F3,F4,F5,F6). 
Tabelul 4. Puncte tari şi slabe ale unei imagini concurenţiale 

Nr. şi nume 

concurent 

Puncte tari  + Puncte slabe - Cota de piaţă 

% 

F 1. 

 

F 2. 

 

F 3. 

 

F 4. 

 

F 5. 

 

F 6. 

Imaginea unică 

 

Neimitabilă  

 

Forţă sugestivă 

 

Culori adecvate 

 

Detalii semnificative 

 

Surse istorice importante 

Lipsa unor elemente 

specific 

Mesajul puţin confuz 

 

Codificare exagerată 

 

Senzaţii întârziate 

 

 

 

Lipsa infrastructurii si a 

informaţiior stradale 

29% 

 

15% 

 

10% 

 

9% 

14% 

 

23% 

Crearea de imagini noi în firma de turism pleacă de la analiza 

funcţiei imaginii iniţiale şi pe care trebuie să o depăşească. Toţi receptorii de 

imagini au dorinţe şi nevoi de cunoaştere, de informare, de destindere. Ei 

însă sunt extreme de diverşi, atitudinea şi comportamentul lor  este diferit. 

Indiferent de aceste diferenţe, toţi receptorii parcurg un process de selecţie a 

vizionării unei imagini a firmelor de turism, în funcţie de educaţie, profesie, 

familie, clasă social, aptitudini, gusturi, valori,etc.  
Figura 4. Etapele luării deciziei de vizionare a imaginii firmei de turism 
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Cele mai multe elemente ale programului de marketing sunt alese 

pentru a înfluenţa direct sau indirect (subtil) receptorii de imagini. 

Specialiştii în comunicare trebuie să promoveze acea imagine a firmei de 

turism care corespunde cel mai bine rolului pentru care a fost creată, 

devenind apoi normă de referinţă. Imaginea proprie a consumatorului 

(individual), influenţează decizia acestuia de a recepţiona o imagine 

deoarece fiecare persoană are trei imagini: 

 imaginea reală, ceea ce credem despre firma noastră de turism; 

 imaginea ideală, ceea ce dorim să fim ca firmă de turism; 

 imaginea altora, ceea ce cred alţii despre firma de turism. 

Factorii psihologici joacă un rol important în comportamentul 

consumatorului de imagine. Ei sunt influenţaţi de patru caracteristici 

psihologice: 

 motivaţia (ceea ce-i determină); 

 percepţia (ceea ce văd cu ochii); 

 senzaţia (senzaţiile declanşate); 

 reacţia (reacţia la stimuli psihologici). 

Dintre aceste caracteristici psihologice, cea mai important pentru 

specialiştii în marketing este teoria motivaţională a împlinirii personale, 

conform căreia activitatea trebuie orientată spre împlinire personal, situaţie 

care poate conduce la împlinire sau eşec şi a coeficientului dintre tendinţa de 

a obţine succesul şi cea de a evita eşecul. 

Aspectele teoriei motivaţionale se regăsesc şi la receptorii de 

imagini, ele trebuie identificate şi valorificate în procesul de construire a 

imaginilor. Cercetările de marketing au demonstrate că anumite genuri de 

imagini au un segment de piaţă distinct, cu o motivaţie specială 

(divertisment). 

Percepţia, este un proces psihic prin care obiectele şi fenomenele din 

lumea obiectivă care acţionează nemijlocit asupra organelor de simţ sunt 

reflectate în totalitatea însuşirilor lor, ca un întreg unitar, imaginea rezultată 

în urma acestei reflectări. Percepţia depinde de influenţele externe (ale 

mediului) şi de factorii personali cum ar fi: motive, atitudini, experienţe, 

înclinaţii, aşteptări. 

Oamenii, la acelaşi stimul sau la privirea unei imagini, pot avea 

percepţii diferite datorită: privirii selective, a distorsionării selective, a 

reţinerii selective, consumatorul/clientul/receptorul reţin doar acele imagini 

care corespund atitudinilor şi convingerilor lor. Prin urmare, promovarea 
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prin imagini a firmei de turism trebuie să facă cunoscută prin conţinutul ei, 

toate elementele componente, pentru a fi receptate în modul în care au fost 

gândite. Percepţia are o deosebită aplicabilitate în reclame. Atracţia, privitor 

la imagine, atracţia are înţelesuri de farmec, ispită pe care cineva sau ceva le 

exercită asupra cuiva, ceea ce te atrage, ademeneşte, distrează. Stimuli 

declanşaţi de atracţie conduc spre o acţiune şi devine motiv când se 

îndreaptă către o imagine cu un element specific de stimul. 

Aluzia, este un cuvânt, expresie sau frază care face referire la o 

persoană, la o situaţie, la o idee, fără a o exprima direct, a vorbi pe departe 

despre cineva sau ceva. Unele imagini pot face aluzie la ceva, fără a preciza 

exact acel lucru. De exemplu reclama la cafea face aluzie ce stimulează 

atracţia de sete.  

 
Reacţia persoanei sau răspunsul organismului la stimuli şi aluzii, vor 

fi diferite şi depind mult de experienţă. Construirea imaginii de marcă nu se 

poate face fără implicarea cercetării de marketing. 
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Figura 5. Tipuri de cercetări de marketing în firma de turism 

 
Promovarea imaginii firmei de turism se poate face prin reclamă. 

Reclama este o activitate (comercială) prin care se urmăreşte, pe calea 

publicităţii, prin tipărituri, radio, televiziune, cinematograf,etc. suscitarea, 

câştigarea interesului public asupra unor servicii turistice (imaginii) a 

răspândirii de informaţii elogioase cu scopul de a-i crea un renume. Deşi 

criticată, reclama are un efect pozitiv asupra publicului, tendinţele 

favorabile fiind de două categorii: 

1) De ordin psihologic, cum ar fi nevoia şi tendinţa de informare, omul 

fiind avid de cunoaştere reclama având şi rolul de informare, de a oferi 

informaţii fiind un vector al noului, al progresului şi al ştiinţei. 

2) Nevoia de certitudine, de a avea convingerea că ceea ce i se oferă 

este şi real. Printr-o imagine simplă ezitarea de a o privi este practic nulă, pe 

când la una complexă alegerea devine dificilă, să avem convingerea că nu 

ne-am înşelat în ceea ce am înţeles din imaginele prezentate de firma de 

turism. 

În anumite cazuri, promovarea imaginii prin reclamă poate provoca 

senzaţii, emoţii. Reclama poate şoca prin excese. Cele mai frecvente critici 

aduse reclamei se referă la: 

 tendinţa de manipulare; 

 orientarea spre valori materiale, în detrimentul celor intelectuale şi 

spirituale; 

 denaturează limbajul, afectând regulile gramaticale; 

 are uneori un caracter ofesantor; 

 este înşelătoare, încercând să înşele publicul, să-l ducă în eroare prin 

false promisiuni, descrieri incomplete, distorsiuni false,etc. 

Paradoxul reclamei constă în faptul că un singur mesaj influenţează 

puţin, însă efectul repetiţiei în timp este foarte puternic şi se justifică prin 

costuri foarte mici. Reclama se poate realiza prin: radio şi televiziune; medii 
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şi suporturi de reclamă;prin ziare; prin reviste; imprimate; prin poştă; în 

tranzit. 

Cea mai dificilă problemă în materie de reclamă o reprezintă 

evaluarea eficienţei acesteia înainte (pretestare) sau după campania de 

informare (posttestare). Pretestarea verifică parametri fundamentali în 

succesul politici de comunicare: atenţia, identificarea, înţelegerea, 

verosimilitatea, sugestibilitatea, interesul „pozitiv”. [Sasu,C.,2003]. 

Promovarea vânzărilor se poate realiza printr-o varietate de tehnici: 

 promovarea prin eşantioane: distribuirea de eşantioane la domiciliu; 

distribuirea distribuirea de eşantioane prin poştă,etc.; 

 reclama specială: articole speciale;cadouri de afaceri;calendare; 

 publicitatea la locul vânzării: convingerea consumatorului; 

modificarea comportamentului de cumpărare. Promovarea la locul vânzării 

prin publicitate se face prin mijloace interioare cum ar fi afişe,vitrine,obiecte 

mişcătoare,etc. şi mijloace exterioare cum ar fi afişe, panouri publicitare, 

reclama în tranzit,însemne luminoase,picturi murale,etc.; 

 expunerea în vitrine; 

 participare la târguri şi expoziţii; 

 conferinţe de specialitate, seminarii şi demonstaţii;promovarea prin 

închiriere; 

 promovare în contrapartidă. 

Comunicarea prin intermediul relaţiilor cu publicul reprezintă un 

asamblul de activităţi ce presupune şi tehnici specifice de realizare cum ar 

fi: relaţiile cu presa, publicitatea gratuită, cmunicaţii speciale, sponsorizarea 

diferitelor evenimente culturale,sportive,ştiinţifice,etc.  

Cele mai reprezentative mijloace de realizarea a relaţiilor cu publicul 

sunt: dosarul de presă, comunicatul de presă, conferinţa de presă, vizite în 

anumite locaţii, cadourile,megamarketingul, sponsorizarea. 

Comunicarea prin intermediul vânzării personale reprezintă procesul 

de informare şi convingere şi au cea mai mare precizie, pot avea trei 

obiective: generarea vânzărilor, sprijinirea vânzărilor, munca misionară. 

Dar pentru ce trebuie să facă firma de turism toate astea?  

Desigur pentru clienţi/ consumatori ce asimilează imaginea cu marca 

uneori. Este un lucru benefic pentru că imaginea poate deveni o marcă pe 

termen lung. Procesând informaţiile consumatorul poate să interpreteze 

subiectiv acea informaţie. Însăşi funcţionarea memoriei umane, 

prejudecăţile inconştiente sau necontrolate sunt factori care conduc la 
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distorsionarea informaţiei. Toate aceste capcane au condus la elaborarea 

unor tehnici de influenţare, care afectează comportamentul uman.  

Mărcile se clasifică după notorietate, care este capacitatea 

consumatorului de a recunoaşte un stimul suficient de bine pentru a-l 

include  în comportamentul său de cumpărare sau utilizare. Prin stimul 

înţelegem o categorie de produse, un produs nou, o marcă, o etichetă, o 

reclamă, etc., suficient de bine încât să-l influenţeze pozitiv în direcţia de 

cumpărare sau utilizare  a produsului. Există o deosebire importantă între 

rememorarea stimulului şi recunoaşterea lui. Rememorarea are loc în 

absenţa stimulului . Recunoaşterea se produce în prezenţa lui.  

La baza notorietăţii stă modul cum funcţionează memoria umană. 

Primind un stimul, fibrele nervoase ale organelor senzoriale generează 

percepţia, care poate fi vizuală, auditivă, olfactivă, tactilă, stocându-le în 

memoria senzorială. Dacă informaţia oferită de stimul este importantă, ea 

este stocată în memoria de scurtă durată sau memoria de lucru şi este 

procesată în continuare. Informaţia nerelevantă se şterge într-o secundă. 

După procesare memoria de lucru trece în memoria de lungă durată. 

Cercetările specialiştilor în domeniu au demonstrat că memoria de scurtă 

durată are capacitate limitată, în jur de 7±2 noutate informaţională, o unitate 

informaţională putând fi o literă, o imagine, un cuvânt, un semn şi acest 

lucru se poate realiza prin repetiţie, altfel informaţia se pierde în 20 de 

secunde. În memoria de lungă durată informaţia este stocată sub formă 

semantică (cuvinte), episodică (întâmplări), procedurală, operaţii de inovare 

(lucrul la calculator). Recuperarea informaţiilor se face scanând memoria de 

lungă durată, unde informaţia este păstrată sub formă de „urme”. Pentru 

specialiştii de marketing  sau creatorii de imagine  implicaţia principală 

constă în creşterea notorietăţii mărcii, consumatorul fiind înclinat să 

cumpere marca ce îi este mai bine cunoscută [Matei-Gherman, C., 2010]. 
Tabelul 6. Clasificarea criteriilor de achiziţie a consumatorilor 

Criterii de cumpărare/ achiziţii 

Utilizatori Criterii statutare Criterii conjuncturale 

Utilizatori 

finali 

Cultura, subcultura, clasa 

socială,grupurile de referinţă, 

familia, rolul şi statutul social. 

Vârsta şi etapa din ciclul de viaţă, 

ocupaţia, situaţia materială, stilul de 

viaţă, personalitatea şi părerea despre 

sine, motivaţia, percepţia, învăţarea, 

convingerile şi atitudinile. 

Utilizatori 

intermediari 

Nivelul cererii, conjunctura 

economică, puterea de cumpărare, 

condiţiile de livrare, ritmul 

Conjunctura legislativă şi politică, 

autoritatea persoanei desemnate să 

realizeze o achiziţie, statutul acesteia, 
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schimbărilor tehnologice, nivelul 

concurenţei, obiectivele firmei, 

politicile firmei, procedurile de 

achiziţie, structura organizatorică, 

sistemele de achiziţie 

puterea de convingere a 

cumpărătorului, vârsta, educaţia, 

personalitatea, atitudinea faţă de risc. 

Sursa: Matei-Gherman, C., 2010. 

Deci marketerul, creatorul de imagine  trebuie mai întâi să identifice, 

care sunt criteriile de cumpărare/achiziţie ale consumatorilor intermediari şi 

consumatorii finali. O comparaţie între cele două categorii de consumatori 

este reprezentată în tabelul 6. 

Prin marketing, s-au promovat cu succes branduri, s-a acţionat pe 

pieţele noi, în creştere, mature sau în declin. S-au folosit analize recente ale 

proceselor de bază ale funcţionării creierului uman, impactul asupra 

promovării de marketing al „percepţiei selective”, procesarea informaţiilor  

cu un nivel scăzut de atenţie, îmbătrânirea populaţiei, implicarea 

consumatorului, etc. 

Dar ce se va întâmpla în viitor? 

S-au întocmit mai multe scenarii [Future Fundation,2006] în funcţie 

de anumite ipoteze-cheie, identificând 12 tendinţe – cheie. 
Tabelul 7. 12 tendinţe cheie 

Tendinţe  cheie % 

Societatea globală interconectată 100  % 

O abundenţă de noilăţimi de bandă 98  % 

Opţiuni de navigaţie şi complexitate 92  % 

Fisuri legislative 88  % 

Căutări disperate ale inovaţiei 88  % 

Societatea non-stop 87  % 

Lumi wireless 85  % 

Creşterea mobilităţii la nivel global 83  % 

Ascendentul Estului 81  % 

Perspectivele economice ale Marii Britanii 81  % 

Estetica divertismentului 81  % 

Longevitatea şi declinul tinereţii 81  % 

             Sursa: Pringle, H., Field, P., 2011. 

Aceste 12 tendinţe se pot grupa în trei categorii: 1. tehnologie; 2. 

sociale; 3. econmice. 

La stabilirea acestor 12 tendinţe s-a plecat de la piaţa publicităţii cu 

implicaţii şi asupra brandurilor. 

1) Tendinţe tehnologice. Ritmul schimbărilor rapide tehnologice este 

anticipat de Legea lui Moore Gordon, care afirmă că numărul tranzitorilor 
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ce pot fi plasaţi ieftin pe un circuit integrat creşte exponenţial, dublându-se 

aproximativ la doi ani, consecinţa fiind adaptarea internetului la bandă largă, 

ce permit transmiterea simultană a mai multor informaţii, aspect ce aduce 

implicaţii mari pentru branduri facilitând un contact mai rapid între firme şi 

clienţi care pot confirma promisiunea brandului, să o încalce sau să o 

submineze. 

Această formidabilă creştere de comunicaţie oferă putere  mai mare 

cumpărătorului, cu creşterea potenţialului de dezintermediere. 

Firmele trebuie să respecte reglementările impuse de guvernele din 

ţările unde îşi desfăşoară activitatea.  

De exemplu, Uniunea Europeană a cerut ca până în anul 2020, 10% 

din cantitatea de combustibil să fie derivată din plante. În aceste condiţii 

firmele trebuie să-şi dezvolte noi tehnologii pentru a produce combustibil 

nepoluant, plantare a unui milion de arbori de jatrapha pentru a obţine 

energie bio. Această plantă creşte în regiunile tropicale şi subtropicale şi  

produce mai mult ulei vegetal decât soia şi porumbul, putând fi 

folosită ca şi biocombustibil de calitate înaltă. Arborele jatrapha creşte în 

teren nearabil şi secetos, astfel nu se reduc suprafeţele arabile şi nici 

pădurile nu se distrug. 

Sub acest aspect brandurile marilor firme trebuie să se repoziţioneze, 

trebuie să convingă autorităţile şi cetăţenii că terenurile legate de impactul 

biocombustibililor asupra mediului înconjurător şi a turismului nu sunt 

întemeiate. Dacă vor reuşi, brandurile lor vor fi poziţionate din categoria 

negativă în categoria pozitivă a marilor firme. 

Poluarea mediului înconjurător, îngrijorarea comisiilor 

internaţionale, reacţiile adverse pentru acest fenomen sunt uneori întemeiate. 

De exemplu, o conductă de petrol din estul Asiei a produs moartea a 15 

oameni ca urmare a unei explozii la rafinăria din Texas, SUA, 2005 iar 

scurgerile de petrol din Alasca, au determinat ca opinia publică să ia o 

atitudine nefavorabilă împotriva unor activităţi economice cu potenţial de 

poluare a mediului şi a limitării turismului în zonele respective. 

2) Tendinţe sociale. Activităţile marilor firme trebui să aibă şi o 

puternică componentă socială, pentru a proteja comunităţile locale şi mediul 

înconjurător respectând reglementările autorităţilor din zona unde îşi 

desfăşoară activitatea. De exemplu, în anul 1977, supermarketurile din 

Marea Britanie au introdus pungile de plastic, care s-au răspândit în toate 

supermarketurile din întreaga lume, odată cu creşterea cumpărătorilor şi a 
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nivelului de trai al populaţiei. Numărul pungilor de plastic a ajuns în Marea 

Britanie să fie de 167 bucărţi/persoană în anul 2011. Pungile de plastic au 

nevoie de 500 de ani pentru a se degrada pe cale naturală. Ele pot fi 

înlocuite cu succes de către sacoşele de bumbac. Unele state, printre care 

Irlanda, Danemarca, au introdus taxe pentru firmele care folosesc pungile de 

plastic. 

Cablurile tehnologice de comunicaţii plasate pe stâlpi sunt înlocuite 

de tehnologia wireless. Cresc şi legăturile între producători şi consumatori, 

datorită dezvoltării mijloacelor de comunicaţii. Unul dintre ele îl reprezintă 

telefonul mobil, site-urile de socializare care permit consumatorilor să 

ocolească canalele media şi acţiunile de marketing, adresându-se direct 

furnizorilor. De exemlu,în anul 2010, Facebook avea peste 500.000 de 

milioane de utilizatori activi, aflându-se în vârful reţelelor de socializare. În 

aceste condiţii şi firmele de turism vor trebui să investească mai mult pentru 

a menţine brandurile  în top. 

3) Tendinţe economice. Prin tradiţie exsită o corelaţie între valoarea 

brandurilor şi a serviciilor produse de o ţară şi creşterea investiţiilor în 

publicitate, relaţii care pot să se păstreze şi în viitor. Creşterea speranţei de 

viaţă este cea mai mare schimbare demografică în prezent, oamenii trăiesc 

mai sănătos şi se reproduc mai puţin. Generaţia baby boomers, de acum 40-

50 de ani, vor reprezenta 5,2 milioane de consumatori din grupul de vârstă 

45-74 de ani până în anul 2016 iar segmentul tinerilor va scădea. Legislaţii 

tot mai restrictive în unele ţări constituie o ameninţare la adresa longevităţii 

brandului. Publicitatea la ţigări a fost interzisă, la băuturi alcolice este 

supusă controlului, publicitatea despre alimente este strict controlată, cum ar 

fi cele cu un conţinut mare de grăsimi, sare şi zahăr. În aceste condiţii 

firmele trebuie să-şi identifice riscurile de brand şi să-şi îmbunătăţească 

strategiile de combatere a acestora. 

 

4. Concluzii 

Tendinţele econoice, sociale şi economice joacă un rol important 

pentru firma de turism pentru că îşi desfăşoară activitatea în condiţiile date 

de aceste coordonate. În acelaşi timp comunicarea, formarea imaginii şi 

promovarea ei depinde de abilităţile managerului/markerului desemnat 

pentru a atrage cîţi mai mulţi clienţi, ai păstra şi pe viitor să revină fără nici 

o restristricţie acolo unde se simte relaxat şi bine primit de uitatea turistică 
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în cauză. Un element important totuşi, îl are şi comunitatea locală unde este 

plasată unitatea turistic. 
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Abstract 

In mountainous areas, tourism is an opportunity for economic development, and 

the adequate education of future entrepreneurs can provide qualified human resources 

necessary for small businesses that can be created in this area. The study of a new 

discipline or subject, proposed in this article as "Mountain Tourism", can help to acquire 

the knowledge and the skills needed for running a business in the profitable services of 

mountain tourism in the Carpathian area of Romania, and even in the sub-Carpathic areas, 

lying under the full influence of the mountains. The paper is an argument, synthesized and 

motivated by zone, for the introduction of this subject in the curriculum of schools in the 

mountain areas of Romanian, analyzing the possibilities of implementing this idea and 

completing the sketch of a syllabus, which the authors propose to the interested reader, 

thematically and educationally, as well as economically socially. 

Key words: education, tourism, mountain tourism, subject matter or discipline of 

study, mountain areas, curriculum 
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1. Introducere 

Dezvoltarea economică durabilă prin turism necesită atât educaţia 

prestatorilor de servicii, cât şi a beneficiarilor acestora. Zona montană a 

României are un potenţial turistic uriaş, dat pe de o parte de varietatea 

atracţiilor naturale (peisaje, climă), iar pe de altă parte de diversitatea 

spaţiilor culturale (tradiţii prezente în spaţiul rural şi în cel urban, elemente 

etnografice, arhitectură) şi de vestigiile istorice. Un alt avantaj al turismului 

montan în ţara noastră este dat de antropizarea excesivă a spaţiilor montane 

din statele dezvoltate economic, fapt care conduce la o creştere a interesului 

turiştilor din aceste state pentru zonele montane din România. Practicarea 

unui turism responsabil, în special în zonele montane, va permite păstrarea 

cadrului natural şi va oferi generaţiilor viitoare posibilitatea exploatării 

acestuia.  

 

2. Relaţia dintre educaţie şi turism. Necesitatea studierii disciplinei 

turism montan 

Între turism şi educaţie există o relaţie cu dublu sens, cele două 

infuenţându-se reciproc în sens pozitiv, după cum se observă în Tabelul 1. 

Turismul şi educaţia joacă în prezent un rol major în dezvoltarea economică 

a statelor lumii.  
Tabelul 1. Relaţia educaţie-turism 

Influenţa educaţiei asupra 

turismului 

Influenţa turismului asupra educaţiei 

» creşterea nivelului cultural al 

viitorilor turişti; 

» creşterea gradului de cunoaştere a 

potenţialului turistic naţional; 

» formarea gustului pentru obiectivele 

turistice; 

» formarea de lucrători specializaţi în 

domeniul turismului; 

» dezvoltarea spiritului antreprenorial. 

» lărgirea orizontului cultural al turiştilor; 

» oferirea posibilităţii de a exersa o limbă străină; 

» oferirea posibilităţii de a cunoaşte o cultură 

nouă; 

» dezvoltarea ataşamentului faţă de propria 

cultură; 

» atenuarea percepţiilor negative cu privire la 

anumite culturi; 

» dezvoltarea toleranţei şi respectului faţă de alte 

culturi. 

Sursa: Elaborat de autori 

Turismul este benefic pentru ţările de destinaţie, deoarece permite 

crearea de locuri de muncă, echilibrarea balanţei de plăţi externe şi 

dezvoltarea durabilă a economiei. Educaţia şi instruirea în profesiile din 

domeniul turismului este esenţială pentru calitatea serviciilor din turism [4]. 

Pe lângă aspectele pozitive, turismul poate avea şi efecte negative, atât 

asupra turiştilor, cât şi asupra populaţiei din zonele respective [3].  
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Specificul industriei turismului şi relativa noutate a turismului ca 

disciplină de studiu au solicitat un răspuns adecvat din partea responsabililor 

în domeniul educaţiei [2]. Educaţia modernă îşi propune formarea de 

competenţe care să permită absolvenţilor să se integreze rapid pe piaţa 

muncii în activitatea pentru care s-au pregătit. În realitate, nu există 

întotdeauna concordanţă deplină între viziunea responsabililor din educaţie 

şi viziunea profesioniştilor din domeniul turismului [5].  

Turismul educaţional câştigă astăzi tot mai mult teren. Această 

formă de turism se practică sub diferite denumiri, precum: excursii şcolare, 

stagii de studii sau de formare în străinătate, stagii de dezvoltare 

profesională, şcoli de vară etc. 

Conform Legii educaţiei naţionale din România, „idealul 

educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi 

armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi 

în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi 

dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru 

participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi 

pentru angajare pe piaţa muncii” [6].  

Noţiunea de curriculum nu are o definiţie unanim acceptată. În 

Caseta 1 este prezentată definirea curriculumului naţional în Legea educaţiei 

naţionale.  
Caseta 1. Definirea curriculumului naţional 

(1) În învăţământul preuniversitar se aplică curriculumul naţional elaborat în conformitate 

cu nevoile specifice dezvoltării personale şi cu nevoile pieţei forţei de muncă şi ale fiecărei 

comunităţi, în baza principiului subsidiarităţii.  

(2) Curriculumul naţional reprezintă ansamblul coerent al planurilor-cadru de învăţământ 

şi al programelor şcolare din învăţământul preuniversitar. 

Sursa: Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011, art. 65 

Conform Legii educaţiei naţionale, în sistemul educaţional din 

România există discipline obligatorii şi discipline opţionale. Curriculumul la 

decizia şcolii reprezintă soluţia pentru particularizarea curriculumului 

naţional în funcţie de necesităţile elevilor din fiecare şcoală (Caseta 2).  
Caseta 2. Prevederi legislative privind curriculumul la decizia şcolii 

(5) Curriculumul la decizia şcolii se constituie atât din pachete disciplinare opţionale 

ofertate la nivel naţional, regional şi local, cât şi din pachete disciplinare opţionale 

ofertate la nivelul unităţii de învăţământ. Consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ, în urma consultării elevilor, părinţilor şi pe baza resurselor disponibile, 

stabileşte curriculumul la decizia şcolii. 

Sursa: Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011, art. 65 
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În sistemul românesc de educaţie s-au conturat trei modalităţi 

principale de construire a curiculumului la decizia şcolii [1, p. 7]: 

 extinderea curriculumului existent; 

 aprofundarea curriculumului pe discipline; 

 dezvoltarea unor discipline opţionale noi.  

Considerăm că disciplina turism montan se va constitui ca o 

disciplină nouă în licee, excepţie făcând liceele cu profil servicii, pentru care 

ea va reprezenta o extindere a curriculumului specific. 

 

3. Propunere de programă pentru disciplina opţională turism montan 

Programa pe care o propunem este structurată după specificul 

programelor de tip curriculum la decizia şcolii (CDŞ) din învăţământul 

preuniversitar şi se adresează claselor a XI-a şi a XII-a din învăţământul 

liceal, dar şi postliceal.  

Astfel, programa propusă conţine: 

 competenţe generale ale disciplinei (Tabelul 2); 

 valori şi atitudini vizate (Tabelul 2); 

 competenţe specifice și exemple de activităţi şi resurse de învăţare 

(Tabelul 3); 

 conţinuturile învăţării (tabelul 4); 
Tabelul 2. Competenţele generale, valorile şi atitudinile vizate prin parcurgerea 

disciplinei turism montan 
Competenţe generale ale disciplinei 

» prezentarea specificului turismului montan 

» identificarea oportunităţilor de afaceri în turismul montan şi a etapelor înfiinţării unei 

afaceri 

» receptarea şi producerea de mesaje orale şi scrise într-o limbă străină în diverse situaţii de 

comunicare specifice activităţilor de turism montan 

Valori şi atitudini vizate 

» apropierea intelectuală şi afectivă de tradiţiile specifice zonelor montane 

» conştientizarea importanţei studierii turismului montan 

» conştientizarea necesităţii promovării elementelor de cultură şi civilizaţie montană prin 

intermediul turismului 

Sursa: Elaborat de autori 

Competenţele specifice (Tabelul 3) detaliază competenţele generale, 

iar dobândirea lor de către elevi poate fi evaluată după fiecare temă căreia 

acestea îi corespund. 
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Tabelul 3. Competenţele specifice şi exemple de activităţi de învăţare 
Prezentarea specificului turismului montan 

Competenţe specifice Activități și resurse de învățare 

1.1. identificarea rolului turismului în 

dezvoltarea economică durabilă 

» conversație euristică dirijată  

» rezumate, prezentări sumare orale şi scrise  

1.2. realizarea de prezentări ale principalelor 

zone turistice montane din România şi ale 

specificului acestora 

 

» fișe de lectură, fișe de lucru  

» hărți, planșe, dicționare, enciclopedii  

» resurse web  

» corelare de imagini, termeni şi concepte  

» marcarea unui traseu pe hartă  

1.3. prezentarea tipologiei unităţilor de 

cazare, unităţilor de alimentaţie publică şi 

agenţiilor de turism  

» fișe de lucru  

» referate individuale şi de grup 

» exerciţii de alegere multiplă  

» rezumate, prezentări sumare orale şi scrise 

1.4. prezentarea principalelor tradiţii ale 

zonei 

 

» descrieri de locuri, obiceiuri, personaje şi 

evenimente  

» dicționare, enciclopedii  

» resurse web  

» corelare de imagini, termeni şi concepte  

Identificarea oportunităţilor de afaceri în turismul montan şi a etapelor înfiinţării 

unei afaceri 

Competenţe specifice Activități și resurse de învățare 

2.1. identificarea principalelor oportunităţi 

de afaceri în domeniul turismului montan  

» analiza activităţilor specifice turismului 

montan 

2.2. prezentarea etapelor de înfiinţare a unei 

afaceri în turism 

» crearea unor firme de exerciţiu 

2.3. elaborarea unor proiecte de 

management şi marketing pentru IMM-uri 

în turismul montan 

» crearea unor planuri de afaceri 

» crearea unor proiecte de produse de 

marketing turistic  

» lucrul în echipă 

» desfăşurarea de activităţi în cadrul firmei 

de exerciţiu 

Receptarea şi producerea de mesaje orale şi scrise într-o limbă străină în diverse 

situaţii de comunicare specifice activităţilor de turism montan 

3.1. utilizarea elementelor de vocabular 

specifice activităţii de turism montan  

» dialog în limba străină 

» exerciţii de redactare 

» completarea unui text lacunar 

» continuarea unui enunţ cu început dat 

» filme documentare  

» dicționare şi enciclopedii  

» resurse web  
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3.2. redactarea de documente specifice 

activităţii unităţilor de turism 

» exerciţii de redactare 

» resurse web 

» dicționare 

Sursa: Elaborat de autori 

Conţinuturile prezintă ceea ce va studia elevul în cadrul disciplinei şi 

au rolul de a facilita atingerea competenţelor specifice şi generale propuse. 

Considerăm utilă structurarea conţinuturilor disciplinei turism montan în trei 

teme. 

Tema I, Turismul montan – oportunitate de dezvoltare economică 

durabilă, are ca scop familiarizarea elevilor cu aspectele generale privind 

turismul şi specificul turismului montan, dar şi cunoaşterea de către aceştia a 

potenţialului turistic al regiunii în care trăiesc.  

Dezvoltarea spiritului antreprenorial este unul dintre idealurile 

educaţionale ale sistemului de învăţământ românesc. Prin urmare, am 

considerat utilă introducerea unei teme care să formeze elevilor competenţe 

de bază în domeniul antreprenoriatului în turismul montan. Identificarea 

oportunităţilor de afaceri şi a surselor de finanţare reprezintă precondiţii 

esenţiale pentru începerea unei afaceri de succes în domeniu. O bună parte a 

arealului montan al ţării noastre este inclus în categoria zonelor montane 

defavorizate, în care antreprenorii beneficiază de o serie de facilităţi fiscale 

şi de finanţare. 

Tema II, Antreprenoriat în turism, familiarizează elevii cu noţiunile 

elementare privind înfiinţarea şi finanţarea unui afaceri în domeniul 

turismului montan.  

Turiştii, în calitate de clienţi ai afacerilor din domeniul turismului 

montan, reprezintă o variabilă esenţială, iar relaţia cu ei are o importanţă 

majoră. Tema III, Comunicare într-o limbă străină, are ca scop formarea de 

competenţe comunicaționale în domeniul turismului montan într-o limbă 

străină de circulaţie internaţională deja studiată de elevi. 
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Tabelul 4. Conţinuturile învăţării disciplinei turism montan 
Tema I. Turismul montan – oportunitate de dezvoltare economică durabilă 

1.1. Aspecte generale privind turismul şi rolul său în dezvoltarea economiei 

» importanţa turismului în economie 

» dezvoltarea durabilă 

1.2. Prezentarea zonelor montane din România 

1.3. Turismul montan – aspecte specifice  

» tipuri de turism în zonele montane:  turism de agrement, turism cultural, turism balnear, 

turism sportiv, turism de afaceri, turism de cumpărături, turism religios 

» tipologia unităţilor de cazare 

» tipologia unităţilor de alimentaţie publică 

» tipologia agenţiilor de turism 

» activităţi recreative specifice turismului din zonele montane 

1.4. Satul montan şi tradiţiile sale 

1.5. Obiective turistice din regiunea/judeţul/localitatea în care trăim 

1.6. Exemple privind dezvoltarea prin turism montan în ţări din Europa: Elveţia, Austria, 

Italia şi Franţa 

Tema II. Antreprenoriat în turism 

2.1. Oportunităţi de afaceri în domeniul turismului montan 

2.2. Etapele înfiinţării unei afaceri în turismul montan 

2.3. Oportunităţi de finanţare a afacerilor în turimsul montan (fonduri europene 

nerambursabile, credite bancare) 

2.4. Strategii de marketing în turismul montan 

2.5. Aspecte privind protecţia mediului în turism. Practicarea unui turism responsabil 

Tema III. Comunicare într-o limbă străină 

3.1. Elemente de vocabular specifice turismului montan:  

» unităţi de cazare; 

» tradiţii rurale în spaţiul montan 

» bucătăria românească tradiţională 

3.2. Redactarea în limba străină a documentelor specifice activităţii de turism 

Sursa: Elaborat de autori 

 

4. Concluzii 

Considerăm demersul nostru drept unul realist, care poate fi pus în 

practică în liceele din zonele montane. Predarea şi învăţarea disciplinei nu 

necesită mijloace materiale deosebite faţă de disicplinele din trunchiul 

comun. Resursele umane implicate (cadrele didactice) sunt reprezentate de 

profesorii de economie/educaţie antreprenorială din licee pentru temele I şi 

II şi de profesorii de limbi străine pentru tema III. Având în vedere 

specificul conţinuturilor, tema I poate fi predată şi de către profesorii de 

geografie.  

Predarea acestei discipline nu implică majorarea cheltuielilor 
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instituţiilor de învăţământ deoarece nu necesită mijloace didactice 

suplimentare, iar includerea ei în planul de învăţământ ca disciplină 

opţională nu presupune majorarea numărului de ore.  
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Abstract 

Tradition, and its preservation in modern tourism are some of the most heatedly 

and intensely debated issues in researches dedicated to tourism in general. Traditionality, 

as a tourist aspect that has acquired some distinctive components, recognized in the 

mountain area of the Carpathians, and especially in rural areas in Romania, once coming 

on a collision course with the stupidity of the management and the anti-marketing policies 

in tourism, risks creating an even more serious deterioration of the potential of  Carpathian 

Romanian tourism. The impact of a set of policies that are at least inadequate, but certainly 

damaging, which are part and parcel of the fundamental laws of human imbecility, as 

formulated by Carlo Cipolla, professor of economics history, can be devastating, and this 

article argues against deepening an unnecessary conflict between tradition and silliness or 

imbecility. 

Key words: tradition, laws of imbecility, mountain tourism, rural tourism, tourism 

policies 

JEL: L83, Z32, Z33, Z38 

 

 

 

 

                                                 
1 Prof. univ. dr. habil., Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti, 

gsavoiu@yahoo.com 
2 Conf. univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Piteşti, kostea_m@yahoo.com 
3 Lect. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti, 

taicumarian@yahoo.com 
4 Prof. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe, Universitatea din Piteşti, ioniorgasiman@yahoo.com 



Gheorghe SĂVOIU, Constantin MANEA, Marian ŢAICU, Ion IORGA SIMĂN 

 114 

1. Introducere 

Un turism tradițional sau axat pe tradiții valorifică și maximizează 

impactul acestora, descrise ca un veritabil ansamblu al obiceiurilor, datinilor 

și credințelor istoric statornicite și teritorial așezate în cadrul unor 

comunități sociale (montane, rurale etc.) sau naționale și transmise din 

generație în generație (prin viu grai, în scris, prin imagini etc.), definind 

trăsături, înclinații, abilități caracteristice anumitor grupuri și delimitându-le, 

astfel, creativ, prin diferențialul specific de tip politic, economic, social și, 

mai ales, cultural (DEX, 2012). 

Celulele multifuncționale ale țesutului tradiționalității rămân 

obiceiul, uzanța și datina. Toate acestea se concretizează în imagini și 

informații (reale, mitologice sau legendare) referitoare la fapte ori 

evenimente istorice și geografice, dar și în monumente (clădiri, statui, 

vestigii restituite prezentului etc.), precum și în produse artizanale, culinare 

etc., de o mare varietate și cu destinații dintre cele mai diverse. Păstrarea 

nealterată a tuturor acestor constituente ale tradiționalului a devenit un 

deziderat turistic internațional, care configurează conceptul de patrimoniu 

cultural mondial, național, regional și local, tradiționalul fiind un aspect viu 

comentat și intens discutat în cercetările dedicate turismului în general 

(Bachleitner, & Zins, 1999; Goeldner et al., 2000; Tomka, 2003; Cruz, 

2006; Altinay & Paraskevas, 2008; Günlü et al., 2009; Salazar, 2012; Hunta, 

& Stronza, 2014; Bartlett et al., 2015). 

De îndată ce perspectiva abordării turismului devine pregnant 

sociologică, turismul se redefinește prin problema socială a interacțiunii 

dintre două comunități, cea locală sau gazdă, cu un contur bine receptat 

drept tradiționalitate, și o comunitate de oaspeți, de o diversitate extremă, 

care o poate decontura și, implicit, detradiționaliza pe cea dintâi (Baker & 

Crompton, 2000). Satisfacția turistică, interesul economic de scurtă durată și 

lipsa de echilibru în schimbul social și cultural dintre cele două comunități 

sunt considerați factori care pot genera schimbări radicale asupra 

tradiționalității inițiale în comunitatea gazdă sub impactul major al 

„comunității turiștilor sau oaspeților (Kozak and Kozak, 2011). 

Tradiționalul, ca element turistic, a dobândit unele componente 

distinctive deja recunoscute și în arealul montan carpatic și, mai ales, în cel 

rural din România, dar odată plasat în conflict cu stupiditatea managerială și 

politicile antimarketing din turism, riscă să genereze o deteriorare gravă a 

potențialului turismului românesc carpatic. Acest articol surprinde în prostie 
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sau stupiditate un factor agravant în turismul românesc, dar mai ales în cel 

montan și rural, subliniind pentru prima oară impactul negativ al conflictului 

tradiționalitate versus stupiditate, manifestată atât managerial, cât și prin 

politicile antimarketing din turismul național. 

Impactul unor politici cel puțin inadecvate, dar cert deteriorante, care 

se integrează în legile fundamentale ale imbecilității umane, așa cum au fost 

acestea formulate de către profesorul de istorie a științei economice Carlo 

Cipolla, poate fi unul devastator, iar articolul de față argumentează 

împotriva adâncirii unui conflict inutil între tradiție și imbecilitate. 

 

2. Conflictul dintre tradiție și prostie în turismul românesc cu accente 

montane și rurale 

Turismul montan românesc, implicit rural, a debutat în tranziție sub 

conflictul deschis cu prostia și incompetența, stare prelungită peste un sfert 

de veac cu ajutorul metodei MEBO de privatizare. Interesant este faptul că 

tot procesul de privatizare a demarat asemeni unui autoturism de Formula 1, 

de o manieră stupidă, desprinsă din realitatea socialistă discriminantă, în 

primul rând, respectând o mai veche lege a lui Murphy: „Dacă o treabă 

poate merge prost, va merge prost!” Astfel, gestionarul din turismul de tip 

sindicalist, oficial sau chiar destinat turiștilor străini în socialismul românesc 

al secolului trecut, care nu pregeta în a corupe pe oricine și oricând și care 

nu risipea nicio rezervă de timp disponibil decât pentru a identifica soluții la 

limita legii sau chiar ilegale de a fura efectiv, s-a transformat prin privatizare 

în proprietar descumpănit, care nu și-a putut pierde obiceiurile, ajungând să 

se fure pe sine și viitorul afacerii sale pe termen mediu și scurt. Toată baza 

hotelieră și de agenturare turistică, practic întreg patrimonial turistic monan 

și rural (atât cât a existat) au devenit autofage, într-o lumea unde acțiunea 

prostiei și incompetenței puteau fi totuși anticipate relativ. 

Într-o modalitate inferențiată cu seninătatea imbecilității, în acest 

turism al tranziției, vândut pe nimic gestionarilor deteriorați moral, legea lui 

Peter s-a aplicat și ea integral, mai devreme sau mai târziu, aproape toți noii 

patroni atingându-și rapid nivelul de incompetență (similar unui nivel 

maximal al prostiei sau stupidității) și au digerat fără profit și fără investiții 

realiste un patrimoniu ce ar fi putut fi considerat tradițional și suficient de 

rezonabil pentru alții sau în debutul altor tranziții economice ale turismului 

estic sau central european (Diamandis, 1986). Legea lui Peter a descris, 

astfel, cel mai clar un proiect de privatizare a turismului românesc, care, în 
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loc să poarte numele de „proiect-protecție împotriva prostiei gestionarilor 

corupți și corupători”, s-a transformat într-o lege inutilă și fără viitor în fața 

imaginației incompetenței noului patronat din turism rezultat din 

privatizarea autentic românească a loisir-ului montan și rural... 

Cu alte cuvinte, problema majoră a legii lui Peter ca soluție de 

păstrare a tradiționalului românesc a fost una pur legislativă și nimeni nu   

și-a imaginat și nu a putut anticipa evoluția acestui turism autofag, nefiind 

suficient de incompetent, adică neposedând cel mai înalt grad de 

imbecilitate posibil, și neștiind niciodată câtă protecție reală să legifereze 

atunci când a proiectat un mijloc de apărare a obiceiurilor, datinilor și 

credințelor istoric statornicite și teritorial așezate împotriva unui fenomen 

fără limite, ca prostia noului patronat. 

În domeniul legislativ, partidele tranziției și aderării la UE au 

refolosit în noi proiecte, cu imbecilitatea necesară, legea lui Florentin 

Smarandache, care identifică o suluție exclusivă, „Dacă o treabă merge 

prost, paseaz-o altuia!” Un exemplu memorabil în acest sens îl constituie 

potențialul, dar în final inexistentul, parc Dracula, ca de altfel și minunatul 

și deloc naivul ministru de atunci al turismului, care nu își poate explica 

dispariția resurselor, nici chiar prin imbecilitatea unui proiect de tipul 

„ciorbei reîncălzite” de o manieră tardivă și neproductivă în turism. Acum se 

pot auzi doar exclamații de tipul justificativ și totul tinde să te trimită în 

bezna gândului sau în noaptea cea mai neagră a minții unui antreprenor 

capitalist, declarând proiectul Dracula ca ceva perfect normal și afirmând cu 

certitudine că o activitate turistică complexă și de amploare va merge prost, 

postfactum și mai ales cu naturalețe. 

Așa se face că legea lui Florentin Smarandache dedicată prostiei 

(Smarandache, 1990) se identifică practic cu două cazuri concrete de 

aplicare perfectă în turismul românesc, în debutul tranziției: 

a) în proiectul turistic ca soluție de fraudare a tuturor tipurilor de 

venituri și resurse financiare din România (dacă o treabă merge prost în 

proiectul tău, expediază-l în viitor și declară-l moștenire a unei guvernări 

anterioare);  

Exemplul 1 

Cel mai mare parc de distracții din România a fost un eșec total, 

răpus de interese politice și imobiliare. Proiectul de construcție îl amplasa în 

vechea cetate medievală Sighișoara.  Se preconiza, la vremea aceea, a fi cel 

mai ambițios proiect al Ministerului Turismului, condus atunci de ministrul 
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Dan Matei Agathon. Valoarea investiției Dracula Park s-ar fi ridicat la cca 

40 milioane dolari. Dracula Park, societatea care ar fi trebuit să realizeze 

proiectul, a reușit să acapareze aproximativ 14.000 de acționari și trebuia să 

construiască celebrul parc de distracții, a căutat și identificat  oportunitati de 

a înmulti banii stânși prin subscripție publică, adica 107 miliarde de lei 

vechi, ROL (10,7 milioane de lei noi, RON). Cei mai mari acționari la 

Dracula Park au fost companiile Brau Union și Coca-Cola, care au investit 

fiecare câte 15 miliarde ROL. De asemenea, aici se numără și politicienii 

Adrian Năstase (prim-ministru la acea vreme), care a depus personal suma 

de 100 de milioane ROL, și Cozmin Gușă, cu suma de 50 de milioane 

ROL.5 

b) în cazul miniștrilor turismului, vârstnici sau tineri, de la un partid 

sau altul, toți aflați în căutare de legislații aservite prin finanțare unui partid 

sau unui grup de interese de fraudare rapidă și corupere profundă (miniștrii 

și legile lor stupide nu mor niciodată; aceștia se transformă în vinovații de 

serviciu pentru toate greşelile din trecut ale guvernelor prezente, iar turismul 

montan și rural românesc a sucombat, pierzând bruma de patrimoniu 

exitentă inițial). 

Exemplul 2 

Elena Udrea, un ex-ministru al turismului românesc, a fost acuzată 

de procurorii DNA de luare de mită, respectiv de faptul că ar fi primit bani 

de la firme care executau lucrări la pârtii din diverse zone ale ţării pentru a 

le favoriza la licitaţiile publice. Proiectul „Schi în România” trebuia să 

transforme toate zonele montane din ţară într-un magnet al schiorilor sau 

iubitorilor sporturilor de iarnă. Proiectul nu s-a finalizat niciodată, iar 

lucrările au fost făcute de firme suspecte... (Potrivit Agerpres, Autoritatea 

Națională pentru Turism a anunțat că pentru construirea pârtiilor de schi au 

fost alocate fonduri de circa 143 milioane de lei de la bugetul de stat și 12 

milioane de lei de la bugetele locale).6 

Într-un final așteptat, aproape toți vechii gestionari, deveniți patroni, 

și-au atins nivelul de incompetență, apoi incompetența lor s-a cronicizat, 

mai repede sau mai lent, într-un fel mai mult sau mai puțin corupt sau 

coruptibil în raport cu activitatea turistică națională. Remarcabilă rămâne 

formularea unui reprezentant tipic al noii generații de incompetenți (unii 

                                                 
5 http://www.actionari-dracula-park.ro/ 
6http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Special/Romania+furata/ROMANIA+FURATA+SCHI+

IN+ROMANIA+ELENA+UDREA 
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ajunși chiar miliardari7 în topul realizat de revista americană Forbes), care 

au capitalizat sume exorbitante în sectorul industrial în procese de 

privatizare frauduloase. După două decenii post-decembriste unul dintre 

miliardarii de carton ai României a conceptualizat această perioadă printr-o 

afirmație memorabilă, subliniind nestânjenit: „m-am distrat mult în anii 

aceștia…”, sacrificând, firesc, tradiționalul și chiar condiția umană a 

conaționalilor săi (Dinu Patriciu).  Se pare că noii patroni au beneficiat, 

aproape toți, de sindromul David Brent, conform căruia dacă ești 

incompetent, nu vei ști asta niciodată, în sensul de a fi incapabil să 

conștientizeze propria incompetență. 

Doi psihologi remarcabili și lucrările lor par a fi cele mai relevante 

pentru incompetența patronatului din turismul montan și rural românesc. 

Aceștia sunt David Dunning și Justin Kruger, care au investigat 

incompetența umană în general, subliniind de o manieră pur științifică că 

incompetența este un sinonim real al fericirii, proștii fiind de fapt persoane 

care trăiesc intens în stare de incompetență totală (Kruger and Dunning, 

1999; Ehrlinger, Johnson, Banner, Dunning, & Kruger, 2008). În esență, 

Dunning & Kruger au identificat și probat câteva ipoteze valabile și în 

turismul românesc montan și rural, ipoteze ale căror consecințe și previziuni 

au fost concretizate paretian 20/80 și care se pot reformula în domeniul 

turistic montan și rural românesc astfel: 

1) incompetenții turismului montan și/sau rural (patroni, manageri sau 

salariați) supraestimează dramatic capacitatea lor sau potențialitatea unor 

zone turistice;  

Exemplul 3 

Timpul de aur al Internet café-urilor în zonă premontană sau 

submontană a apus de mult. Cu toate acestea, unii continuă să le mențină 

sau chiar să le deschidă în continuare…8 

2) incompetenții turismului montan și/sau rural (patroni, manageri sau 

salariați) nu pot și nu sunt buni să recunoască incompetența ca atare sau la 

oricine altcineva. 

 

                                                 
7 Miliardarul Dinu Patriciu, în „Kapitalism”: „M-am distrat mult în anii ăştia”. Cum spune 

că a făcut primul million, disponibil online la: http://www.gandul.info/stiri/ miliardarul-

dinu-patriciu-in-kapitalism-m-am-distrat-mult-in-anii-astia-cum-spune-ca-a-facut-primul-

milion-13112062 
8 http://topdetop.info/10-cele-mai-proaste-idei-de-afaceri/ 

http://www.gandul.info/stiri/
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Exemplul 4 

Din cei 1,7 milioane de turişti străini, mai puţin de 500.000 au mers 

în staţiunile din ţara noastră în 2014. Staţiunile montane au avut totuși cel 

mai mare succes şi au fost vizitate de peste 130.000 de turişti străini. Cifrele 

din ultima perioadă pictează un tablou sumbru al turismului românesc, iar 

eşecul poate fi pus în seama unei slabe promovări, pe de o parte, dar şi a 

preţurilor tot mai mari şi a serviciilor slabe din staţiunile turistice…9 

3) incompetenții turismului montan și/sau rural (patroni, manageri sau 

salariați) nu recunosc competența altor persoane. 

Exemplul 5 

„Ideea unei delegații oficiale care să prezinte România ca destinație 

turistică pe piața rusă a venit pe fondul relațiilor oarecum tensionate dintre 

Rusia și Turcia. [Nu se menționează însă nimic despre relațiile României cu 

Rusia. – n.a.] Încercăm sa reînnodăm tradiția turiștilor ruși în România. În 

momentul de față facem primele discuții. Vrem să ne dăm seama dacă există 

interes și în ce mod am putea demara aceste colaborări. Vom încerca să 

facem oferte în așa fel ca dintr-un business mic să se transforme în unul 

foarte mare. România ca destinație turistică nu a reprezentat o prioritate 

pentru turiștii ruși. Este evident că nu ne ducem cu așteptări foarte mari 

pentru a nu avea dezamăgiri.”, a precizat Aurelian Marin [sinceritate și 

incompetență absolută – n.a.].10 

O succintă exemplificare a acestor ipoteze în turismul românesc este 

relevată pentru degradarea tradiționalului prin incompetență, tradișional care 

se identifica cu esența proiectului turistic montan și/sau rural. 

Exemplul 6 

„Avem sate încremenite în timp care l-au convins până şi pe prinţul 

Charles de frumuseţea lor [a se vedea Cartea recordurilor și satul Viscri, 

unde  o populație de 500 de locuitori a primit 30.000 de turiști într-un singur 

an]. Tot la sate avem oameni ospitalieri şi mâncare cum numai natura ştie să 

ofere. Avem însă şi sate uitate de lume, fără apă curentă sau canalizare. Şi, 

chiar dacă pare greu de crezut, aici se cheltuiesc bani europeni nu pentru 

modernizare sau atragere de investitori, ci pentru promovare turistică... Fără 

                                                 
9http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Timp+Liber/Magazin/Esecul+turismului+Romanii+pref

era +tarile+vecine+pentru+concedii+ 
10 http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20752075-aurelian-marin-patronatul-turismului-

romania-prezenta-oficial-destinatie-turistica-piata-rusa-mizand-balneo-circuite.htm 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20752075-aurelian-marin-patronatul-turismului-roma
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20752075-aurelian-marin-patronatul-turismului-roma
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turişti şi fără infrastructură, deranjul Europei de a ajuta turismul rural din 

România pare inutil.”11 

Cele mai interesante legi formulate împotriva prostiei sau stupidității 

în economie și implicit în turism aparțin însă economistului italian Carlo 

Cippola, remarcabil prin teoria sa profund carteziană (Cipola, 1987, 1988, 

2014). Cele cinci legi ale imbecilității, prostiei sau incompetenței sunt 

formulate în economie de către Carlo Cipolla în lucrarea intitulată The Basic 

Laws of Human Stupidity din 1987, tradusă destul de târziu la noi (Săvoiu, 

Čudanov, 2015). 

Prostia sau imbecilitatea la Carlo Cipolla apare ca stare oriunde 

posibilă în economie, oricând identificată și mai ales oricui atribuibilă12 și, 

evident, este ușor de găsit în turismul rural montan românesc, în cadrul 

patronatului sau managementului specific și nu numai. Lumea economică a 

turismului rural și montan, precum și istoria acesteia la Cipolla sunt 

structurate cartezian, în cele patru cadrane clasice, dar cu un conținut 

specific, conferit de activitatea patronilor, întreprinzătorilor în esență          

(+ sau -), precum și ca impact al tuturor acestora în dezvoltarea atât a 

comunității rurale și montane, cât și a lor personal. Carlo Cipolla distinge 

patru tipuri de întreprinzători în relația lor cu economia: normali, cu impact 

pozitiv și pentru comunitate, și pentru ei personal (+ , +); idealiști (+ , -) sau 

dedicați excesiv comunității; hoți (- , +) sau excesiv de egoiși și interesați 

personal; proști sau imbecili (- , -), având un efect complet negativ și asupra 

comunității, și asupra lor personal. 

Prima lege fundamentală a imbecilității umane a fost expusă de 

Carlo Cipolla cu contestarea distribuției normale a prostiei (patronilor, 

turiștilor etc.): „Întotdeauna și în mod inevitabil, toată lumea subestimează 

numărul indivizilor imbecili sau proști în viață.” [Cipola, 2014; p.19] 

Procentul σ sau π al proștilor sau imbecililor este mereu mai mare decât 

progoza sau estimarea acestuia. 

Exemplul 7 

„Numărul oficial al locurilor de cazare de pe litoral nu trece de 

93.000, incluzându-le şi pe cele din Constanţa, şi cu toate acestea asociațiile 

din turism anunţă week-end-uri în care la mare sunt 200.000 de turişti, ceea 

                                                 
11 http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Special/Romania+furata/Romania+Furata+turism 
12 În mod autoironic, autorul își expune și propria persoană fenomenului complex al prostiei 

și, mai ales, greu de anticipat, într-o lucrare de început (Cippola, 1963). 
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ce înseamnă fie că restul se cazează la negru, fie dorm pe plajă, potrivit 

FPTR.”13 

A doua lege fundamentală a imbecilității umane insistă pe 

independența dispersiei sau a imposibilității de a asocia prostia sau 

imbecilitatea în mod discriminant în funcție de oricare variabilă care ar 

putea partiționa o populație umană (inclusiv populația de patroni, turiști etc.) 

„Probabilitatea ca o anumită persoană să fie proastă sau imbecilă este 

independentă de oricare altă caracteristică a persoanei respective.” 

[Cipola, 2014; p. 24] Prostia ori imbecilitatea în modelul econometric al 

turismului, fie el montan sau rural, este complet independentă de orice altă 

variabilă.  

Exemplul 8 

„Un drum foarte prost aduce de foarte multe ori turiști. Să luăm spre 

exemplu satul Viscri, despre care multă lume a auzit, în principal datorită 

implicării Prințului Charles. Dacă pleci din Bunești și mergi spre Viscri, 

dâra de asfalt, care a mai rămas din asfaltul turnat în 2007, nu este foarte 

prietenoasă cu un automobil. Și totuși oamenii acceptă provocarea. Pentru 

un turist, să străbată opt sau nouă kilometri prin pădure, pentru a ajunge la 

o cetate fortificată, putem spune că este și o aventură.”, crede Mihai 

Hașegan, ghid în turism.14 

„Timpul nu poate discrimina, indivizii umani care sunt considerați 

inteligenți și raționali au toate șansele să devină imbecili în viitor, iar 

generațiile nu sunt diferite prin prostia sau imbecilitatea lor. Abordarea 

spațială completează impactul primelor interpretări ale legii prin aceea că în 

cele mai elevate sau eficiente spații sau teritorii (academice, educaționale și 

de cercetare) sunt șanse să apară pe neașteptate cele mai imbecile rezultate, 

respectând proporția împrăștierii din spațiile necultivate.” (Săvoiu, 

Čudanov, 2015). 

Toate problemele actuale din turismul rural și montan țin în aceeași 

măsură de la tradiționalism la poluare, de la tehnologii moderne la riscul de 

amenințare a războiului, au fost și rămân produsul turiștilor elevați sau nu, a 

patronilor elevați sau nu, a comunităților elevate sau neelevate din arealul 

turistic, fiind posibile și prezente în competiția unor oameni inteligenți sau 

                                                 
13 http://www.zf.ro/companii/unde-incap-pe-litoralul-romanesc-200-000-de-turisti-daca-

sunt-doar-93-000-de-locuri-de-cazare-9952774 
14 http://www.turnulsfatului.ro/2016/04/03/mihai-hasegan-ghid-turism-un-drum-foarte-

prost-aduce-de-foarte-multe-ori-mai-multi-turisti/ 
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deloc inteligenți, în aceeași măsură... Imbecili si non-imbecili cipollieni 

formează și în turismul rural sau montan românesc mulțimi disjuncte sau, 

iar, cu toate că strucura formală a mulțimii non-imbecililor din turism este 

dată de inteligenți, ea nu exclude răufăcători (corupți sau corupători)... 

A treia lege fundamentală a imbecilității umane, sau regula de aur, 

definește prostul sau incompetentul lui Peter. „Un imbecil este acel individ 

care cauzează pierderi unei alte persoane sau unui grup [comunități – n.a.] 

de persoane, în timp ce el însuși nu va câștiga nimic în schimb, uneori 

suferind chiar pierderi de pe urma acțiunilor sale.” [Cipola, 2014; p.38]. 

Exemplul 9 

„Un exemplu des invocat este procesul electoral, un proces 

considerat de cei care pierd ca fiind dominat de imbecili care își cauzează 

lor pierderi, menținând imbecili sau schimbând imbecili cu alții mai mari 

decât cei anteriori. Dar toți aceștia uită că lipsește o lege a ierarhiei 

imbecililor electori și/sau aleși deja...” Acest sistem de alegeri s-a menținut 

în privatizarea din turism și a generat aceleași efecte așteptate din legea a 

treia a lui Cipolla.15 

A patra lege a lui Cipolla subliniază agravarea prin contagiune a 

prostiei sau imbecilității în turism și a fost subestimată de cei 

autoconsiderați non-imbecili. „Non-inbecilii subestimează întotdeauna 

puterea distrugătoare a indivizilor proști. În special, non-imbecilii vor uita 

mereu și în mod constant că, indiferent de moment sau de loc ori de 

circumstanță, a avea de-a face și/sau a te asocia cu oameni proști se va 

dovedi cu siguranță a fi o mare greșeală.” [Cipola, 2014; p. 58]. În turism, 

foarte multe din funcțiile manageriale au fost temporar deținute de imbecili 

și, mai ales, într-o proporție însemnată și tot mai vizibilă ca impact. 

Asocierile dintre imbecili (întreprinzători, patroni etc.) au avut consecințe 

dezastruoase atît timp cît acolo a fost prezent un imbecil. 

Exemplul 10 

Un vechi proverb românesc spune cam așa: „Cu prostul pierzi și la 

câștig, iar cu deșteptul câștigi și în pagubă.” 

„Prin anii 2000, un amic francez din clubul meu de «Francofous», 

club care avea întâlniri semetriale cu cei 12 francezi stabiliți în oraș și încă 

vreo 40-50 de francofoni romani ai urbei, mă roagă să găzduiesc fiica unor 

profesori dintr-un oraș francez și să-i prezint orasul… OK… fata a stat 3 

zile, a fotografiat și obiective turistice, dar mai ales cerșetori, aurolaci și 

                                                 
15 Săvoiu, Čudanov, 2015 
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romi… Peste o vreme am aflat ca don’şoara a mărit fotografiile și le-a expus 

într-o sală a primăriei orașelului ei francez, sub care a scris «Voila la 

Roumanie!», «Aceasta este România». Primarul localității însă, sesizând 

abuzul, i-a închis fetei, după scurt timp, expoziția.” (Oare cât de scurt o fi 

fost timpul ?)16 

A cincea lege, sau corolarul teoriei cipolliene, are intenții de 

ierarhizare și identificare a unui pericol economic, educațional și turistic: 

„Imbecilul sau prostul este cel mai periculos tip de persoană. Corolar: un 

imbecil este mai periculos decât un răufăcător.” [Cipola, 2014; p.61]. 

Exemplul 11 

Copșa Mică – nu găsești orășel de munte, câmpie sau deal mai 

prietenos și pitoresc decât Copșa Mică. Ropotul ploii calde de vară, mugetul 

Pompeiului, foșnetul pătlăgelelor roșii, toate se regăsesc într-un singur loc 

binecuvântat: Copșa Mică. Americanilor, dacă veniți aici, luați-vă musai 

coșurile de picnic și copiii. 

Turnul Eiffel și Ferma Ewing de la Slobozia – nu fiți proști, 

americanilor, nu vă duceți la Paris, Slobozia e de 15 ori mai ieftină și pe 

lângă turnul plictisitor are și Ferma Ewing. 

Palatele romilor din Buzești -  vreți să vedeți suburbii mișto, da? 

Aveți aici suburbii mișto. 

Statuia lui Lenin de la Mogoșoaia – vreți să vedeți bărbați adevărați 

în acțiune ? Lenin e omul vostru. 

Defileul Nicoletei Luciu – vreți forme de relief ? Vă oferim cele mai 

naturale și ferme curbe pe care le-ați văzut vreodată în canionul vostru secat. 

Mormântul soților Ceaușescu – suntem convinși că voi n-aveți așa 

istorie cum avem noi, americanilor. Dar nu-i nimic. Vă mai dăm de la noi. 

Uite aici, istorie adevărată. Unde mai gasești așa ceva în lume ?17 

Mai sunt și alte exemple ale conflictului dintre tradițional și 

stupiditate, dintre care multe regrupate în teme dintre cele relevante 

referitoare la arealul rural și montan. Dar spațiul articolului este limitat. 

Exemplul 12 

„Am continuat la cota 1400 și ne-am așezat la un fel de restaurant, 

unde majoritatea meniului scris lipsea. Pentru partea care nu lipsea și din 

care ai comandat, astepți până te usuci. Vis-à-vis, «WC bărbați». Mare 

                                                 
16 http://amfostacolo.ro/impresii9.php?iid=43964&d=filozofari-turistice--de-la-lume-aduna 

te 
17 http://www.trombon.ro/national/top-10-atractii-turistice-reale-in-romania-0 

http://amfostacolo.ro/impresii9.php?iid=43964&d=filozofari-turistice--de-la-lume-
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mizerie, în schimb la intrare un tip te întreabă «vrei hârtie ?», după care îți 

dă 2-3 bucăți. E mare lux față de cota 2000, la care pur și simplu pute (în 

mijlocul restaurantului) și nu e nici măcar apă, ci un lighean cu o cană, cum 

cred c-am văzut numai la țară în Thailanda... De planuri 360 de grade ale 

priveliștii, cu explicații, telescoape etc., nu mai vorbesc... Între Sinaia și 

1400 am întâlnit câțiva urși, însă și nenumărate gropi (șoferul m-a rugat să 

nu povestesc bossului că ne-a luat acolo, că bossul nu vrea să-i paradească 

mașina), care mi-au luat orice chef să conduc singur în România. 

Nesurprinzător, drumul înapoi nu-i mai ușor, însă cel puțin am reusit să 

cumpărăm brânză de burduf în coajă de brad și cașcaval afumat! 

Bineințeles, noi n-am venit să inspectăm WC-urile din provincie, însă cu 

povești ca astea îmi va fi greu să fac propagandă acasă pentru excursii în 

România! Aproape 2 milioane de turiști străini și-au petrecut concediul anul 

trecut la noi în țară, iar cei mai mulți dintre ei, tineri îndeosebi, au ales 

vacanța la țară. Caută cazare la țărani și plimbări în căruță, cu condiția să 

aibă semnal la telefon și internet.”18 

 

3. Concluzii 

Imbecilitatea, prostia sau incompetența joacă, prin hazard, și roluri 

pozitive, mai mult sau mai puțin sesizate, totuși, în istoria turismului 

românesc, dar nu acesta este subiectul articolului de față. „Nu există niciun 

lucru pe care să nu îl putem înțelege dacă spiritul nostru se apleacă asupra 

lui; toate aceste adevăruri sunt înnăscute în spiritul nostru, la fel cum un 

rege își imprimă legile în inimile supușilor săi, dacă are puterea de a o 

face...” (Renè Decartes către Mersenne, 15 aprilie 1630). 

O remarcă finală ar trebui să sublinieze că o tratare a turismului 

românesc în absența spiritului critic, axată pe concepția lui Pangloss, 

nemuritorul personaj al lui Voltaire, din Candid sau Optimismul, carte 

publicată încă din 1759, după care în lumea aceasta, cea mai bună din toate 

lumile cu putință, totul este făcut pentru scopul cel mai bun, nu poate 

constitui esența abordării într-o astfel de lucrare dedicată unui univers 

specific al schimbării, inovării și permanentei originalități în turismul 

românesc. O trăsătură esențială a acestui articol, care rezultă de aici, ar fi 

aceea a cunoașterii și integrării bunelor practici internaționale legate de 

                                                 
18 Turismul românesc, între demagogie și imbecilitate, disponibil on line la:  

http://life.hotnews.ro/stiri-prin_oras-4244032-turismul-romanesc-intre-demagogie-

imbecilitate.htm 
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turismul rural și montan de o manieră inteligentă, idealistă chiar, dar în 

niciun caz imbecilă sau stupidă. 

O altă ipoteză, nuanțată cu un spirit de autoironie, ar elimina și 

perspectiva unei abordări exclusiv axate pe prostiile altora sau pe excese de 

stupiditate externe, neuitând niciodată că și noi, autorii, suntem imbecili în 

aceeași proporție, infirmând deci teorema lui Bellman, născocită de Lewis 

Carroll, în 1896, conform căreia ceea ce îți spune un autor de trei ori este 

adevărat. O cerință recunoscută în turismul rural și montan nu se va 

confunda niciodată cu o abordare dogmatică, exclusivistă și rigidă, expusă 

unui subiectivism de tipul teoriei Bellman, ci va excela prin aspectele ei 

riguros economice, structurate și inovative, axate pe reciprocitate, 

ospitalitate și înțelepciune. 

În final, mai există una din legile lui Muphy care își are un loc real 

între paginile articolului, în concordanță cu care și doar ca simplă și ultimă 

exemplificare, evident nelipsită de umorul atât de necesar turismului 

modern, pentru fiecare turist internațional cu intenții de traseu autohton 

există unul autohton și de sens opus cu intenții de internaționalizare, astfel 

încât numai așa se poate explica de ce este atât de ușor să găsești experți în 

turism care să se contrazică total unii pe alții, oferind o aparentă întâietate 

unui dialog contradictoriu în logica și discursul tradiționalism versus 

stupiditate în turismul românesc... 
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Abstract 

Environmental psychology studies show that the vandalism is often present in 

urban areas, but the question is whether it occurs in rural areas and which is the influence 

of the voluntary environmental degradation on tourists visiting these areas. We were also 

interested in finding to what extent the security perceived by the tourists can influence their 

wellness. Depending on the context, certain behaviors are acceptable, and others are a 

result of vandalism. The perception of tourists is different, so we wanted to find out what 

exactly they consider as representing a “vandalized environment” and, depending on their 

insecurity feeling that they have been experiencing, to what extent they would go back to 

those places. 

Key words: environmental psychology, vandalism, rural environment, feeling of 

insecurity, wellness 

JEL: O18 

 

1. Introducere 

Studiile din psihologia mediului arată că vandalismul este deseori 

prezent în zonele urbane, însă se pune problema dacă acesta apare şi în 

zonele rurale şi care este influenţa degradării voluntare a mediului asupra 

turiştilor care vizitează zonele respective. De asemenea, am fost interesaţi să 

aflăm în ce măsură securitatea percepută de turişti poate influenţa nivelul 

stării lor de bine. În funcţie de context, anumite comportamente sunt 

considerate acceptabile, iar altele sunt un rezultat al vandalismului. 
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Percepţia turiştilor este diferită, astfel ne-am propus să aflăm ce anume 

consideră ei ca reprezentând un „mediu vandalizat” şi, în funcţie de 

sentimentul de insecuritate resimţit, în ce măsură s-ar reîntoarce în acele 

locuri. 

 

2. Peisajul 

Studiul peisajului reprezintă una dintre direcțiile de cercetare 

actuale, atunci când vine vorba de mediul natural. Acesta se definea inițial 

ca natura tipică unui loc sau a unei regiuni (peisaj pastoral sau 

mediteranean), oamenii, fauna și construcțiile fiind simple accesorii (Moser, 

2009). Există, în general, două modele de amenajare a peisajului. Cel dintâi 

își are originea în Statele Unite și asimilează imaginea peisajului cu natura 

sălbatică. Cel de-al doilea, de această dată de origine britanică, suprapune 

peisajul cu imaginea mediului rural protejat, părăsit de oameni, privit drept 

refugiu și spațiu pentru întoarcere în trecut (Fortier-Kriegel, 1994). O altă 

idee este aceea că peisajul reprezintă mai mult decât imaginea ce 

caracterizează un anume loc sau o regiune. Imaginea, în sine, este doar o 

reprezentare simbolică, pe când peisajul este un mediu viu, compus din 

elemente naturale aflate în continuă evoluție, dar și din activitatea omului. 

Peisajul, conform lui Moser, trebuie să răspundă la două nevoi ale 

individului: cea legată de înrădăcinare, dar și cea legată de construirea 

identității.  

O altă definiție a peisajului este cea anglo-saxonă. Mai apropiată de 

ceea ce înseamnă pentru români mediu, aceasta cuprinde ideea de spațiu 

exterior, în aer liber, în care se poate observa implicarea umană, cărora le 

sunt atribuite valori specifice unor societăți, dar și rezultate din experiențele 

personale ale locuitorilor sau vizitatorilor (Zube, 1992).  

Studiile asupra peisajului au vizat atât aspectele estetice și 

preferințele oamenilor referitoare la panorame, cât și semnificațiile, valorile, 

sentimentele și activitățile legate de peisajele (pădure, parc, poiană) în care 

vegetația era elementul predominant (Schroeder, 1991). Spre exemplu, un 

studiu realizat de Herzog în anul 1985 a arătat că oamenii preferă peisaje 

care includ apa ca element central (cascadă, râu, lac). Alte studii au analizat 

preferințele și calitatea vizuală a peisajului urban, în funcții de criterii 

precum întinderea, calitatea adăpostului, siguranța locului, complexitatea, 

misterul, caracterul tipic, prezența unor elemente naturale și epoca sau 

vârsta componentelor peisajului (Herzog, 1989; Seung-Bin Im 1984). 
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Termenul de "peisaj rural", descrie o porțiune diversă din suprafața 

terestră a lumii, nu foarte dens populată sau intens dezvoltate, și care nu este 

retrasă din circuitul agricol pentru conservare. Peisajul rural include o 

varietate de caracteristici geologice și geografice, cum ar fi terenurile 

agricole, păduri, deșerturi, mlaștini, pajiști, pășuni, râuri și lacuri. Peisajul 

rural oferă resurse naturale, alimente și fibre, faunei sălbatice și reprezintă o 

sursă inspirație. Susține diversitatea organismelor care fac viața umană 

posibilă. Peisajul rural este în continuă transformare pentru a se plia pe 

nevoile oamenilor, care sunt un factor ce contribuie semnificativ la 

sistemele socio-economice globale. Însă peisajului rural este, de asemenea, 

domeniul altor forme de viață și omul îl folosește, de asemenea, din 

necesitatea de a găzdui biodiversitatea (American Society of Landscape 

Architects, 1985).  

 

3. Vandalismul 

Studiile din literatura de specialitate relevă faptul există mai multe 

atitudini și comportamente față de locurile pe care un individ le vizitează în 

calitate de turist. Unii admiră peisajele și locurile văzute, altora le displac. 

Astfel, în funcție de acestea, persoana poate manifesta comportamente de 

grijă, indiferență sau vandalism față de locurile prin care trece. Cercetările 

din psihologia mediului s-au axat pe vandalismul urban, acest spațiu fiind 

unul mai expus la formele mai agresive de comportament.   

Conform definiției dată de Moser (1992), vandalismul este o 

degradare voluntară a mediului. Acestea este caracterizată prin absența unei 

motivații de profit. Pentru a ne face o idee mai concretă despre vandalism, 

din punctul de vedere al psihologiei mediului, aceasta trebuie analizată din 

prisma comportamentelor prezente în anumite circumstanțe și a naturii lor.   

Un aspect important în cercetările despre vandalism este acordat 

analizei intenției de a distruge. Această analiză permite distingerea între 

distrugerea bunurilor întâmplător sau intenționat (Cohen, 1973).  Astfel, 

vandalismul poate fi definit ca fiind un comportament intenționat, destinat 

să deterioreze sau să distrugă un obiect, scopul final fiind altul decât 

distrugerea sau paguba (sabotajul, furtul). În acest sens, comportamente 

motivate de exprimarea sinelui prin degradarea anumitor spații este exclus 

(Allen, 1984). În mediul urban putem întâlni comportamente de vandalism 

ca tăierea banchetelor în transportul comun, iar desenele de tip graffitti fiind 

o formă de exprimare. În cercetările din domeniu nu se găsesc date despre 
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formele de vandalism sau exemple de forme de exprimare în mediul rural. 

Asupra acestor aspecte ne-am oprit în cadrul cercetării de față.  

Deși degradarea anumitor elemente de mediu este un fenomen 

aproape urban, acesta se poate regăsi ușor și în spațiile rurale. Aruncatul 

chiștoacelor pe stradă sau a altor tipuri de deșeuri poate fi observat în 

majoritatea zonelor, fie acestea urbane sau rurale. Astfel, vandalismul nu se 

aplică nediferențiat tuturor mediilor. Unele comportamente sunt mai puțin 

pozitive față de mediu și au un grad mărit al rapidității de degradare, altele 

comportamente par a-l proteja. Levy-Leboyer (1984) citează câteva 

mecanisme care pot explica acest fenomen: 

1) Din cauza absenței sentimentului de apartenență a obiectului, acesta 

din urmă poate fi respins (ex. mobilier stradal care devine adesea ținta 

actelor de degradare cu ocazia amplasării sale). 

2) Climat social mai puțin bun în colectivitate și absența coeziunii 

sociale. Lipsa identificării cu anumite locuri duce la degradarea mediului. 

Astfel, spațiul este tratat cu indiferență și apar comportamente de neglijență 

față de obiecte și față de mediul care-l reprezintă. 

3) Manifestarea micro-comportamentelor demonstrează o atitudine de 

tip neglijentă față de obiect (depozitarea gunoiului alături de coșul destinat 

acestuia) sau folosirea inadecvată a acestuia. Urmele neglijenței provoacă, la 

rândul lor, vandalism. Lipsa de grijă față de mediu poate provoca și 

sentimentul de insecuritate în acea zonă. 

4) Mediul inadecvat pentru nevoile utilizatorului: dacă mediul îl 

împiedică pe individ să-și atingă scopul pe care și l-a fixat, sau dacă acesta 

reprezintă un obstacol, poate să apară frustrarea și un comportamentul de 

agresiune împotriva mediului respectiv. Acest lucru poate fi observat în 

mediul urban în cazul cabinelor telefonice defecte, unde vandalismul se 

explică prin doi factori adiționali: imposibilitatea de a-și atinge scopul 

(realizarea apelului) și sentimentul de pierdere a controlului (Moser și Levy-

Leboyer, 19985). În mediul rural putem întâlni gherete sau spații comerciale 

nefuncționale. Acestea pot fi identificate la colțul străzilor, la intrarea în 

parcuri sau în alte locații. Nefiind folosite,  sunt neîngrijite și oferă 

sentimentul de imposibilitate de a atinge scopul (de a cumpăra), de folosi 

acest spațiu. Apare aici și sentimentul de neputință, acesta contribuind la o 

împovărare a percepției asupra peisajului turistic. Mai mult, spațiul fiind 

unul în continuă degradare, cu un aspect respingător, poate provoca 

manifestarea formelor de vandalism. Cercetările arată că acele 
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comportamente de vandalism îndreptate spre spații sau obiecte etichetate ca 

fiind nefolositoare sunt, de cele mai multe ori, acceptate din punct de vedere 

social și justificate în ochii autorilor lui prin inadecvarea mediului respectiv. 

5) În această cercetare ne-am propus să identificăm care sunt cele mai 

des întâlnite forme de vandalism în circuitul de turism de tip rural. 

Identificarea acestora poate duce la dezvoltarea unor strategii care să reducă 

acest tip de comportament. Nu credem că sunt necesare cercetări ample 

pentru a demonstra că un turist care este expus la diferite consecințe ale 

comportamentului de tip vandalism va evita revenirea în acele locuri. În 

plus, el este o sursă importantă în promovarea locației vizitate. Odată ce 

frumusețea  peisajelor este diminuată tocmai din cauza degradării anumitor 

locuri, există riscul ca zona respectivă să fie promovată mai puțin pozitiv, 

numărul de turiști scăzând. 

 

4. Securitatea în turism 

Despre problema securității în turism a început să se discute prin anii 

1980. În acest sens, a fost organizată prima conferință internațională pe tema 

securității în turism care a avut loc în 1995 în orașul Östersund din Suedia.  

De-a lungul timpului, cercetările în domeniu turismului au arătat că 

există o legătură dintre securitate și turism, aceasta fiind analizată din trei 

perspective: 

 studiul asupra problemelor de securitate care pot afecta turismul; 

 studiul asupra impactului problemelor de securitate; 

 studiul asupra reacției actorilor din turism față de problem de 

securitate. 

Prin insecuritate înțelegem sentimentul de neliniște, nesiguranță și 

pericol resimțit într-un anumit mediu în care ne aflăm. Acesta poate fi 

generată de producerea anumitor evenimente, sau amenințarea că aceste 

eveniment se pot întâmpla. În mod generic, orice sursă de insecuritate va fi 

văzută drept o „problemă de securitate”. 

În acest studiu ne-am propus să identificăm factorii care contribuie la 

insecuritatea resimțită de turiști atunci când aceștia vizitează locații din 

mediul rural. Acest aspect este unul foarte important deoarece nerezolvarea 

acestor dificultăți poate avea efecte neplăcute asupra unor zone cu caracter 

turistic de interes major pentru anumite județe sau chiar pentru țară. 

Cercetările din domeniu enumeră o listă de efecte legate se securitate care 

pot afecta destinațiile turistice. Printre acestea se enumeră: 
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1) Efectul „Butterfly”. Acesta este caracterizat, conform lui 

FAULKNER et al. (2003) printr-o perturbare, inițial de mică importanță sau 

produsă la o scară redusă, care are efecte ulterioare în lanț, în cascadă. 

2) Efectul „Lock-in”. Caracterizat prin efectul unui eveniment pe 

termen lung, chiar dacă condițiile inițiale ale acestuia au suferit modificări 

importante. 

3) Efectul de „Contaminare”. Acesta afectează negativ destinații 

turistice vecine, care depășesc granițele destinației în care s-a produs 

evenimentul / efectul negativ (Pizam et al. 206). Acest tip de efect se poate 

datora unei prezentări denaturate sau greșite în ceea ce privește delimitarea 

geografică a locației afectate. 

S-a demonstrat ca securitatea constituie unul dintre primele criterii 

folosite în alegerea destinației turistice. 

Într-un studiu recent, realizat de Cerpez și Johanneson (2009), 

cercetătorii au ajuns la concluzia că unul dintre criteriile des invocate de 

turiști, pentru care aceștia ar reveni într-o destinație turistică, este 

sentimentul de siguranță crescută. Prin urmare, aceiași autori cred că nevoia 

de securitate stă la baza alegerii destinațiilor turistice. Putem merge și mai 

departe, astfel spunând că acest criteriu poate fi folosit de turiști și pentru 

recomandarea anumitor zone turistice (în cazul nostru rurale) altor persoane 

(familie, prieteni, colegi). 

Analizând această nevoie de securitate, putem spune că ea a devenit 

un drept, la nivel moral. Astfel, în sistemul de drept european în care se află 

și România din 2007, securitatea este considerată un drept fundamental, 

alături de alte drepturi de bază, precum cel la viață, la libertatea exprimării.  

Pentru îmbunătățirea și dezvoltarea turismului rural, identificarea 

factorilor care perturbă această nevoie de securitate a turiștilor este vitală. 

Atât pentru a evita vreun efect pe termen lung din punct de vedere financiar, 

cât și din punct de vedere valoric.  

 

5. Implicații practice 

În studiul de față ne-am propus să identificăm comportamentele de 

vandalism pe care le întâlnesc turiștii în zonele rurale, precum și  situațiile în 

care aceștia au resimțit starea de insecuritate. Astfel, am folosit platforma 

Google Drive pentru a crea un chestionar on-line, cu ajutorul căruia am 

colectat datele. 



Vandalism and rural security 

 134 

Persoanele care au completat instrumentul au participat voluntar la 

studiu. Acestea au aflat despre cercetarea de față prin citirea postărilor de pe 

diferite grupuri de pe rețelele de socializare. Astfel, după ce subiecții se 

familiarizau nu noțiunea de turism rural, aceștia citeau consemnul prin care 

erau rugați să identifice și să scrie cel puțin trei forme de vandalism pe care 

le-au întâlnit în locații turistice din mediul rural. Ulterior aceștia urmăreau 

consemnul prin care erau rugați să enumere cel puțin trei factori sau situații 

în care s-au simțit în nesiguranță atunci când au vizitat locații turistice din 

mediul rural.  

În urma analizei răspunsurilor oferite de respondenți, am identificat 

câteva forme de vandalism și factori care contribuie la insecuritatea 

resimțită de oameni atunci când vizitează locații turistice din mediul rural. 

Forme de vandalism: 

 distrugerea coșurilor de gunoi; 

 scrijelirea copacilor; 

 ruperea gardurilor sau a altor obiecte (ex. bănci); 

 defrișările masive; 

 aruncarea gunoaielor în locuri neautorizate. 

Factori care contribuie la sentimentul de insecuritate: 

 lipsa iluminatului stradal; 

 drumuri în stare proastă; 

 lipsa semnalului telefonic; 

 lipsa indicatoarelor; 

 lipsa infrastructurii; 

 prezența animalelor libere, domestice și sălbatice. 

Aceste date sunt preliminare, dar au o importanță majoră pentru a ne 

crea o imagine de ansamblu asupra dificultăților pe care le întâmpină turiștii. 

Astfel, în lipsa soluționării acestor indicatori negativi, turismul rural poate 

avea de suferit. Apropierea de natură, de ceea ce simbolizează peisajul rural, 

este astfel îngreunată. Frumusețea și securitatea peisajului, ceea ce  le 

permite oamenilor să se relaxeze și le îmbunătățește starea de bine, suferă 

modificări negative. Astfel, individul nu doar că nu mai reușește să se 

bucure de unicitatea peisajului, dar resimte și disconfortul produs de 

insecuritatea indusă de mediul vandalizat.  

Reducerea acestor factori ar contribui semnificativ la dezvoltarea 

turismului de tip rural. De aceea sunt necesare acțiuni și programe ferme 
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care să aducă un echilibru între expectanțele consumatorului-turist și 

„materia primă” pe care o întâlnește acesta.  

 

6. Direcții de cercetare 

Un aspect important care poate fi măsurat în următoarele cercetări 

este atitudinea față de peisajele vandalizate, sau care îi determină pe turiști 

să nu se simtă în siguranță. Astfel se creează o imagine autentică a 

comportamentelor de vandalism și a factorilor care contribuie la 

insecuritatea turiștilor. Prin folosirea unor imagini sugestive, în care să se 

regăsească diferite forme ale factorilor enumerați în lucrarea de față, putem 

identifica complexitatea resimțirii disconfortului emoțional. Ulterior se pot 

crea focus-grupuri pentru a identifica soluții la situațiile menționate care să 

îmbunătățească calitatea turismului rural. 

Pentru a surprinde atitudinea turiștilor față de mediile vandalizate 

sau cele în care oamenii nu se simt în siguranță, se recomandă folosirea 

tehnicilor implicite în evaluarea atitudinilor. Acestea pot fi AMP (Procedura 

erorii de atribuire a afectivității – Affect Misattribution Procedure) sau IAT 

(Testul Asocierilor Implicite - Implicit Association Test). Sunt folosite cel 

mai adesea în domeniul psihologiei deoarece permit obținerea unor 

răspunsuri autentice. Chestionarele clasice, considerate tehnici de evaluare 

explicită, permit subiecților să ofere răspunsuri dezirabile social.  Tehnicile 

implicite ne pot ajuta în identificarea actorilor care contribuie la degradarea 

mediului rural și la insecuritatea celorlalți. Astfel, putem vedea dacă în 

procesele identificate în faza inițială a studiului sunt implicați localnicii 

zonelor turistice rurale sau și turiștii.  

 

7. Concluzii 

Atitudinea turiștilor față de locurile pe care le vizitează este vitală 

atunci când vine vorba despre turismul rural și promovarea acestuia. 

Neliniștea resimțită de către aceștia în mediile vandalizate îi determină, cel 

mai adesea, să nu se mai reîntoarcă în acele locuri. Vandalismul se dezvoltă 

în mediile neglijate, iar mediul rural este adesea părăsit, ceea ce poate 

determina o probabilitate mai mare de apariție a acestor comportamente în 

zonele rurale. Sentimentul de insecuritate constituie un factor important ce 

dăunează imaginii și funcționalității spațiilor publice. Identificarea celor mai 

des întâlnite forme de vandalism în circuitul de turism de tip rural, poate 

duce la dezvoltarea unor strategii care să reducă acest tip de comportament. 
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Psihologia mediului poate propune măsuri de amenajare care fac spațiul 

public să devină mai atractiv, ceea ce determină o creștere a contactelor 

sociale pozitive și, de ce nu, o expunere mai scăzută a incivilității și a 

comportamentelor care provoacă prejudicii mediului.  
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THE IMPACT OF TOURISM DEVELOPMENT ON 

RURAL AREAS IN THE MOUNTAIN AREA OF 

PRAHOVA VALLEY 
 

IMPACTUL DEZVOLTĂRII TURISMULUI ASUPRA ZONELOR 

RURALE DIN SECTORUL MONTAN DIN VALEA PRAHOVEI 

 

Daniela VĂRVĂRUC1 

 
Abstract 
Prahova Valley basin has a large number of natural and anthropogenic tourist 

attractions both in the urban and rural areas. Travel arrangements made with the aim of 

determining changes in the natural environment and the rural component. Due to the 

general trend for increased tourism phenomenon was manifested interest for the 

development of tourism by making travel arrangements thus developing this concept of 

rural tourism area. For valorificarae mountain area of Prahova Valley and its tourism 

potential needed a tourism planning that takes into account the protection of the natural 

environment, folk elements and an appropriate integration in the specific area. Any 

decision to developing fact has not only the physical space on specific areas, but the social 

economic factors. 

Key words: rural tourism, rural area, Prahova Valley, tourism 

JEL:  Q570, Q560 

 

1. Introducere 

Valea Prahovei este situată in zona centrală a României si reprezintă 

zonă montană cu cel mai mare flux de turiști din țară. De fapt, din punct de 

vedere turistic, semnificativ este cursul superior al Prahovei, care este 

mărginit la vest de crestele stâncoase ale abruptului prahovean al masivului 

Bucegi iar la est de culmile domoale ale munților Baiului. An de an, datorită 

investițiilor masive in industria turistică si mai ales datorită amenajărilor a 

numeroase pârtii de schi, Valea Pahovei devine de cele mai multeori 

neîncăpatoare. 

Istoria așezărilor umane de pe Valea Prahovei începe odată cu 

construirea, în secolul al XVII - lea, a mănăstiri Sinaia. Treptat, culoarul 

săpat de râul Prahova printre munți a devenit principala cale de acces din 

Muntenia către Transilvania, înlocuind astfel Valea Damboviței masivul 
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Bucegi, impresionantul munte care troneazăasupra întregii zone, este 

leagănul turismului montan si al alpinismului românesc, ulterior 

dezvoltându-se și alte forme de turism precum turismul montan și 

agroturismul.  Și astăzi Bucegii sunt cutreierați anual de mii si mii de turiști, 

fiind niște munți ușor de străbătut datorită rețelei bine dezvoltate de trasee 

turistice, telecabinelor si numarului mare de cabane situate in zona de 

creastă. De partea cealaltă a văii, Munții Baiului au început si ei să fie din ce 

in ce mai căutați de către amatorii de drumeții montane si de mountain-

bikeing.  

Agroturismul s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, devenind 

principala preocupare a localnicilor. Valea Prahovei este situată în partea 

central-nordică a Munteniei. Din punct de vedere administrativ, aparţine 

judeţului Prahova. Satele reprezentative din această zonă în care s-a 

dezvoltat turismul rural şi agroturismul sunt: Poiana Țapului, Breaza, 

Telega, Cornu, Ceraşu, Brebu. 

 

2. Aspecte teoretice privind noțiunea de turism rural și agroturism 

Turismul rural este parte componentă a turismului în general fiind 

acea formă de turism care asigură uncontact nemijlocit al turistului cu 

mediul fizic și antropic din spațiul rural și oferă acestuia posibilitatea de a 

cunoaște și de a participa la viața cotidiană a populației locale. Prin turismul 

rural sunt valorificate și păstrate valorile culturale ale populației locale.  

Conform Mac I, Preda Rodica și Petrea D în 1999 „turismul rural 

este o activitate turistică desfășurată în spațiul rural, privit în toată 

complexitatea sa. Această activitate trebuie să asigure valorile specific 

acestui spațiu, precum și satisfacerea intereselor celor care oferă servicii 

turistice, dar și a celor care sunt beneficiari”. 

OMT consideră turismul rural o „formă a turismului care include 

orice activitate turistică organizată și condusă în spațiul rural de către 

populțtia locală, valorificând resursele turistice locale/naturale, cultural-

istorice, umane, precum și dotările, structurile turistice, inclusiv pensiunile 

si fermele agroturistice”. 

Prin activitățile specifice, turismul rural oferă un contact permanent 

al turistului cu mediul fizic și antropic din spațiul rural și oferă acestuia 

posibilitatea de a cunoaște si de a lua parte la viața cotidină a populației 

locale. Practicarea turismului rural constituie rezerve potențiale de lărgire a 

ariei turistice, întrucât această formă de turism este dependent de mediul 
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înconjurător, acesta reprezentând de fapt materia primă, iar turistul este atras 

cu precădere de mediul natural.  

Agroturismul reprezintă forma de turism practicată în mediul rural, 

bazată pe asigurarea în cadrul gospodăriei țărănești a serviciilor de cazare, 

masa, agrement si altele. Se valorifică astfel resursele natural și antropice 

ale zonei, contribuind la creșterea nivelului de trai al populației rurale. În 

plus turiștii sunt implicați în activități specific gospodariei țărănești și sunt 

consumate produseagricole din gospodărie. Produsele oferite turiștilor sunt 

foarte diversificate, iar turiștii beneficiază de mai multe facilități: 

posibilitatea pregătirii mesei de către turiști din produse proaspete, obținute 

în gospodăria rurală.Agroturismul vine ca o activitate complementară, ce 

valorifică excedentul de spaţii de cazare existent în gospodăria ţărănească, 

pregătit şi amenajat special pentru oaspeţi; care se constituie dintr-un 

ansamblu de bunuri şi servicii oferite de gospodăria ţărănească spre 

consumul persoanelor. 

Activitatea de agroturism, are la bază trei elemente interdependente: 

 atracţia faţă de frumuseţile naturale, etnografie, de noutatea, 

farmecul şi evenimentele specifice vieţii la ţară; 

 cazarea şi masa, care, chiar dacă nu sunt la standardele hoteliere 

trebuie să fie de calitate şi oferite cu ospitalitate; 

 transportul, căile de acces spre mediul rural sunt vitale pentru 

asigurarea unui flux continuu de turişti. 

Concluzionând asupra elementelor definitorii ale turismului rural și 

antropic putem constata următoarele. Turismul rural oferă turiștilor cazare, 

servicii de alimentație, la care se pot adăuga excursii, agreement, activități 

sportive, transport, participarea la diverse sărbători și festivaluri.Turismul 

rural cuprinde activitatea turistică propriu-zisă (cazare, pensiune, circulatie 

turistică, derulare de programe, prestare de servicii de bază si suplimentare)- 

activități economice (predominant agricole dar si practicarea unor ocupații 

traditionale) precum si modul de petrecere a timpului liber, pentru cei ce 

solicită acest tip de turism. Turismul se dezvoltă in mediul rural in stransă 

corelație cu economia locală, ceea ce conduce la interdependența dintre 

aceste două laturi.Agroturismul  este definit prin deplasarea unor persoane 

intr-o localitate rurala nepoluată, așezată într-o zonă pitorească, finalizată 

prin șederea a cel putin 24 ore si prin consumul de produse alimentare si 

nealimentare specifice, completată cu coabitarea si integrarea in societatea 

rurală privită in toata complexitatea sa. 
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Zona montană analizată se caracterizează printr-o mare diversitate de 

aspect peisagistice și o mare complexitate de potențial agroturistic dat de 

varietatea mare a formelor de relief. Particularizând la zona studiată 

observăm faptul că alternarea unităților montane cu cele submontane și 

depresionare, culoarele de văi, varietatea invelișului vegetal, fondul piscicol 

și cinegetic prin specificul lor conferă originalitate și varietate contribuind 

semnificativ la atragerea și creșterea numărului turiștilor.  

 

3. Oferta turistică în zonele rurale din sectorul montan al Văii Prahova 

3.1. Baza tehnico-materială specifică turismului rural 

Baza tehnico-materială pentru turismul rural este constituită din 

serviciile turistice de bază (servicii de cazare, alimentație, agreement, 

tartament și transport), precum și servicii suplimentare care contribuie la 

satisfacerea nevoilor turiștilor. 

Principalele tipuri de spații de cazare sunt reprezentate de pensiunile 

agroturistice, conform legislației în vigoare acestea având următoarea 

definiție: „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. În pensiunile agroturistice, turiştilor li se ofera masă 

preparată din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau 

de la producători autorizaţi de pe plan local iar gazdele se ocupă direct de 

primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe 

care îl petrec la pensiune. În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară 

cel puţin o activitate legată de agricultură, creşterea animalelor, cultivarea 

diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se desfăşoară o 

activitate meşteşugărească, cu un atelier de lucru, din care rezultă diferite 

articole de artizanat.” (Legea 65/2013) 

Serviciile de cazare se dezvoltă în relație cu serviciile de cazare sau 

independent de acestea. În realizarea efectivă a acestor servicii trebuie avută  

în vedere adaptarea lor fiecarui moment al calătoriei, specificului formelor 

de turism si particularităților segmentelor de turiști. 

Serviciile de agreementsunt alcătuite dintr-o paletă largă de activități 

având caracter distractiv-recreativ, in concordanță cu specificul fiecarei 

forme de turism sau formă de sejur. Serviciile de agrement reprezintă 
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elementul fundamental in satisfacerea nevoilor turiștilor modalitatea de 

concretizare a motivațiilor deplasării și capătăunrol tot mai important în 

structuraconsumurilor turistice. Alături de serviciile de bază, o contribuție în 

creștere la succesul acțiunilor turistice revine serviciilor suplimentare. 

Acestea sunt chematesăsporească confortul vacanței, să stimuleze odihna 

activă, recreerea, fără a se substitui serviciilor de agrement. In general, ele 

au o pondere modestă in structura consumului turistic siunrol auxiliar. Cu 

toate acestea, serviciile suplimentare reprezintă o sursă deloc de neglijat de 

creștereaîncasarilor. 

Serviciile suplimentare sunt reprezentate prin: 

 informare a clientelei turistice, 

 intermediere (inchirieri, rezervari), 

 cu caracter special (congrese, targuri si expozitii, festivaluri, 

vânătoarea), 

 cultural artistice, sportive, financiare. 

 

3.2 Potențialul turistic al zonei 

Resursele turistice natural sunt reprezentate prin farmecul și 

atractivitatea mediului natural, peisajele, puritatea aerului, formațiunile 

stâncoase, elementele de floră și faună, parcuri natural. Principale atracții 

turistice reprezintă obiective de interes atât pentru stațiunile monate de pe 

valea Prahovei, cât și pentru regiunile rurale din împrejurimi: Babele și 

Sfinx. Vârful Caraiman, Parcul Natural Bucegi, cascada Urlătoarea, Jepii 

Mici, Jepii Mari, Vârful Omu, peștera Ialomicioara, Pasul Predeal. 

Resursele turistice antropice sunt reprezentate prin patrimonial 

cultural folosit în totalitate pentru activități turistice. Zona montană a văii 

Prahovei dispune de o mare varietate de de obiective turistice fiind 

interesante din punct de vedere istoric, cultural, artistic și architectonic. Sunt 

edificii care au fost realizate de a lungul timpului și în prezent prin valoarea 

lor atrag numeroși turiști cazați fie în stațiunile montane, fie în zonele rurale 

din apropiere. Obiceiurile, portul popular, produsele tradiționale realizate de 

meșterii populari din zonă, specificul comunității locale, ospitalitatea 

contribuie la atracția și interesul turiștilor pentru zona montană a văii 

Prahovei: specificul localităților Breaza, Poiana Țapului, Secăria. 
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4. Impactul dezvoltării activităților turistice asupra mediului 

înconjurător 

Turismul rural, mai mult ca oricare alt domeniu de activitate, este 

dependent de mediul înconjurător care reprezintă „materia sa primă”, de 

obiectul şi domeniul de activitate şi de desfăşurare a turismului, care este 

suportul său cadru, purtătorul resurselor sale. Relieful, pădurile, râurile, 

lacurile, marea, monumentele naturii sau de artă şi arhitectură, aerul sau 

apele minerale etc., componente ale mediului înconjurător, se constituie şi 

ca resurse agroturistice ce favorizează desfăşurarea agroturismului de 

odihnă şi recreere, cultural, drumeţie etc. Cu cât aceste resurse sunt mai 

variate şi complexe şi mai ales, nealterate, cu proprietăţi cât mai apropiate 

de cele primare, cu atât potenţialului turistic prin diminuarea sau chiar 

anularea resurselor sale interesul lor turistic este mai mare, iar activităţile pe 

care le generează sunt mai valoroase şi mai atractive, răspunzând unor foarte 

variate motivaţii turistice. În aceste condiţii, relaţia turism rural-mediul 

înconjurător are o semnificaţie deosebită, dezvoltarea şi ocrotirea mediului 

înconjurător reprezentând condiţia sine-qua-non a agroturismului. Impactul 

activităţilor turistice asupra unei zone este dat de cadrul natural şi 

varietatea potenţialului turistic, de existenţa unei infrastructuri generale, de 

prezenţa unor structuri turistice de cazare, de alimentaţie, agrement. Aceste 

elemente definitorii ale turismului determină mai multe tipuri de impact 

(politic, social, economic, cultural, ş.a.), care pot îmbrăca forme pozitive sau 

negative de manifestare. 
Tabelul 1. Identificarea elementelor de interes turistic și dezavantajele provocate 

de practicarea turismului rural 
Elemente de interes turistic Dezavantaje pentru cadrul natural 

Diversitatea peisajelor Poluarea peisajelor prin deșeuri 

Forme de relief și structure geologice 

atractive  

Deteriorarea formelor de relief, tasarea solului 

Amplificarea proceselor de declanşare a 

avalanşelor 

Varietatea resurselor hidrografice  Poluarea apei cu resturi menajere 

Poluarea apei prin scurgerea apelor poluate 

Scaderea resurselor de apa prin suprasolicitare 

Varietatea speciilor de floră și faună Distrugerea habitattului speciilor, diminuarea 

numărului de specii, distrugerea speciilor 

vegetale rare 

Defrișări pentru extinderea amenajărilor turistice 

Calitatea și puritatea aerului Poluarea aerului prin gazele de eşapament ale 

vehiculelor 
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5. Impactul socio-economic al turismului rural asupra comunităților 

locale 

Așezările rurale dispun de un cadru considerat pitoresc, cu case şi 

gospodării confortabile, cu oameni ospitalieri ce au o tradiţie culturală şi 

artistică proprie, cu mesteşugari şi artizani talentaţi. Totodată, materializarea 

serviciilor în mediul rural constituie o expansiune a activităţilor de servicii 

în mediul rural, ale căror implicaţii economice pot fi considerate între două 

raporturi: ponderea serviciilor în veniturile locatităţii rurale precum de 

creştere a preţurilor reale (sau relative) ale serviciilor pe măsura avansării pe 

scara dezvoltării economice. 

Turismul rural poate avea un impact pozitiv numai in masura în care 

produsele turistice realizate sunt privite prin prisma existenței lor pe termen 

lung, având drept scop caștiguri durabile. In acest context, această formă de 

turism poate fi punctul de plecare pentru realizarea unor investiții, mici 

intreprinderi, noi locuri de muncă, dar fară a permite apariția unor 

dezechilibre datorate unor cresteri economice necontrolate. Turismul rural 

trebuie conceput ca un factor de echilibru între comunitățile gazdă, cu 

oamenii si obiceiurile lor, ofertanții de vacanțe si industria turistică. Practic, 

impactul pozitiv al acestei forme de turism va depinde de modul de 

organizare, amenajare a satelor turistice si de varietatea, calitatea serviciilor 

turistice ce pot fi oferite. 

Practicarea agroturismului are şi efecte de natură culturală cum sunt: 

creşterea nivelului de cultură şi civilizaţie a locuitorilor din zona rurală 

respectivă; lărgirea orizontului de cunoaştere a acestora; schimb de 

cunoştinţe şi de experienţe între sat şi oraş. 
Figura 1. Locuință modernă Figura 2. Locuință tradițională 

  
Sursa: www.infopensiuni.ro Sursa: www.turistinfo.ro 

http://www.infopensiuni.ro/
http://www.turistinfo.ro/
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Tabelul 2. Factorii socio-economici și impactul determinat de practicarea 

turismului rural 
Elemente socio-economice Dezavantaje pentru comunitatea locală 

Așezări rurale bine conservate  Necesitatea renovării unor clădiri degradate 

Construcții modern neadaptate arhitecturii 

 și specificului zonei 

 

Tradiții și obiceiuri specifice zonei  Diminuarea tradiției prin exodul populației 

Infrastructura   Elemente de infrastructură numeroase și variate 

 care determină o supraîncărcare a satelor  

Mediul rural și specificul acestuia Modernizări și modificări accentuate în dotările și 

mobilierul specific zonei rurale 

 

Pericolul apariţiei unor contraste între zona rurală 

amenajată turistic şi celelalte zone rezidenţiale 

 

6. Efectele pozitive ale turismul rural asupra localităților 

În ultimii ani s-a observat eficiența dezvoltării formelor de turism 

alternativ (neconvențional): agroturismul, turismul la  pensiune, turismul 

verde. Aceasta implică un parteneriat activ între întreprinzătorii locali si 

administrațiile publice locale.  Turismul rural poate avea un impact pozitiv 

numai in măsura în care produsele turistice realizate sunt privite prin prisma 

existenței lor pe termen lung, având drept scop caștiguri durabile. In acest 

context, această formă de turism poate fi punctul de plecare pentru 

realizarea unor investiții, mici intreprinderi, noi locuri de muncă, dar fără a 

permite apariția unor dezechilibre datorate unor creșteri economice 

necontrolate.Impactul produs de turismul rural asupra spațiului rural se 

poate cuantifica prin analiza eficienței economice, pe raportul dintre efort si 

efect. Dar expresia cea mai reală este dată de rentabilitate, care reprezintă un 

surplus monetar, respectiv soldul dintre încasările si cheltuielile totale. 

Aceasta poate fi exprimatăprin valoarea profitului net obținut, care susține 

reinnoirea și creșterea produselor turistice oferite. 

Din cele prezentate, contributia turismului rural la viata socio-

economica a oricarui sat se traduce prin: 

 realizarea unei strategii de dezvoltare pe termen lung, în strânsă 

corelație cu alte strategii sectoriale: agricultura, infrastructura, protecția 

mediului; 

 aplicarea mai rapidă a principiilor de dezvoltare durabilă a 

turismului, prin reducerea caracterului de masă; 
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 posibilitatea de a deveni un suport pentru noi afaceri si locuri de 

muncă și  care înseamnă creștere economică in plan regional, local; 

 susținerea mai activă a activităților tradiționale și în mod special a 

artizanatului, si dezvoltarea unui comerț specific, în beneficiul turiștilor și al 

populației locale; 

 creșterea resurselor de venit a populației rurale, rezultat al unei mai 

bune valorificări a produselor agroalimentare ecologice si a resurselor 

turistice prezente; 

 îmbunătățirea calității vieții și păstrarea identității culturale. 

Zona montană a Văii Prahova cunoaște o continuu dezvoltare a 

turismului rural și agroturismului în stransă legătură cu numărul crescut de 

turiști din stațiunile montane. Astfel zonele periferice ale stațiunilor 

montane de pe valea Prahovei și localitățile rurale din apropiere devin zone 

de interes pentru turiști, oferind acestora servicii de cazare, alimentație, 

agreement într-un spațiu mai puțin aglomerat. Efectele negative ale 

practicării turismului în aceast areal, mai sus menționate pot fi diminuate 

prin abordarea unor strategii la nivel local și regional. Efectele pozitive sunt 

identificate cu precădere la populația locală care datorită circulație turistice 

a înregistrat o creștere a veniturilor, iar ulterior acestea au fost investite în 

dotarea și modernizarea structurilor turistice. Sezonalitatea turistică este un 

factor care își pune puternic amprenta asupa încasărilor din turism a micilor 

înteprinzători din spațiile rurale din zona montană a văii Prahovei. 

 

7. Concluzii 

Interesul comunității locale este să elaboreze o strategie de 

organizare, dezvoltare si promovare a turismului rural, cu precadere, a 

agroturismului, la nivel local, cu concurețta tuturor agenților economici 

implicați in desfășurarea acestei activități. Această participare a comunității 

locale se poate realiza prin:dezvoltarea rețelei comerciale de aprovizionare 

si de prestări de serviciu;  dezvoltarea si diversificarea dotărilor de agrement 

si divertisment adaptate la specificul local; dezvoltarea dotărilor tehnico-

edilitare si de infrastructură generală;diversificarea activității culturale, 

târguri,  manifestări tradiționale;sprijinirea inițiativei locale in dezvoltarea 

meștesugurilor și a artei tradiționale locale; crearea de facilități si sprijinirea 

dezvoltării rețelei de pensiuni si gospodării agroturistice;promovarea si 

dezvoltarea durabilă a turismului rural/ agroturismului; gestionarea 

activității de turism și a acțiunilor de protejare si conservare a 
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mediului înconjurator, a resurselor turistice naturale si cultural-istorice și a 

patrimoniului construit. 

Agroturismul poate avea un impact pozitiv si unul negativ, direct sau 

indirect, tangibil si intangibil, asupra mediului. Și de aici, efortul de a defini 

si măsura ceea ce limitează implicarea unor domenii ale unor discipline 

științifice si profesionale. Pentru acest motiv este necesar a grupa factorii 

implicați în categorii ce corespund acelor discipline științifice 

profesionale:factori fizici, în particular resursele naturale, spațiul și 

facilitățile; factori ecologici, în particular flora, fauna si ecosistemul; factori 

sociali, priviți din două puncte de vedere; din punct de vedere al gazdelor, 

cuprind toți acei factori care corespund  nivelului de trai al acestora;din 

punct de vedere al vizitatorului, cuprind toți acei factori care definesc 

nivelul de viață și experiența acestora; factori culturali, în particular 

tradițiile, limba, religia, obiceiurile, cultura;factori economici, care includ 

dezvoltarea zonelor rurale. 

Zona montană a Văii Prahova deține un bogad patrimoniu turistic, 

ceea ce implicit face să atragă un număr mare de turiști astfel contribuind la 

apariția și dezvoltarea turismului rural și agroturismului. Implicațiile asupra 

comunității și a mediului natural sunt multiple, influențând atât în sens 

pozitiv dar și negativ, fapt ce a fost evidențiat în conținutul lucării.  
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Abstract 

This scientific paper was performed within the project “The best future on labor 

market” (POSDRU/161/2.1/G/142009), project funded by the Human Resources 

Development of the Sectoral Operational Programme with a total value of 2.171.375,00 lei 

(500.000 EURO), the amount of the grant being of 98% of the total project value. 

Within the project, the Association of Young Farmers is intended as beneficiary 

and Bioterra University is intended as Partner 2, together with Siveco România S.A. 

(Partner 1). This quality allows Bioterra University to educate students according with the 

current market development needed on the labour market. 

The project was developed over a period of 18 months (9 May, 2014 – 9 November 

2015) and was addressed to a target group of 380 students benefiting from individual 

career counseling, and 140 of them were able to perform a practical training under real 

production conditions working in establishments relevant to their training [4].  

Finally, the research team issued recommendations to improve the performance of 

the teams of students. 

Key words: internship, SWOT method, students’ evaluation 

JEL: R, R10 

 

 

                                                 
1 Conf. univ. dr., prorector, Universitatea Bioterra, București, catalin.galan@gmail.com 
2 Asist. univ. drd., Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București, 

cdumitrescu68@yahoo.com 
3 Conf. univ. dr., Universitatea Bioterra, București, mihaila_md_daniela@yahoo.com 
4 Conf. univ. dr., Universitatea Bioterra, București, geanina.florescu@yahoo.com 
5 Prof. univ. dr., Universitatea Bioterra, București, nicole.atudosiei@rdslink.ro 



C. GALAN, C. G. DUMITRESCU, D. F. MIHĂILĂ, G. D. FLORESCU, N. L. ATUDOSIEI 

 149 

1. Introducere 

Valorificarea competenţelor dobândite de studenţii din grupul ţintă s-

a desfăşurat cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la 

egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării 

forței de muncă.  

S-au avut în vedere toate criteriile politicilor şi practicilor 

nediscriminatorii prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, 

restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, 

religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, 

handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o 

categorie defavorizată [2,3]. 

 

2. Material și metodă 

Scopul lucrării constă în evaluarea pregătirii profesionale a 140 de 

studenți ce au efectuat practica de specialitate în condiții reale de producție 

din domeniul ingineria produselor alimentare si agroturism.  

Datele obținute au fost centralizate și interpretate utilizăndu-se 

principiile de analiză comparativă a metodei S.W.O.T. (Strenghts - puncte 

tari; Weaknesses - puncte slabe; Opportunities - oportunităţi şi Threats - 

ameninţări), prin oportunităţi şi ameninţări înţelegându-se gradul de 

acomodare și integrare a studenților în echipă și performanțele obținute de 

aceștia în condiții reale de producție.  

Din evaluarea de ansamblu a rezultatelor a reieșit faptul că doar 

61,73% din studenți au demonstrate că sunt pregătiți pentru tranziția de la 

școală la viața activă și integrarea pe piața muncii.  

Cei 140 de studenți ce au acceptat efectuarea unui stagiu de pregătire 

practică în condiții reale de producție, au avut de optat între 6 agenți 

economici și anume: S.C. LABORATOARE MEDICA S.R.L. (ProNatura), 

S.C. LEADER S.A. (Sere Pipera), S.C. ZAREA S.A., S.C. JIDVEI S.R.L., 

ASOCIAȚIA „ORGANIZAȚIA SOMELIERILOR DIN ROMÂNIA 2011” 

și S.C. AMIA INTERNAȚIONAL IMPORT EXPORT S.R.L. [4]. 

Un stagiu de practică a însumat 88 ore repartizate pe parcursul a 11 

zile, inclusiv o zi de sâmbătă, a câte opt ore/zi.  

La evaluarea aptitudinilor și a cunoștințelor dobândite de către 

studenți s-a ținut cont de calificativul acordat de reprezentantul agentului 

economic și de calificativul acordat de către tutorii supraveghetori, între cele 

două calificative/note neputând exista o diferenţă mai mare de două puncte. 
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Calificativele au fost clasificate și analizate pe trei paliere de notare: note 

cuprinse între 1,00 și 4,99; note cuprinse între 5,00 și 8,99; note cuprinse 

între 9,00 și 10,00 [1]. 

Datele obținute au fost centralizate și interpretate utilizăndu-se 

principiile de analiză comparativă a metodei S.W.O.T. (Strenghts - puncte 

tari; Weaknesses - puncte slabe; Opportunities - oportunităţi şi Threats - 

ameninţări), prin oportunităţi şi ameninţări înţelegându-se gradul de 

acomodare și integrare a studenților în echipă și performanțele obținute de 

aceștia în condiții reale de producție.  

 

3. Rezultate și discuții 

3.1. Evaluarea finală a gradului de pregătire pentru integrarea pe 

piața muncii făcută de organizatorul practicii (Tabel 01 și Figura 01) 
Tabelul 01 

Nr. 

crt. 

Grupa Nr. studenți 

practicanți 

Nepregătiți 

(%) 

Mai puțin 

pregătiți (%) 

Pregătiți  

(%) 

1 I 14 0 57,14 42,86 

2 II 13 0 38,46 61,54 

3 III 14 0 42,86 57,14 

4 IV 15 0 46,67 53,33 

5 V 14 0 57,14 42,86 

6 VI 14 0 7,14 92,86 

7 VII 13 0 0 100 

8 VIII 14 0 64,29 35,71 

9 IX 15 0 33,33 66,67 

10 X 14 0 35,71 64,29 

 TOTAL 140 0 382,74 617,26 

 Media 14,0 0,0 38,27 61,73 

Sursa: Calculele autorilor. 
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Figura 01. Evaluarea finală a gradului de pregătire pentru integrarea pe piața 

muncii făcută de organizatorul practicii (%) 

 
Sursa: Calculele autorilor. 

 

3.2. Evaluarea gradului de pregătire pentru integrarea pe piața 

muncii făcută de agenții economici (Tabel 02 și Figura 02) 
Tabel 02 

Nr. 

crt. 

Grupa Nr. studenți 

practicanți 

Nepregătiți 

(%) 

Mai puțin 

pregătiți (%) 

Pregătiți  

(%) 

1 I 14 0 64,29 35,71 

2 II 13 0 23,08 76,92 

3 III 14 0 42,86 57,14 

4 IV 15 0 46,67 53,33 

5 V 14 0 57,14 42,86 

6 VI 14 0 71,43 28,57 

7 VII 13 0 0,00 100,0 

8 VIII 14 0 71,43 28,57 

9 IX 15 0 40,00 60,00 

10 X 14 0 35,71 64,29 

 TOTAL 140 0 452,61 547,39 

 Media 14,0 0,0 45,26 54,74 

Sursa: Calculele autorilor.  
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Figura 02. Evaluarea gradului de pregatire pentru integrarea pe piata muncii făcută 

de agențíi economici (%) 

Sursa: Calculele autorilor. 

 

3.3. Evaluarea comparativă a gradului de pregătire pentru 

integrarea pe piața muncii (Media finală / Agenți economici – Tabelul 03 și 

Figura 03) 
Tabelul 03 

Nr. 

crt. 

Grupa Nr. studenți 

practicanți 

Pregătiți  

(Media finală) 

Pregătiți  

ag. ec. 

Diferență 

(%) 

1 I 14 42,86 35,71 ± 7,15 

2 II 13 61,54 76,92 ± 15,38 

3 III 14 57,14 57,14 ± 0,0 

4 IV 15 53,33 53,33 ± 0,0 

5 V 14 42,86 42,86 ± 0,0 

6 VI 14 92,86 28,57 ± 64,29 

7 VII 13 100,0 100,0 ± 0,0 

8 VIII 14 35,71 28,57 ± 7,14 

9 IX 15 66,67 60,00 ± 6,67 

10 X 14 64,29 64,29 ± 0,00 

 TOTAL 140 617,26 547,39  

 Media 14,0 61,73 54,74 ± 6,99 

Sursa: Calculele autorilor. 
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Figura 03. Evaluarea comparativă a gradului de pregătire pentru integrarea pe 

piața muncii: Media finală / Ag.ec. (%) 

 
       Sursa: Calculele autorilor. 

 

3.4. Evaluarea gradului de pregătire pentru integrarea pe piața 

muncii pe categorii de vârstă  

Conform notelor acordate de agenții economici, se observă că cele 

mai bune rezultate au fost obținute de studenții cu vârsta de peste 40 de ani 

(100% pregătiți pentru integrare) și 30-40 de ani (62,50% pregătiți pentru 

integrare), iar cele mai slabe rezultate au fost obținute de studenții cu vârsta 

între 25-29 ani (31,82% pregătiți pentru integrare). În calcul au fost luate 61 

persoane de sex masculin (44%) și 79 persoane de sex feminin (56%) - 

Tabelul 04. 
Tabelul 04 

Nr. 

crt. 

Categoria de 

vârstă  

(ani împliniți) 

Calificativul acordat 

de ag. ec. 

Număr 

studenți 

Pondere 

(%) 

1  

18 - 24 

Nepregătiți 0 0 

Mai puțin pregătiți 43 46,74 

Pregătiți 49 53,26 

2  

25 - 29 

Nepregătiți 0 0 

Mai puțin pregătiți 15 68,18 

Pregătiți 7 31,82 

3  

30 - 40 

Nepregătiți 0 0 

Mai puțin pregătiți 6 37,50 

Pregătiți 10 62,50 

4  Nepregătiți 0 0 



Evaluation of the studentsʼ level of professional training for their integration into labor market… 

 154 

> 40 Mai puțin pregătiți 0 0 

Pregătiți 10 100 

Sursa: Calculele autorilor. 

 

4. Concluzii 

Din interpretarea rezultatelor prezentate se pot desprinde 

următoarele concluzii: 

1) Puncte tari 

 cel mai bun rezultat a fost obținut cu Grupa VII de practică unde toți 

cei 13 studenți sunt pregătiți pentru tranziția de la școală la viața activă și 

integrarea pe piața muncii (procent de reușită - 100%); 

 în cazul grupelor III, IV, V, VII și X calificativele acordate de 

agenții economici se identifică cu mediile finale, ceea ce înseamnă că 

raportul dintre cunoștințele teoretice și cele practice acumulate de studenții 

practicanți se situează la același nivel; 

 în cazul grupelor I, VIII și IX calificativele acordate de agenții 

economici sunt destul de apropiate de mediile finale, diferențele încadrându-

se în limitele de toleranță admise: ±7,15; ±7,14; ±6,67; 

 în cazul a cinci grupe de practică (II, III, IV, VII, IX și X) mai mult 

de 50% din numărul de studenți sunt pregătiți pentru tranziția de la școală la 

viața activă și integrarea pe piața muncii. 

2) Puncte slabe 

 cel mai slab rezultat a fost obținut cu Grupa VIII de practică, unde s-

a înregistrat cel mai mic număr de studenți pregătiți pentru tranziția de la 

școală la viața activă și integrarea pe piața muncii (procent de reușită: 

35,71%, respectiv 28,57% – Tabel 30c); 

 cel mai neconform/neconcludent rezultat a fost înregistrat în cazul 

Grupei VI unde în opinia agentului economic doar 28,57% dintre studenții 

practicanți sunt pregătiți pentru integrarea pe piața muncii, în timp ce media 

generală a grupei indică un procent de reușită de 92,86% (± 64,29%) - Tabel 

30c; 

 în cazul grupelor II și VI calificativele acordate de agenții economici 

sunt mult diferite de mediile finale, diferențele neîncadrându-se în limitele 

de toleranță admise: ±15,38 și ± 64,29; 

 în cazul a trei grupe de practică (I, V și VIII) numărul de studenți ce 

sunt pregătiți pentru tranziția de la școală la viața activă și integrarea pe 

piața muncii se situează sub procentul de 50%. 
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3) Amenințări 

 din evaluarea de ansamblu a rezultatelor reiese că doar 61,73% din 

studenți au demonstrat că sunt pregătiți pentru tranziția de la școală la viața 

activă și integrarea pe piața muncii (Tabel 30c); 

 din evaluarea agentului economic reiese că doar 54,74% din studenți 

au demonstrat că sunt pregătiți pentru tranziția de la școală la viața activă și 

integrarea pe piața muncii (Tabel 30c); 

 o parte din studenții practicanți deși au acumulat suficiente 

informații teoretice nu au reușit să atingă performanțele practice solicitate de 

agentul economic, ceea ce înseamnă că raportul dintre cunoștințele teoretice 

și cele practice acumulate nu se situează la același nivel; 

 tutorii au constatat că o parte din studenți s-au adaptat mai greu la 

programul de lucru de 8 ore impus de fluxul de producție, nereușind să se 

concentreze suficient pentru obținerea performanțelor practice ceea ce a dus 

la diminuarea notelor acordate de agentul economic. 

4) Oportunități 

 în unele cazuri, diferențele semnificative dintre notele/calificativele 

acordate de agentul ec. și notele acordate de organizator, se explică prin 

faptul că studenții practicanți au acumulat suficiente informații teoretice dar 

s-au adaptat mai greu la cerințele practice solicitate; 

 pentru contracararea punctelor slabe identificate și creșterea 

performanțelor profesionale, recomandăm ca pe viitor programul de lucru al 

studenților să crească progresiv de la patru ore în primele zile de practică la 

opt ore în ultimile zile; 

 de asemenea se recomandă ca la finalul programului de lucru să se 

efectueze o scurtă recapitulare a activităților derulate pentru o mai bună 

fixare a cunoștințelor acumulate și pentru corelarea acestora cu abilitățile 

practice dobândite. 
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EXOTIC TREES IN THE VILLAGES OF BASARABIA 
 

COPACI EXOTICI ÎN SATELE DIN BASARABIA 

 

Lidia VLAS1 

 
Abstract 

The actuality of this work lies in the need to adapt to changes in the tourism 

scientific/ technical by applying new strategies to attract tourists in rural areas, by creating 

new targets to capture through unusual, as well as beauty. 

To this end, this paper proposed an increase, in the rural environments of 

Republic of Moldova, exotic trees: fig trees and pomegranates. It is at first glance a 

difficult thing, taking into consideration the climate of our country, but not impractical, 

given that already even in our garden for 8 years they have paid off. 

The Republic of Moldova may be known by sight, smell, but it will always remain 

an enigma if you don't try to know with heart and its riches to be exploited. 

Key words: nature, tourism, fig trees and pomegranates, rural enviroments, 

climate, increase 

JEL: Z320  

 

1. Introducere 

Câmpie și stâncă, șes și codru,  peșteră și locaș sfânt, deal și vale, lac 

și vii, doina și bătuta, Nistru și Dunăre.. sunt câteva dintre elementele ce 

caracterizează spațiul dintre Prut și până dincolo de Nistru, numit Republica 

Moldova. 

Cărturarul Dimitrie Cantemir, în cartea sa Descriptio Moldaviae 

(Descrierea Moldovei) afirma: „Rar așa loc pe pământ unde să poți găsi 

atâtea ape, atâtea păduri și atâtea jocuri minunate ale naturii.” 

Cartea de vizită a Republicii Moldova este  reprezintată în totalitate 

de către natura acesteia. Astfel, natura atât de bogată și nemărginită a 

constituit un izvor nesecat, material și spiritual pentru viața omului, 

devenind de-a lungul anilor atracția turiștilor în țara noastră. De îndată ce 

treci  Nistrul vezi de asupra holdelor aurii ori de asupra pădurii cum 

strălucește discul purpuriu al soarelui răsare. Cerul devine mai albăstriu, 

frunzișul – mai verde, roua – mai abundentă iar vântul șoptește ceva tainic. 

Covoare de flori se aștern sub picioare iar în râul albastru se oglindesc 

dealuri și copaci. Văzduhul e atât de curat și străveziu încât nu te mai saturi 

să îl tragi în piept. 

                                                 
1 Centrul Cultural European „Dacia”, Chișinău, Republica Moldova 
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Intri în pădure și ea ți se deschide ca o carte, pe care, încetul cu 

încetul, înveți să o citești. Aici deprinzi alfabetul urmelor, ortografia 

frunzelor și a ierburilor. Numai câte nu-ți povestesc potecile și poenițele 

dacă le știi graiul. 

Republica Moldova poate fi cunoscută cu vederea, cu auzul, cu 

mirosul, cu talpa picorului, dar va rămâne mereu o enigmă dacă nu o să 

încercăm să o cunoaștem cu inima și să valorificăm bogățiile acesteia. 

 

2. Turismul în mediile rurale 

Turismul a devenit in zilele noastre o activitate social-culturală și 

economică de mare importanță. Acesta asigură economia țării, creează 

locuri de muncă pentru persoanele care se ocupă cu organizarea, 

transportarea, cazarea și alte forme de deservire a turiștilor. Pe lângă 

efectele economice și sociale directe, turismul determină obținerea unor 

efecte indirecte, prin impulsionarea celorlalte ramuri și sectoare ale 

economiei naționale, prin efectul multimplicator ce se referă la industrie, 

agricultură, transport, servicii adiționale. Turismul reprezintă barometrul 

bunăstării populației. Cu cît circulația turistică sporește, cu atât nivelul de 

viață este în creștere. 

Clima blândă, peisajele naturale pitorești din zona de codru, din văile 

râului Nistru ori Prut, abundentă de diverse produse agricole (struguri, 

fructe), apele minerale și curative, servesc ca factori de atracție a turiștilor. 

În acest context merită atenția studierii practicii multor state  europene, 

inclusiv a României, dezvoltarea pe baza acestor resurse a turismului rural și 

a altor forme de turism. 

 

2.1. Indicatori de dezvoltare a turismului în Republica Moldova 

Deși Republica Moldova dispune de un potențial turistic valoros: 

peisaje naturale pitorești și multe monumente de mare valoare arheologică, 

paleontologică si geologică, acesta este însă slab valorificat. Lipsa unei 

infrastructuri respective, situația economică precară și cea politică, lipsa 

securității energetice, insuficiența unităților de agrement etc. nu permit 

utilizarea eficientă a acestui potențial. În pofida acestor lucruri, conform 

datelor publicate de Biroul Național de Statistică, numărul turiștilor cazați în 

structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare este 

reprezentat în tabelul de mai jos. 
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Tabelul 1. Numărul turiștilor cazați în structurile de primire turistică colective cu 

funcțiune de cazare 
 TOTAL Hoteluri 

şi 

moteluri 

Pensiuni 

turistice şi 

agroturistice 

Cămine 

pentru 

vizitatori 

Structuri 

de 

întremare 

Sate de 

vacanţă 

şi alte 

structuri 

de odihnă 

Tabere 

de 

vacanţă 

pentru 

copii 

Turişti străini 

 1 2 3 4 5 6 7 

2010 63593 56787 2383 1624 433 2171 195 

2011 75000 67147 2417 1645 525 3231 35 

2012 88956 78893 3881 1791 567 3789 35 

2013 95640 84105 4353 1467 846 4823 46 

2014 93897 86901 1402 1130 665 3754 45 

2015 94381 86782 1730 307 652 4843 67 

Sursa: [5] 

Din tabelul de mai sus, din totalul numărului de turiști vedem de-a 

lungul anilor o ascensiune în dinamică, apogeul constituind anul 2013, după 

care o diminuare a numărului acestuia. Putem de asemenea afirma că, 

turiștii preferă cazările în locurile pitorești ca: satele de vacanță, pensiunile 

turistice și agroturistice care se află nemijlocit în mijlocul naturii. 

De asemenea, Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 

2015 numărul de sosiri ale vizitatorilor străini în Republica Moldova, 

înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat a fost de circa 2,9 

milioane, în creştere cu 28,1% faţă de anul 2014. Din numărul total de sosiri 

ale vizitatorilor străini în Republica Moldova cele mai multe au fost 

înregistrate din România (45,5%), Ucraina (35,5%) Federaţia Rusă (9,0%), 

Bulgaria (1,7%), Italia (1,2%), Turcia (0,8%), Germania (0,7%), Israel şi 

Statele Unite ale Americii (cîte 0,6%). 

Vizitatorii străini au preferat să călătorească cu mijloace de transport 

auto (81,5% din numărul total de sosiri), aerian (16,5%) şi feroviar (2,0%). 

Numărul de plecări ale vizitatorilor moldoveni în străinătate, 

înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat, în anul 2015 a fost de 

5,6 milioane, cu 10,2% mai mult decît în anul 2014. Mijloacele de transport 

auto au fost cele mai des utilizate pentru plecările în străinătate a 

vizitatorilor moldoveni, reprezentînd 86,4% din numărul total de plecări. 

Din datele de mai sus vedem totuși că situația privind turismul în 

Republica Moldova nu este atât de gravă. Cu toate acestea este nevoie ca să 
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valorificăm ceea ce avem prin păstrarea obiectivelor de atracție vechi și 

crearea altor noi. 

 

2.2. Tradiționalism vs. modernism în turismul rural 

„În timp ce agenţiile turistice ne tentează cu oferte de călătorii în ţări 

străine şi exotice, locurile frumoase din Republica Moldova aşteaptă să fie 

redescoperite. Aceasta este o destinaţie foarte pitorească, iar dealurile verzi 

şi satele pastorale, lacurile senine şi domeniile vaste de floarea-soarelui îi 

conferă un farmec aparte”. 

În Republica Moldova cel mai atractiv este turismul în mediile 

rurale. Acesta se definește prin orientarea spre utilizarea resurselor turistice 

locale, cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor locale. Cu toate acestea, în 

ultimii ani apare necesitatea adaptării turismului la schimbările tehnico- 

științifice prin aplicărea unor noi strategii de atragere a turiștilor în mediul 

rural, prin crearea unor obiective noi care să surprindă prin neobișnuință dar 

și frumusețe.  

În acest scop, în prezenta lucrare am propus creșterea în mediile 

rurale, ale Republicii Moldova, a copacilor exotici: smochini și rodii. Acesta 

este la prima vedere un lucru dificil, luând în considerația clima țării 

noastre, iernile geroase dar și verile secetoase, dar nu irealizabil, dat fiind 

faptul că deja, acest lucru este experimentat, chiar în gradina noastră timp de 

15 ani aceștia ne-au alinat privirile cu frumusețea lor și timp de 8 ani au și 

dat roade. 
Figura 1. Copacul de rodii Figura 2. Rodiile pe copac 

  
Sursa: Arhiva personală 
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Figura 3. Copacul cu smochini Figura 4. Bogățiile copacului cu 

smochini 

  
Sursa: Arhiva personală 

Secretul acestui experiment constă în dăruire, dragoste și 

perseverență. Nu în zadar zic astea, pentru că inițial creșterea acestora a fost 

un lucru deloc ușor, întrucât clima țării noastre nu este tocmai 

corespunzătoare creșterii lor. De exemplu, rodierul este o plantă rezistentă la 

secetă, și poate fi cultivată în deosebi în  regiunile uscate cu climă 

mediteraneană (cu ierni ploioase) sau în regiuni cu veri ploioase. Un lucru 

extrem de important este faptul că aceștia sunt plante tolerante la îngheț 

moderat, până la −10 °C, pe când la noi puteau fi înregistrate în sezonul rece 

și temperaturi de până la −35 °C. Dat fiind acest fapt, inițial aceștia au avut 

nevoie de o îngrijire specială, însă o dată cu modificările cauzate de 

încălzirea globală - temperaturi mai calde, rodierul cât și copacul de 

smochini au devenit de-a lungul anilor mai rezistenți. 

Dacă la început creșterea copacilor exotici în grădina noastră  părea 

și pentru noi un fapt imposibil, uite că acum acest lucru a devenit un motiv 

de mândrie, un obiectiv care a atras atenția atât a consătenilor, cât și a 

străinilor de peste hotare. Anume prin o astfel de metodă, am demonstrat 

încă o dată bogăția pământurilor noastre. Nu în zadar savantul rus V. 

Dokuceaev numea solurile de aici ,,cele mai fertile din Europa” - dovadă a 

faptului prin care putem valorifica atât obiective tradiționale, cât și obiective 

modernizate.   

Creșterea rodierului și a smochinului în mediile rurale din Republica 

Moldova ar putea deveni o atracție nouă și impresionantă pentru turiștii de 

peste hotare. Acest lucru este argumentat prin frumusețea florilor de rodii, 

care ne impresionează începând din februarie până târziu în septembrie 

(figura 5), precum și prin faptul că rodia este un fruct foarte antic, menționat 

în povestirile lui Homer și Exodul din Vechiul testament. Nu mai puțin 
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cunoscut este și smochinul, care este amintit în Biblie și în Noul Testament, 

în evanghelii, cât și în Vechiul Testament, mai ales în Cântarea Cântărilor 

(„Se pârguiesc florile în rodieri și roadele în smochini”). 
Figura 5. Floarea fructului de rodie 

 
Sursa: Arhiva personală 

 

3. Concluzii 

Republica Moldova este atractivă pentru vizitatori nu doar prin 

locuri pitorești și peisajele încântătoare, dar și prin diversitatea destinațiilor 

și obiectivelor turistice care reprezintă un interes deosebit. 

Dispunând de suprafețe agricole întinse și o multitudine de sate, 

Republica Moldova are un potențial mare pentru dezvoltarea turismului în 

mediile rurale. Practicarea meșteșugurilor – metodă tradițională, dar și 

practicarea creșterii copacilor exotici pot servi drept motivație turistică 

pentru vizitarea zonelor rurale. Astfel, turismul rural poate aduce beneficii 

direct comunității rurale și băștinașilor, cât și străinilor de peste hotarele 

țării. 
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THE ROLE OF SEA BUCKTHORN PLANTS 

(HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.) IN AGRICULTURE, 

HUMAN HEALTH AND LOCAL AGRITOURISM 

DEVELOPMENT 
 

ROLUL PLANTELOR DE CĂTINĂ (HIPPOPHAE RHAMNOIDES 

L.) ÎN AGRICULTURĂ, SĂNĂTATE UMANĂ ȘI DEZVOLTAREA 

AGROTURISTICĂ LOCALĂ 

 

Carmen Georgeta DUMITRESCU1 

 
Abstract 

Considering our starting point as the morphological elements of the sea buckthorn 

plant and the basis of the research so far conducted, this study intends to precisely 

establish the morphological and physiological features which confer an eco-reconstructive 

property to this miraculous plant. 

Furthermore, the study takes into consideration the multiple uses of the sea 

buckthorn plant in our day-to-day life. In addition to the positive effects the plant has on the 

environment – particularly the binding of the soil – almost all the components of this 

spectacular shrub not only have a therapeutic effect but also, can be consumed in various 

forms. 

Moreover, taking into account the idea that rural tourism is defined by a wide 

range of activities, in the development strategy of local agritourism, an important 

development factor could be the presence of sea buckthorn production on the surrounding 

area. 

Therefore, the plantations of sea buckthorn represent an ecological mean of soil 

reconstruction and claim a viable alternative solution regarding land greening and 

degradation. Furthermore, our health status can be preserved gratitude of the miraculous 

and uncontested gifts of earth’s oldest “pharmacist” – nature. Last but not least, we can 

recreate ourselves through the practice of a diversified rural tourism which may lead to the 

development of rural economy by the way of additional demand for agricultural products 

and financial equity, all while ensuring conservation and environmental protection.  

Key words: sea-buckthorn, soil restoration, therapeutic effects, agroturism  

JEL: Q, Q01 

 

 

 

 

                                                 
1 Asist. univ. drd., Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București,  
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1. Introducere 

Noțiunea de „agroturism”, în condițiile dezvoltării actuale a 

României, definește o stare de fapt și nu un aspect ipotetic al turismului. 

Drept urmare, având ca bază elemente autentice ale tradiționalismului 

românesc, precum și elemente ale modernismului prezent, prin agroturism 

putem valorifica potențialul rural, putem promova biodiversitatea lumii vii, 

“bogăția speciilor floristice și faunistice, constituind dintotdeauna puncte de 

atracție turistică” [3, pp 55] precum și informa și educa turiștii și locuitorii 

în spiritul protejării mediului și a practicării unui turism legat direct de 

activitățile agricole. 

Așa cum afirma dr. ing. Corneliu Baltă “Montarea, armonizarea, 

concertarea și asimilarea unora dintre valorile perene ale satului în cadrul 

unor aranjamente turistice conduce la fabricarea unor produse turistice 

rurale românești de o certă valoare și cu un caracter inedit inconfundabil” 

[1, pp149]. 

Pornind de la ideea că agroturismul poate constitui și un loc de 

întâlnire cu natura sălbatică, un loc de unde putem studia habitatul natural 

de aproape și de la aspectul de necontestat reprezentat de multiplele 

întrebuinţări ale cătinei în viaţa noastră de toate zilele, ne-am propus 

stabilirea valorii nutritive şi terapeutice a plantei de cătină, stabilirea mai 

exactă a elementelor morfo-fiziologice care conferă valoare 

ecoreconstructivă miraculoasei plante, precum și măsuri de difuzare a 

cunoaşterii acestei valoroase formațiuni vegetale.  

 

2. Materiale și metode 

În cazul de faţă, materialul de studiu a fost plasat pe două laturi și 

anume: găsirea unor metode pentru îmbunătăţirea stării ecologice a 

terenurilor, urmărindu-se dezvoltarea sistemului radicular, precum şi 

formarea nodozităţilor, cu efect direct asupra îmbunătăţirii stării solului și 

produse naturale obţinute din cătină albă (Hippophae rhamnoides L.) ştiut 

fiind faptul că fructele acestei plante au un conţinut bogat de vitamina E 

(alfa-tocoferol), vitamina C (acid ascorbic), vitamina B2 (riboflavină), 

vitamina B3 (nicotinamidă), vitamina H (biotină), carotene alfa, beta şi 

gama, flavonoide, polifenoli, potasiu (K), zinc (Zn), seleniu (Se), serotonină, 

numeroşi acizi (oleic, linoleic, palmitic, palmitoleic, lauric) ş.a. care 

introduse  în dieta zilnică prin alimentație, pot reface și menține echilibrul 

organismului. 
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La realizarea experimentelor s-au folosit preparate clasice – miere cu 

cătină, suc de cătină, sirop, ulei de cătină, cu care au fost testați consumatori 

care au dorit să urmeze un astfel de tratament. Sondajul s-a efectuat pe 50 

persoane cu diverse afecţiuni, urmărindu-se evoluţia în urma tratamentului 

aplicat. Pe baza unei metodologii proprii cercetării – chestionare, analiză, 

observație, prospectare e.t.c. s-a constatat ca și rezultat al utilizării acestor 

preparate, în timp, o ameliorare a stării de sănătate a persoanelor evaluate.  

În ceea ce privește influenţa cătinei asupra arealelor atacate de 

eroziune, prin calcularea mediilor cu privire la înălţimea plantelor, dar şi la 

numărul de drajoni şi nodozităţi, se poate uşor deduce rolul acestor plante în 

fixarea solului, de unde şi valoarea sa ecoreconstructivă. Considerăm că 

efectul antierozional apare ca urmare a sistemului său radicular deosebit de 

dezvoltat, precum şi a formării nodozităţilor pe rădăcini. 

 

3. Rezultate și discuții 

„Reconstrucția și reconservarea ecosistemelor naturale și 

reecologizarea agriculturii naționale și în plan mondial ar fi o garanție a unui 

aport just între om și mediu. Ea ar conduce la o alimentație sănătoasă și la o 

justă retribuire a muncii fiecăruia (….) Eroziunea constituie cel mai 

important factor pentru distrugerea fertilităţii solului, reprezentând cea mai 

cruntă formă de deteriorare ecologică şi funcţională a acestora [2, pp 13, 

88].” 

Prin metodele de observaţie şi analiză și prin comparații în teren s-a 

confirmat faptul că plantațiile de Hippophae rhamnoides L. (cătina) dezvoltă 

un sistem radicular cu rădăcini trasante şi rizomi ce pot ajunge până la 15 - 

20 de metri lungime. Analizând concret sistemul radicular al plantelor alese 

prin sondaj s-a observat că în urma simbiozei dintre specia fixatoare de azot 

Frankia şi cătină (Hippophae rhamnoides) se dezvoltă o reţea subterană de 

biomasă activă care contribuie la îmbunătăţirea calităţii solului şi de 

asemenea la stabilitatea solului indiferent de pantă. [4, pp 573] 
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Figura 1. Plante spontane de cătină pe terenuri supuse eroziunii 

 
Sursa: Foto autor 

Prin comparaţii în teren, s-a observant că toate suprafeţele pe care   

s-a găsit cătină erau mai puţin supuse eroziunii și alunecărilor de teren. 

Efectul pozitiv al plantei de cătină asupra mediului este completat de 

efectul terapeutic al acestui arbust miraculos conținut de fructe, frunze, 

lăstari etc. ce pot fi consumate sub diferite forme. 

Pe lângă calitatea recunoscută de cel mai bun fortifiant natural al 

sistemului imunitar, cătina are calitatea de a trata şi a ajuta în vindecarea 

multor boli. [4, pp 156] 
Tabelul 1. Principalele materii componente ale fructelor de cătină 

Produse obţinute Unitate de măsură Valoare 

Ulei din seminţe 

% 

2 

Ulei din pulpă 2 

Materii din presarea seminţelor 5 

Materii nonsolubile 6 

Acid din fruct 3 

Carbohidraţi  3 

      Sursa: Proorocu Angel [5, pp 136] 

În literatura de specialitate există dovezi că în tratamentul multor 

afecţiuni, cătina este un remediu important. De asemenea, constatându-se că 

utilizarea uleiului de cătină depăşeşte particularităţile produselor cosmetice, 

rezultate deosebite obținându-se în tratamentul a numeroase afecţiuni ale 

pielii. 
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Figura 2. Pseudobace de Hippophae rhamnoides 

Sursa: Foto autor 
În urma studiilor s-a descoperit că uleiul de cătină are şi alte efecte 

pozitive pentru organismul uman. Bogat în antioxidanţi naturali, acest tip de 

ulei poate îmbunătăţii starea generală de sănătate a unei persoane prin 

ameliorarea problemelor, de la afecţiuni cardiovasculare la afecţiuni ale 

sistemului nervos. 

Un alt produs tradiţional cu efecte benefice importante și foarte uşor 

de preparat este mierea cu cătină. Pentru preparare se curăţă cătina de codiţe 

şi impuriăţti, se spălă într-o sită sub jet de apă rece, apoi se zvântă bine. 

Fructele de cătină se pun într-un borcan şi se toarnă peste ele miere într-o 

proporţie cătină - miere ce poate varia între: 1/1 şi până la ¾, ¼.  

După ce se omogeniză bine cu o lingură de lemn, zdrobind bobiţele 

de cătină, se lasă la macerat 7- 10 zile, în frigider, timp în care se amestecă 

periodic. Se consumă câte 1 linguriţă în fiecare dimineaţă, pe stomacul gol, 

mestecată bine înainte de a fi înghiţită. Se poate păstra până la 12 luni în 

frigider. 

Reţetele pe bază de cătină  utilizate în studiul de față, au dus la 

rezultate concrete în ceea ce priveşte sănătatea persoanelor care au acceptat 

să participe la studiu. 

În urma efectuării evaluărilor s-a constatat încă de la începutul 

tratamentului  la unii dintre participanți (54% dintre subiecți) o creştere a 

imunităţii, fapt constatat ca urmare a frecvenţei reduse a virozelor 

respiratorii contactate în perioada rece a anului. În timp și alte persoane au 
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constatat acest lucru, ca în final aproape toate persoanele chestionate (96%) 

să raspundă afirmativ în ceea ce priveşte creşterea imunităţii. Alt parametru 

observat a fost atenuarea stării de oboseală a organismului, fapt constatat 

pozitiv progresiv în timp. Pe acest fond, s-a observat că, fără a face nicio 

altă schimbare în modul lor de viaţă de până atunci, prin simpla utilizare a 

preparatelor pe bază de cătină, subiecţii au obţinut rezultate pozitive cu 

privire la sănătatea lor.  

Rezultatele obţinute pe parcursul cercetării sunt exprimate ca 

indicatori informativi şi justificativi, constituind baza necesară pentru a 

demonstra într-o lucrare științifică ulterioară că, spre deosebire de alte 

plante, cătina este o plantă valoroasă şi prin faptul că poate fi valorificată în 

întregime prin fructe, frunze şi rădăcini. 

 

4. Concluzii 

Ca o primă concluzie se poate afirma că plantarea cătinei reprezintă 

atât un mijloc ecologic de reconstrucție a solului cât și o variantă viabilă în 

dezvoltarea agroturismului prin participarea la diverse activități, participarea 

la prepararea și degustarea de produse gastronomice specifice, băuturi, 

sucuri și conserve de fructe de cătină, etc. 

Cătina este o plantă valoroasă şi prin faptul că, spre deosebire de alte 

plante, poate fi valorificată în întregime prin fructe, frunze şi rădăcini. Toată 

planta este medicinală însa partea cu cele mai multe substanţe active este 

fructul. 

Studiile efectuate au scos în evidență un număr destul de mare de 

foloase pe care plantele spontane cât şi de cele de cultură le pot aduce 

ecosistemelor naturale, habitatelor umane și sănatății omului. 

Sintetizând aceste aspecte referitoare la: plante de cătină, sănătate 

umană, dezvoltare agroturistică putem afirma că, agricultura este cea care 

oferă soluții pentru dezvoltarea spațiului rural românesc.  

Cunoscute fiind aceste aspecte se poate spera că practicarea 

agroturismului va conduce la valorificarea superioară a unor produse 

agricole locale tradiționale. 
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