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AGRITOURISM: DEFINITIONS AND TYPOLOGIES 
 

AGROTURISM – DEFINIŢII ŞI TIPOLOGII 
 

Georgiana TACU1 
 

Abstract 
The paper presents definitions and typologies of agritourism and discusses the similarities and 

differences between them. 
Key words: agritourism, typology, rural tourism 

 
1. Introducere 

Agroturismul, ca activitate de sine stătătoare, este recunoscut în lume de la 
începuturile secolului 20 (Gil Arroyo et al., 2013; Busby & Rendle, 2000). Cu toate acestea, 
indecizia endemică în definirea fenomenului a întîrziat enorm alcătuirea unui corpus 
cuprinzător de cunoştinţe, inserate pe un cadru teoretic judicios construit. Obscuritatea 
conceptuală a avut drept corolar lingvistic inconsecvenţa terminologică. În publicaţiile de 
limbă engleză, spre exemplu, există o întreagă suită de aproximări: tourism on a farm, farm 
tourism2, farm-based tourism, vacation farms, holiday on farms, farm stay, agrotourism, 
agritourism — şi chiar rural tourism. Cea mai stăruitoare şi totodată pernicioasă indistincţie 
rămîne, evident, cea în raport cu turismul rural. De la finalul secolului 20 însă, această 
confuzie a început să fie sistematic denunţată ca atare: Clarke (1999: 27), Nilsson (2002: 7, 
10), McGehee & Kim (2004: 161). 

Agroturismul poate juca un rol însemnat în dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor 
rurale. Pragmatic discutînd însă, lipsa unui sistem de referinţă comun agreat în înţelegerea 
acestui fenomen socio-economic are două consecinţe nefaste majore: (1) dificultatea 
conceperii politicilor de promovare sau de potenţare a dezvoltării agroturismului (Colton & 
Bissix, 2005); (2) anevoinţa creării strategiilor de marketing, cu consecinţa şubrezirii 
eficacităţii eforturilor de a transforma agroturismul într-un demers cît mai accesibil marelui 
public (Veeck et al., 2006). 
 

2. Recenzia literaturii ştiinţifice 
În 2010 apare prima tipologie a agroturismului la nivel mondial, cea a lui Phillip et al. 

(2010). Premiera se datorează unei echipe de cercetători scoţieni, care îşi fundamentează 
clasificările pornind de la trei caracteristici esenţiale: (1) prezenţa unei ferme 
active/funcţionale; (2) natura relaţiei turiştilor cu activităţile agricole din fermă; (3) 
autenticitatea experienţei agricole. Ulterior, în 2014, autorii, Flanigan et al. (2014), revin 
asupra tipologiei, nuanţînd-o prin prisma înţelegerii nemijlocite a fenomenului de către diverşi 
actori implicaţi în mod cotidian în acest demers, atît din rîndul prestatorilor de servicii, cît şi 
al beneficiarilor. Tipologia din 2010, de sorginte livrescă, constituie o sinteză a literaturii de 
specialitate, în timp ce tipologia din 2014, de factură mixtă, integrează şi înţelegerea empirică 
a fenomenului, atît sub raportul cererii, cît şi al ofertei, prin intermediul a 47 de interviuri 
realizate în 25 de locaţii situate în 5 arii geografice de pe teritoriul Scoţiei. 
                                                 
1 Cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi, 
geo_tacu@yahoo.com 
2 “It is important to note that there is also confusion over those tourism enterprises located on farmland and 
activities developed by the farmer divorced from the agricultural business. These differences could have a 
bearing on whether the activity is defined as tourism on a farm — or farm tourism.” (Busby & Rendle, 2000: 
638) 
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Anterior, în 2013, apăruse prima cercetare pe plan internaţional care punea în balanţă 
viziunea prestatorilor cu cea a beneficiarilor, prin recurs la sondaje electronice realizate în 
cadrul a două dintre statele federaţiei americane, Missouri şi Carolina de Nord, apelîndu-se la 
1.119 rezidenţi, 797 fermieri şi 512 universitari implicaţi în programe educaţionale de 
asistenţă agricolă şi agroturistică (extension faculty). Miza autorilor, Gil Arroyo et al. (2013), 
era testarea empirică a cadrului tipologic propus în 2010, noua imagine asupra fenomenului 
agroturistic vădind, însă, neconsonanţe cu reprezentarea originară. 

Autorii ambelor lucrări admit că demersurile trebuie privite sub rezerva caracterului 
contextual al rezultatelor, întrucît, pe de o parte, percepţiile sînt inerent tributare orizontului 
socio-economic şi cultural căruia îi aparţin repondenţii, iar, pe de altă parte, eşantioanele au 
fost, într-un caz (2014), insuficient de ample numeric, iar în celălalt caz (2013), rezidenţii 
(beneficiari efectivi şi potenţiali) au fost aleşi non-aleatoriu. 

În 2013, într-un studiu axat pe analiza unui proiect de agroturism ecologic propus de o 
fermă italiană, autoarea, Ciervo (2013), extinde schema din 2010 prin introducerea unei noi 
categorii, aşa-numitul „agroturism deschis” (open agritourism), în relaţie dihotomică cu 
agroturismul de tip „comercial”. 

În 2016 se configurează a cincea clasificare, dar care, de astă dată, nu discriminează 
între tipurile de agroturism, ci între aşa-numita categorie a „agroturismului autentic” şi 
formele înşelătoare, improprii, care, pe cît de frecvent, pe atît de neîntemeiat, susţine autorul, 
sînt asimilate agroturismului. În accepţiunea cercetătorului german, Streifeneder (2016), 
„turismul rural” (rural tourism) reprezintă denominaţia generică ce subsumează două tipuri de 
practici turistice desfăşurate la ţară: „agroturismul autentic” (authentic agritourism) şi 
„turismul rustic” (countryside tourism), ultimul neavînd în mod necesar o dimensiune 
agricolă. 
 

3. Metodologia cercetării 
Lucrarea face disticţia, consacrată deja în literatura de specialitate internaţională, între 

agroturism şi turism rural. Acest fapt este esenţial în adoptarea politicilor agroturistice, 
publice şi private, întrucît acestea nu pot avea impactul scontat fără a lua în considerare 
specificul agroturismului. 

Spre a evalua similitudinile şi disimilitudinile dintre tipurile de agroturism, s-a utilizat 
analiza comparativă, cea mai relevantă în context, întrucît reuşeşte să pună în lumină 
trăsăturile specifice dominante, cele care dau nota distinctivă a fenomenului agroturistic, 
distanţîndu-l decisiv de turismul rural. 

Finalitatea lucrării o reprezintă prezentarea, cît mai detaliată şi desluşită, a cadrului 
teoretic elaborat în literatura de specialitate internaţională, în interiorul căruia, pentru prima 
dată, caracteristicile agroturismului sînt pertinent identificate, astfel încît fenomenul poate, 
finalmente, beneficia de investigaţii mult mai nuanţate, din unghi epistemic, şi de recomandări 
mult mai aplicate, în orizont social. 
 

4. Reglementări legislative europene 
Foarte puţine ţări europene au definit şi reglementat oficial agroturismul sau au creat 

un organism guvernamental specific de anvergură naţională. 
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Tabelul 1. Reglementări legislative europene privind agroturismul 
Ţară An Terminologie Definiţie 

Spania3 1995 agroturismo «Se entiende por agroturismo la prestación de cualquier tipo de 
servicio turístico, por motivos vacacionales y mediante precio, 
realizado en viviendas construidas con anterioridad al 1 de enero de 
1960, situadas en terrenos no urbanizables y en una finca que sea una 
explotación agrícola, ganadera o forestal y que ocupe, al menos, 
media UTH (Unidad-Trabajo-Hombre).»4 (Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares, 1995: Art. 2, 2.) 

2007 «Se entiende por Agroturismo […] los servicios turísticos prestados 
en las explotaciones agrarias, siempre que esta actividad sea 
complementaria con la agraria habitual y principal.»5 (Comunidad 
Autónoma de Extremadura, 2007: Artículo 28, 1.) 

Polonia6 2004 agroturystyka 
(agroturism) 

“The Freedom of Economic Activity Act (Ustawa z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalności gospodarczej) allows farmers to provide 
tourism and catering services as a secondary activity of their farms on 
the condition of maintaining the agricultural production function as 
its primary.” (Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. (2004). Ustawa z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej / Freedom of 
Economic Activity Act, apud Kubal & Mika, 2012: 5) 

Italia7 2006 agriturismo «Per  attività  agrituristiche si intendono le attività di ricezione e 
ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli [...], attraverso 
l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le 
attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di 
animali.»8 (Governo della Repubblica Italiana, 2006: Art. 2, 1.) 

Slovenia 2008 kmečki turizem 
(turism la fermă) 

“In Slovenia a tight connection of farm tourism and agriculture is 
determined by the Agriculture Act (Zakon o kmetijstvu, 2008). This 
Act defines the supplementary activity on active farm as an activity 
that is associated with agriculture (or forestry).” (Vlada Republike 
Slovenije. (2008). Zakon o kmetijstvu (ZKme-1) / Agriculture Act, 
apud Cigale, Lampič, & Potočnik-Slavič, 2013: 342) 
Sursa: Streifender (2016: 254). 

 
 
                                                 
3 Agroturismul în Spania nu este reglementat la nivel naţional, ci regional, întrucît «Las comunidades autónomas 
españolas asumieron, a través de sus respectivos estatutos de autonomía, la competencia exclusiva sobre 
turismo.» (Hernández-Maestro, 2010: 28-29) 
4 „Prin agroturism se înţelege furnizarea oricărui tip de servicii turistice remunerate, în scop recreaţional, în 
locuinţe construite înainte de 1 ianuarie 1960, amplasate pe terenuri protejate împotriva construirii, pe un 
domeniu care reprezintă o exploataţie agricolă, zootehnică sau forestieră şi care angajează cel puţin jumătate 
UMU (Unitate de Muncă Umană).” 
no urbanizable – «El suelo no urbanizable es un tipo de suelo que cuenta con algún tipo de protección específica, 
a causa de su valor paisajístico, histórico, arqueológico, agrícola, forestal, ganadero, forestal, minero o cultural. 
También puede tratarse de un suelo que esté reservado para el desarrollo de infraestructuras o servicios públicos. 
De todos modos, es necesario aclarar que en algunas clases de suelo no urbanizable es posible construir 
legalmente. Normalmente se trata de viviendas unifamiliares ligadas a la explotación agrícola o ganadera, en 
parcelas grandes para evitar una excesiva densidad edificatoria, o edificaciones de utilidad pública o interés 
social.» (Slow Home, 2016) 
5 „Prin agroturism se înţeleg serviciile turistice prestate în exploataţii agricole, cu condiţia să fie complementare 
activităţii agricole, care este activitatea obișnuită şi principală.” 
6 “There is no single, consistent rule that regulates the conditions for the establishment, organization and 
operation of an agritourism farm in Poland.” (Kubal & Mika, 2012: 5) 
7 Agroturismul a fost recunoscut oficial în Italia în 1985. (Governo della Repubblica Italiana, 1985) 
8 „Prin activităţi agroturistice se înţeleg activităţile de primire şi ospitalitate desfăşurate de fermieri [...], 
utilizîndu-şi propria fermă, în conexiune cu activităţile de cultivare a pămîntului, silvicultură şi creştere a 
animalelor.” 
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5. Tipologii 
5.1. Fermă activă — fermă non-activă 
Phillip et al. (2010) identifică cinci tipuri de agroturism, plecînd de la criteriul 

definitoriu al existenţei/nonexistenţei unei ferme agro-zootehnice funcţionale. 
Figura 1. Tipologia agroturismului, 2010 

 
Sursa: Philip et al. (2010: 756) 

(1) non-working farm agritourism: turiştii sînt cazaţi la o fermă agro-zootehnică 
nefuncţională, cu rol eminamente decorativ, asistă la practici tradiţionale desfăşurate în locaţii 
din afara fermei (tunderea oilor la o fabrică de lînă etc.), iau, spre exemplu, lecţii de echitaţie, 
cumpără produse agro-alimentare din pieţe de profil; 

(2) working farm, passive contact agritourism: ferma agro-zootehnică este activă, dar 
asigură numai fundalul pentru activităţi turistice, în sensul de a oferi doar cazare şi mic dejun, 
evitîndu-se orice interferenţă din partea oaspeţilor în dinamica fermei, în timp ce aceştia iau 
parte, spre exemplu, la o nuntă celebrată într-o podgorie etc.; 

(3) working farm, indirect contact agritourism: turiştii nu iau contact cu practicile 
agricole, ci doar cu produsele agricole, consumate la fermă sau în localurile din zonă ori 
achiziţionate din magazine agro-limentare, sau asistă la procesări ad hoc, ilustrative 
(fabricarea untului, vizita la o vinărie etc.); de asemenea, sînt prezente aşa-numitele crop 
mazes, lanurile de porumb cultivate în formă de labirint, spre deliciul privitorului; 

(4) working farm, direct contact, staged agritourism: turiştii vin în contact direct cu 
activităţile agricole, dar acestea sînt „puse în scenă”, într-o regie care fie le „reproduce” 
(ferma model, experimentală, model farm), fie le „organizează” (vizitarea fermei, farm tour); 
de asemenea, sînt replicate îndeletnicirile clasice, farming demonstrations (mulsul vacilor, 
mînatul vitelor la pășune etc.) şi este îngăduit contactul fizic cu animalele (mîngîiere, hrănire); 

(5) working farm, direct contact, authentic agritourism: turiştii participă efectiv la 
muncile specifice (mulsul vacilor, strînsul recoltei etc.), inclusiv prin prestaţii de tip WWOOF 
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(World Wide Opportunities on Organic Farms9), recompensate de către gazde prin cazare şi 
masă gratuite. 

Flanigan et al. (2014) amendează schema, rafinînd-o. 
Figura 2. Tipologia agroturismului revizuită, 2014 

 
Sursa: Flanigan et al. (2014: 399) 

Noile categorii sînt consubstanţiale celor dintîi: 
(1) non-working farm indirect interaction agritourism: cazare şi activităţi turistice în 

ambianţa unei foste ferme (echitaţie etc.); pieţe şi magazine agro-alimentare, restaurante cu 
produse agricole locale etc. Într-un cuvînt, categoriei i se circumscriu toate produsele 
agroturistice apte să pună în valoare stilul de viaţă agrar tradiţional, dar care nu sînt 
administrate de fermieri. De aici şi caracterul lor controversat, din pricina lipsei de 
specificitate în raport cu turismul rural: “their likeness to generic rural tourism” (Flanigan et 
al., 2014: 399); 

(2) non-working farm direct interaction agritourism: produse de la ferme cîndva 
active sau din afara fermelor, demonstraţii agricole (farm demonstrations), ferme model 
(model farms), atracţii ce ţin de patrimoniul agricol, tîrguri şi spectacole agricole; 

(3) working farm indirect interaction agritourism: cazare şi mic dejun la fermă, în 
cabane cu auto-catering, în campinguri; magazine agro-alimentare şi restaurante cu produse 
agricole locale, atracţii constînd în procesarea de produse agricole; activităţi în aer liber 
(ATV-uri, echitaţie, sporturi de teren); facilităţi recreative (terenuri de golf, piste pentru 
ciclism, iazuri de pescuit); atracţii pentru vizitatori (parcuri de joacă pentru copii, atracţii ale 
naturii); 

                                                 
9 Oportunităţi la Ferme Biologice din Lumea Întreagă (OFBLI). 
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(4) working farm direct staged interaction agritourism: interacţiunea, deşi directă, cu 
animale, culturi, echipamente şi procese agricole, nu e genuină, ci regizată, adică „reprodusă” 
sau „organizată”, spre beneficiul turistului (ferme deschise, tururi de fermă etc); 

(5) working farm direct authentic interaction agritourism: participare propriu-zisă şi 
voluntară la muncile agricole, turiştii contribuind, prin investiţie de efort fizic, la economia 
fermei; masiv voluntariat de tip WWOOF (agricultură organică, culturi sezoniere de fructe şi 
legume etc.). 

5.2. Agroturism comercial — agroturism deschis 
Ciervo (2013) adaugă al şaselea tip de agroturism tipologiei din 2010. 

Figura 3. Tipologia agroturismului adăugită, 2013 

 
Sursa: Ciervo (2013: 332) 

(6) working farm agritourism, direct contact, open agritourism: scopul fundamental al 
turistului este acela de „a cunoaşte şi a învăţa despre cultura rurală” şi de aceea „agroturismul 
deschis” se întemeiază pe “tourist’s purpose for experiencing authentic agricultural activities: 
knowledge of rural values and lifestyle, learning agricultural and handcraft activities.” 
(Ciervo, 2013: 331) 

Prin contrast, „agroturismul comercial” se desparte tot mai mult de agricultură, 
focalizîndu-se, în schimb, pe “comfort solutions, more and more differentiated modern 
services and the offer of various activities” (Ciervo, 2013: 335). Rezultatul este obiectificarea 
universului rural: “commodification of rural world, landscapes, traditions and territorial 
identity” (Ciervo, 2013: 335). 

Agroturismul deschis, participativ, are adepţi şi în literatura economică românească: 
„Atenţia noastră şi a tuturor acelora care doresc transformarea turismului românesc într-unul 
de succes trebuie să fie îndreptată spre următoarele aspecte: [...] iniţierea şi organizarea unor 
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forme de turism inedite pentru România şi de mare interes pentru străini, din categoria 
turismului interactiv, care să treacă dincolo de contemplarea orizontului de viaţă al gazdei 
(comunitate sau individ), prin asumarea de către turist a unor activităţi practice, cum ar fi, de 
pildă, participarea la împăduriri, la marcarea traseelor turistice, la amenajarea peşterilor, la 
săpături arheologice sau, în registrul familial specific agroturismului, la activităţi domestice şi 
agricole, spre exemplu prepararea cinei, mulsul vacilor, cositul şi strînsul fînului, culesul 
recoltei etc. În acest caz, s-ar putea ţine seama, în stabilirea preţurilor, de contribuţia efectivă 
a turistului, în măsura în care implicarea este reală. Apreciem că astfel de activităţi nu încalcă 
una dintre cerinţele esenţiale, anume aceea ca demersul turistic să fie nelucrativ.” (Talabă et 
al., 2018: 183) 

Gil Arroyo et al. (2013) infirmă anumite concluzii din 2010. 
5.3. Turism rustic — agroturism autentic 
Streifeneder (2016) intră în polemică cu toate clasificările anterioare. 

Figura 4. Clasificarea turismului rural, 2016 

 
Sursa: Streifeneder (2016: 259) 

Autorul distinge între „agroturismul autentic” – authentic agritourism –, care are drept 
criterii specifice “a working farm with agricultural activities [...], an unaltered agricultural 
setting, and offers closely linked to farming”, şi „turismul rustic” – countryside tourism –, 
compus din “other types of rural tourism not necessarily linked to effective agricultural 
production activities” (Streifeneder, 2016: 251). 

„Turismul rural” – rural tourism – nu este decît un „termen umbrelă”, care acoperă 
toate activitățile și ofertele turistice ce se petrec la țară (Streifeneder, 2016: 259). În plus, 
trebuie disjuns de “non-touristic volunteer work experiences or activities such as WWOOF or 
active working periods on farms including covering (additional) workloads with their 
workforce in return for money, board and/or lodging.” (Streifeneder, 2016: 259). 
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„Agroturismul deschis”, în măsura în care presupune muncă fizică în schimbul cazării 
şi al mesei, cum reiese din Ciervo (2013: 330-331), este radical diferit faţă de agroturismul 
autentic, întrucît reprezintă “a volunteer work experience and not a touristic stay on a farm” 
(Streifeneder, 2016: 258). 
 

6. Structura de primire agroturistică – definiții 
Supunem atenției avatarurile terminologice și definițiile sub care structura de primire 

agroturistică apare semnalată oficial în Uniunea Europeană, Statele Unite, Canada, Republica 
Moldova și România. 

Tabelul 2. Definiții ale structurii de primire agroturistice 
Entitate 
politico-

economică 
An Terminologie Definiție 

Canada 1996 agricultural 
operation 

“Since 1996, a census farm has been defined as an agricultural operation 
that produces at least one of the following products intended for sale: 
crops (hay, field crops, tree fruits or nuts, berries or grapes, vegetables, 
seed); livestock (cattle, pigs, sheep, horses, game animals, other 
livestock); poultry (hens, chickens, turkeys, chicks, game birds, other 
poultry); animal products (milk or cream, eggs, wool, furs, meat); or 
other agricultural products (Christmas trees, greenhouse or nursery 
products, mushrooms, sod, honey, maple syrup products).” (Statistics 
Canada, 2007) 
“The terms agricultural operator and operation are used in the census 
because they are broader in scope than farmer and farm, and better 
reflect the range of agricultural business from which the Census of 
Agriculture collects data. For example, the term farm would not usually 
be associated with operations such as maple sugar bushes, mushroom 
houses, ranches, or feedlots.” (Statistics Canada, 2006) 

UE 1999 agricultural 
holding 

“The statistical unit is the agricultural holding, i.e. the economic unit 
under a single management engaged in agricultural production activities. 
The unit may also be engaged in non-agricultural activities so that this 
concept should not be interpreted too strictly; the aim is rather to value 
the final production of all agricultural products.” (OECD, 1999: 12) 

Republica 
Moldova 

2003 pensiune 
agroturistică 

„Pensiune agroturistică – structură de primire turistică, situată într-o 
localitate rurală, destinată cazării turiştilor, cu o capacitate între 3 şi 20 
de camere, funcţionînd în locuinţe private sau în clădiri independente, 
care asigură o parte din alimentaţia turiştilor cu produse din gospodăria 
proprie.” (Guvernul Republicii Moldova, 2003: 3) 

SUA 2009 farm “The USDA definition of a farm is any place from which $1,000 or more 
of agricultural products were produced and sold, or normally would have 
been sold, during the reference year.” (USDA, 2009: 3) 

România 2013 pensiune 
agroturistică 

„Pensiunea agroturistică este o structură de primire turistică, avînd o 
capacitate de cazare de pînă la 8 camere, funcţionînd în locuinţele 
cetăţenilor sau în clădire independentă, 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 oferă masa, preparată din 
produse majoritar naturale, din gospodăria proprie (inclusiv produse 
piscicole) sau de la producători/pescari autorizaţi, de pe plan local. 
Gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora 
pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune şi vor însoţi turiştii 
care participă la activităţile tradiţionale, gospodăreşti sau meşteşugăreşti. 
În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară cel puţin o activitate 
legată de agricultură, piscicultură, pescaturism, recoltat de stuf, creşterea 
animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi 
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fructiferi sau se desfăşoară o activitate meşteşugărească, cu un atelier de 
lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat.” (Autoritatea 
Naţională pentru Turism, 2013: Norme metodologice, Anexa 1.5, pct. 3, 
4 şi 5.) 

Sursa: Elaborat de autor 
 

7. Concluzii 
(1) Nu există, în prezent, o tipologie general valabilă a agroturismului. 
Din pricina subiectivităţii intrinseci oricărei receptări (prestatori de servicii, beneficiari 

efectivi şi potenţiali, universitari implicaţi în programe educaţionale de asistenţă agricolă 
şi/sau agroturistică, agenţii guvernamentale, firme rurale locale etc.), sînt şanse minime ca o 
asemenea tipologie să se poată formula vreodată. 

În schimb, tipologiile agroturistice geografic contextualizate pot căpăta un grad înalt 
de acurateţe şi o extindere remarcabilă, cu condiţia să se fundamenteze pe percepţiile unui 
număr cît mai amplu şi mai variat de actori sociali. 

(2) De la prima încercare de tipologizare (2010) şi pînă la cea din urmă (2016), 
agroturismul şi-a dezvăluit progresiv chipul, pe căi catafatice şi apofatice deopotrivă. Esenţa 
sa rămîne neîndoios legată de una dintre cele mai complexe şi mai vechi relaţii umane – cea 
cu „Pămîntul-Mamă”. 

(3) Tescuitul strugurilor, mînatul vitelor la islaz sau ţesutul covoarelor, toate 
activităţile rustice tradiţionale reprezintă, pentru citadini, evenimente enigmatice şi incitante. 
Nu este surprinzător că numărul celor interesaţi de turism rural şi agroturism sporeşte în 
fiecare an. Agroturiştii experimentează sau măcar iau la cunoștință în mod nemijlocit cum se 
îngrijesc caii sau struţii, cum se aleg ciupercile de pădure comestibile, cum se mulg vacile, 
cum se recoltează merele, măslinele sau porumbul, cum se prepară brînza sau vinul de casă. 
Excursioniştii descoperă tradiţiile eno-gastronomice ale fiecărui ţinut, de la dolmathakia sau 
vodka la drobul de miel şi pălinca de pere. Diversele structuri de primire oferă oaspeţilor 
ocazia de a savura o masă tradiţională, cu produse bio, la aer curat, dar, în acelaşi timp, şi 
şansa de a intra în contact cu un foarte complex şi inedit orizont de viaţă. Agroturismul are o 
indisputabilă valoare culturală. 
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LEGISLATIVE REGULATIONS ON ROMANIAN TOURISM 
ADOPTED IN 2018 AND THEIR POSSIBLE NEGATIVE EFFECTS 

 
REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL TURISMULUI ROMÂNESC 

ADOPTATE ÎN ANUL 2018 ȘI POSIBILELE EFECTE NEGATIVE 
 

Ion TALABĂ1 
 

Abstract 
The paper deals with some Romanian legislative regulations on tourism adopted in 2018 and their 

possible negative effects upon the specific activity. 
Key words: legislative regulation, tourism, rural tourism, Romania 

 
1. Introducere 

Anul 2018 a fost unul bogat din punctul de vedere al actelor normative apărute în 
România în domeniul turismului. Reținem, în acest context, pe cele mai importante, care au 
legătură directă cu activitatea de turism rural: 

1) Ordonanța nr. 2 a Guvernului României din 02.08.2018; 
2) Ordinul Ministrului Turismului nr. 1179 din 10 octombrie 2018 pentru modificarea și 

completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a 
structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și 
brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Turism 
nr. 65/2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 882, din 19 octombrie 2018; 

3) Ordinul Ministrului Turismului nr. 1183 din octombrie 2018 pentru aprobarea 
modelului, conținutului, modalității de depunere și gestionare a Declarației privind activitatea 
desfășurată de către agențiile de turism organizatoare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 878, din 18 octombrie 2018. 

Atenția noastră, în cuprinsul acestui articol, va fi concentrată asupra primelor două 
acte normative enumerate mai sus. 

O primă remarcă 
Orice reglementare legală a unui domeniu de activitate are ca scop sprijinirea acestuia 

pentru o dezvoltare normală, conformă cu normele de conviețuire socială și cele rezultate din 
cutuma acesteia. 

Prevederile incluse în actele normative trebuie să fi exprimate cu maximă claritate, 
concise și să cuprindă, pe cât posibil, întreaga problematică pe care o reglementează în mod 
legal. 

A 2-a remarcă 
Aceste cerințe de ordin general sunt cu atât mai necesare în ceea ce privește activitatea 

de turism rural, deoarece, pentru a putea fi aplicate, trebuiesc mai întâi înțelese, atât în 
spiritul, cât și în litera lor. 

Trebuie pornit de la înțelegerea faptului că reglementările legale din turismul rural în 
ponderea lor cea mai mare nu se adresează persoanelor de specialitate sau cu pregătire 
academică superioară, ci persoanelor care în cele mai numeroase cazuri sunt oameni simpli, 
obișnuiți, dar care, prin inițiativa personală, își riscă acumulările lor și ale familiilor pe care le 
reprezintă. 

                                                 
1 Researcher I, “Gh. Zane” Institute of Economic and Social Research, Romanian Academy, Branch of Iaşi, 
ion.talaba@yahoo.com 
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Interesul legiuitorului trebuie să fie acela de a se face ușor înțeles în legătură cu modul 
legal în care activitatea de turism rural trebuie să se desfășoare. 

A 3-a remarcă 
O analiză a reglementarilor legale în vigoare în consens cu ideile exprimate în cele 

două precizări anterioare ne conduc la concluzia și propunerea de a se acorda o mai mare 
atenție în clarificarea modului în care trebuie să se desfășoare activitatea de turism rural sub 
cele două forme ale sale, respectiv în pensiuni rurale și pensiuni agroturistice. 

A 4-a remarcă 
Dintre cele trei acte normative amintite în introducere, doar primele două au în vedere 

responsabilități ce țin de activitatea de turism rural. 
De asemenea, se cuvine a fi reamintit faptul că prevederile Ordonanței nr. 2/2018 sunt 

transpuse din Directiva 2302/2015 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 
noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate. 
 

2. Sensul noilor reglementări legale în domeniu 
Pe de o parte, pornind de la intensificarea mișcării turistice la nivel planetar, european 

și național, s-a impus introducerea şi în turismul românesc a unor reglementări noi, precum și 
îmbunătățirea unora mai vechi, care să asigure acestora o mai mare siguranță și acuratețe. 

Pe de altă parte, urmare a unor evenimente petrecute din cauza insolvabilității unor 
operatori de servicii turistice și efectele negative produse turiștilor, atât organismele 
internaționale, cât și cele naționale au fost nevoite să stabilească un set de reguli care să ofere 
mai multă responsabilitate organizatorilor și prestatorilor în raport cu cerințele turiștilor. 

Referindu-ne la prevederile Ordonanței nr. 2/2018 și ale Ordinului Ministrului 
Turismului nr. 1179/2018, acestea au în vedere tocmai aspectele reieșite din incovenientele 
produse de falimentele agențiilor touroperatoare Kara Travel, Mareea și în special Omnia 
Turism. 

Constatarea pe care o facem este legată de trecerea prea abruptă dintr-o extremă în 
cealaltă, adică de la o largă deschidere față de agențiile din piață la introducerea unor restricții 
al căror efect este, pentru mulți actori ai domeniului, de descurajare și de depărtare de nevoile 
pe care această interesantă și benefică activitate le are în momentul de faţă. 

Astfel că în cuprinsul Ordonanței nr. 2/2018 sunt încercări de reglementare a 
activităților celor două tipuri de agenții, respectiv organizatoare și intermediare, printr-o 
puternică responsabilizare a activității acestora, chiar prin punerea unor bariere, ce cu greu pot 
fi depășite în practica curentă. 

Dacă aceste reglementări ar avea un efect de antrenare și de stimulare a dezvoltării 
domeniului, am fi fericiți să le acceptăm de îndată, dar conținutul mai multor articole și 
formulări interne ale acestora au deja și vor avea în continuare efecte contrare. 

În mod concret, prin prevederile Ordonanței de Urgență nr. 2/2018 și ale Ordinului 
Ministrului Turismului nr. 1179/2019, agențiilor de turism organizatoare colaboratoare ale 
pensiunilor turistice rurale și agroturistice li s-a stabilit o serie lungă de responsabilități, care 
trebuie puse în practică cu bună credință și printr-o strânsa relație cu proprietarii de baze 
turistice de cazare și alimentație publică. 

Dintre acestea, am reține următoarele elemente definitorii: 
▪ existența unui contract de colaborare în domeniu, cu obiective concrete privind 

cantitatea și calitatea serviciilor oferite, responsabilitățile asumate față de clienți, în 
concordanță deplină cu exigențele impuse prin certificatul de clasificare și categoria de 
confort aferentă; 
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▪ responsabilitățile pe care le are agenția de turism organizatoare în raport cu turiștii se 
resfrâng în final asupra pensiunilor turistice rurale și agroturistice, care, în procesul 
colaborării, sunt cele ce asigură, după caz, serviciile de cazare, masă și agrement, tratament 
balnear etc. 

▪ responsabilitățile pensiunilor turistice rurale și agroturistice sunt legate și de termenele 
de plată, decomandări, penalități acordate și de documentele financiare ce trebuiesc elaborate 
în urma serviciilor prestate. 

▪ pensiunile turistice rurale și agroturistice poartă responsabilitatea respectării cu 
strictețe a tuturor condițiilor impuse în procesul de omologare și de certificare, în sensul 
dotărilor din bazele de cazare, al programelor organizate etc. 
 

2. Reglementări necesare pentru dezvoltarea turismului rural și agroturistic care 
întârzie să apară 

Activitatea de turism rural și agroturism din România are deja o bogată experiență2, 
deși reglementările legale în vigoare nu întotdeauna au răspuns cu claritate nevoilor turiștilor 
și ale ofertanților de servicii specifice. 

În contextul actual al turismului rural românesc, până să se ajungă la asigurarea 
serviciilor de calitate pentru turiști, mai întâi investitorii și inițiatorii dezvoltării bazei tehnico-
materiale specifice (cazare, alimentație publică, agrement, tratament balnear etc.) trebuie să 
treacă de calvarul obținerii certificatului de clasificare, document ce stă la temelia începerii 
activității. 

Într-adevar, atât prin numărul pieselor pe care le conține dosarul pentru acreditare, 
respectiv cel de obținere a certificatului de funcționare, cât mai ales prin complexitatea 
acestora, în numeroase cazuri se ajunge la situații extreme, de renunțare la încercarea de 
atestare. 

Piesele pe care dosarul le conține sunt următoarele: 
▪ cerere standardizată; 
▪ certificat constator emis de Registrul Comerțului, care va include activități autorizate 

pentru funcționare, codurile CAEN aferente, înregistrarea fiscală a solicitantului, cu 
activitățile propuse etc.; 

▪ fișă standardizată privind încadrarea fiecărui spațiu de cazare pe categorii și tipuri; 
▪ fișă standardizată referitoare la încadrarea și organizarea structurilor de alimentație 

publică; 
▪ dovada înregistrării contractului de muncă; 
▪ copia avizului de specialitate pentru  documentațiile  tehnice,  incluzând un număr 

mare de documente (amplasamentul, funcționalitatea etc.) 
Documentații la fel de complexe și cu dificultate de realizare sunt solicitate și pentru 

cererile de: 
▪ preschimbare a certificatului de clasificare; 
▪ schimbare a titularului certificatului de clasificare; 
▪ schimbare a denumirii structurii de primire turistică; 
▪ eliberare a duplicatului certificatului de clasificare; 
▪ radiere a certificatului de clasificare. 

                                                 
2 Dacă avem în vedere practica de secole, în care gospodăriile rurale aveau porțile deschise față de persoanele 
străine care traversau localitățile lor. 
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După obținerea certificatului de clasificare, se începe derularea activității propriu-zise, 
în care proprietarul are asumate numeroase obligații: 

▪ asigurarea unei bune functionalități și întrețineri a spațiilor, cu toate dotările, precum 
și a tuturor elementelor conexe (spații verzi, de agrement, baze de tratament etc.); 

▪ dotările pe linia afișajului cu informații de la recepții, holuri și din camere; 
▪ condițiile de la grupurile sanitare (apă caldă și rece etc.); 
▪ temperatura medie ce trebuie asigurată; 
▪ personal calificat, cu condițiile aferente privind ținuta, echipamentele etc.; 
▪ liniștea și ordinea interioare și exterioare structurii; 
▪ lumină naturală directă și aerisire la spațiile cu funcție de cazare și alimentație 

publică, cu interdicția de cazare la subsol; 
▪ informații despre structura de cazare, cu afișarea certificatului de clasificare; 
▪ informații asupra serviciilor asigurate în materialele de promovare; 
▪ asigurarea unui set de servicii suplimentare etc. 

 
3. Necesitatea unor noi reglementări cu efect pozitiv asupra activității 

Practica curentă în domeniul turismului rural românesc impune încercarea de corectare 
a unor reglementari legale care nu stimulează într-o măsură adecvată dezvoltarea activității. 

Din acest motiv, multe elemente trebuie regândite în funcție de modul în care 
influențează, pozitiv sau negativ, evoluția pe care o dorim acestui domeniu. 

1) O primă direcție de analiză și de acțiune ar fi legată de introducerea unei 
diferențieri  metodologice între pensiunile turistice amplasate pe raza orașelor față de cele din 
rural. 

Diferențele vizibile existente la ora actuală între pensiunile turistice urbane și cele 
rurale, cum ar fi cele legate de mediile în care sunt amplasate, dimensinea construcțiilor, 
clientela căreia se adresează, tarifele practicate, produsele oferite etc., impun o disociere 
legală a celor două tipuri. 

Astfel, primele să fie denumite pensiuni turistice urbane, eventual clasificate pe stele, 
iar celelalte, pensiuni turistice rurale, deoarece au un specific aparte față de cele din prima 
categorie. 

2) A doua linie de acțiune ar trebui să fie diferențierea pieselor incluse în dosarele pentru 
obținerea certificatului de clasificare în cazul celor două tipuri de pensiuni. 

3) A treia măsură ce se impune este legată de necesitatea simplificării formularelor și a 
documentelor pe care trebuie să le conțină dosarele de obținere a certificatelor de clasificare 
pe cele două tipuri de pensiuni turistice din rural: pensiuni turistice rurale și pensiuni 
agroturistice. Și în acest caz diferențele sunt vizibile, atât prin obiectivele pe care fiecare 
dintre cele două categorii și le propune, cât și prin dimensiunile lor, confortul oferit, prețurile 
practicate, categoria de personal folosit etc. 

4) De maximă importanță strategică este și cea de a patra măsură pe care o considerăm 
demnă de a fi aplicată de către instituția responsabilă pentru acordarea certificatului de 
clasificare. 

Propunerea noastră are în vedere ca pentru pensiunile turistice rurale responsabilitatea 
acordării certificatelor de clasificare să fie în sarcina autorităților publice de la nivel județean, 
in speță Consiliile Județene, sau Direcțiile Județene pentru Agricultură, iar pentru cele 
agroturistice, primăriile comunale. 

Însă pentru toate tipurile de pensiuni turistice responsabilitatea de control asupra 
calității serviciilor să fie la Ministerul Turismului. 
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4. Concluzii 
Nivelul actual de dezvoltare a turismului românesc impune ca necesitate obiectivă 

regândirea unor reglementări legale în domeniu, pentru a le face mai operabile și mai clare în 
exprimare.  

Hotărârea Guvernului României privind Legea turismului, în noua formă propusă, care 
se află în prezent în Senatul României pentru dezbatere și aprobare, cu toate bunele intenții, 
nu rezolvă decât poate parțial problemele ridicate în cadrul acestui articol. 
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Abstract 
In Romania the communist regime was characterized by maintaining  unchanged the model of highly 

centralized non-market economy. Under the hardships of this system any kind of political and intellectual 
opposition was brutaly stifled by the authorities. Since Gorbaciov’s “perestroika” had been rejected vehemently 
by the regime of Ceaușescu, the 1989’s series of events took Romania by surprise, totally unprepared for the 
changes to come. 

During the transition, the proeminent Romanian economists, almost without exception, were linked, one 
way or another, by the post-December administrations. 

Taking back the properties confiscated by the communists and transferring the state and collectivist 
properties to private ownership, these two facts have lead to the emergence of the first embryos of domestic 
entrepreneurship. The close relationships between the political environment and the academic one, mainly based 
on economic interests, made the transition towards free economy quite difficult, with a kind of Romanian 
originality. 

The overview of the main moments that took their toll on the evolution of Romanian society emphasizes 
the particularities of the entrepreneurial activity at national level. 

Key words: entrepreneurship, economy, transition, Romania 
 

1. Introducere 
Eșecul economic evident al regimului comunist și schimbarea politică avea să 

reprezinte o adevărată provocare intelectuală pentru cercetătorii din domeniul ştiinţelor 
sociale, care au oscilat între reluarea într-o foprmă cosmetizată a  concepţiilor din  perioada 
comunistă și preluarea celor existente în literatura occidentală. Analizând atitudinea 
cercetătorii față de prăbuşirea comunismului contribuie la înţelegerea modului în care elitele 
româneşti au făcut faţă şi de această dată „capcanelor istoriei”. (Boia, 2011). 

Evoluţia economiei şi societăţii româneşti după 1989 prezintă unele caracteristici 
comune majorităţii ţărilor foste comuniste, precum şi unele trăsături specifice. Acestea din 
urmă au fost determinate de situaţia economico-socială foarte gravă în care s-a aflat România 
în momentul căderii comunismului şi de faptul că autorităţile emanate din revoluţie, au ezitat 
să efectueze reformele necesare pentru a transforma economia planificată în economie de 
piaţă. Această strategie graduală a amplificat dezechilibrele economice moştenite din perioada 
comunistă, a împiedicat reformele necesare şi a întârziat orientarea ţării spre structurile euro-
atlantice. (Gallagher, 2010). 

Abia după includerea României şi Bulgariei pe lista ţărilor candidate pentru aderarea 
la Uniunea Europeană reformele economice au început cu mai multă vigoare, România primid 
în anul 2004 statutul de economie de piaţă funcţională la care aspira. După  aderare,  
reformele au încetat iarăşi aproape complet. (Gallagher, 2010). 

Temele care au atras totuşi atenţia economiştilor români în primii ani după căderea 
comunismului au fost: liberalizarea preţurilor, privatizarea întreprinderilor de stat, distrugerea 
                                                 
1 PhD, Consultant for agricultural business, Drumul fagilor, sumovschi.dan@gmail.com 
2 Deputy Managing Director, County Directorate for Agriculture, Suceava County 
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fizică a cooperativelor agricole și creşterea deficitului fiscal. Ulterior, au mai fost puse în 
dicuţie şi alte subiecte, dar fără a fi foarte serios analizate: rolul instituţiilor, corupţia şi 
evaziunea fiscală, rolul sistemului judiciar, etc. 

Cum în perioada de tranziţie, economiştii români importanţi, au fost legaţi, într-un 
mod sau altul, de guvernele care s-au succedat în perioada postdecembristă putem afirma că 
principalul domeniu în care aceștia au obținut rezultate notabile din punct de vedere 
profesional a fost politica. Așadar nu este de mirare faptul că, cu toate că au provenit din 
rândurile mediului universitar, asupra a patru prim-miniștrii au planat numeroase suspiciuni 
cu privire la independenţa lor intelectuală - T. Stolojan (1990-1992), N. Văcăroiu (1992-
1996), R. Vasile (1998-1999), M. Isărescu (1999-2000). 

Această legătură între elitele intelectuale, pe de o parte, şi politicieni, pe de altă parte, 
este regăsită în toate ţările foste comuniste. Acestă stare de fapt nu reprezintă altceva decât o 
continuare a situaţiei din timpul regimului comunist, în care politica dicta deciziile cu privire 
la politicile socio-economice. În cazul României, datorită lungilor perioade de dominaţie 
străină, au existat și precedente în care, din lipsă de creativitate și viziune, elitele românești au 
dat dovadă de un comportamentul conformist şi imitativ, lăsându-se modelate de interesele 
economice de moment. 

Desigur această implicare a economiştilor în politică a avut drept rezultat pierderea 
încrederii populației în mediul academic și, din moment ce reformele au trenat tot timpul, 
imaginea intelectualului român s-a deteriorat în mod constant. Concomitent cu mediatizarea 
așa ziselor modele de oameni de afaceri fără studii care au succes s-a apelat și la stimularea 
financiare a unor grupuri restrânse de intelectuali care prin atitudinea obedientă au creat o 
ruptură creată între mediul antreprenorial și cel academic care continuă să se adâncească chiar 
și în prezent. 
 

2. Dependenţa de trecut 
Gândirea ştiinţifică din domeniul social este influenţată de condiţiile sociale, de 

instituţii şi de modul de organizare a activităţii ştiinţifice. În aceste condiţii, se manifestă ceea 
ce în literatură se numeşte „dependenţă de trecut”. În cazul particular analizat în acestă 
lucrare, fenomenul constă în faptul că rezultatele cercetării ştiinţifice depind  de 
particularităţile istorice, existente la un moment dat, care continuă să influenţeze 
comportamentele şi după ce au dispărut, deoarece schimbarea implică un cost sau un efort 
foarte ridicat. 

În mod concret, în domeniul cercetării economice, se constată adesea că subiectele 
abordate, poziţiile teoretice, opţiunile metodologice și prejudecăţile ideologice, sunt 
determinate de interesele, preferinţele şi valorile cercetătorilor, de viaţa lor personală, carieră, 
capacităţi intelectuale și resurse materiale. 

În acest cadru, absenţa oricăror dezbateri deschise cu legătură la modul de funcţionare 
a conceptelor de ordin economic, a normelor juridice sau a politicilor sociale a influenţat 
negativ situația economico-socială a societății românești. Acesta este motivul pentru care 
şocul  exercitat  de  căderea  comunismului  asupra  vieții economico-sociale  din  România  a  
fost  mai resimțit cu mult mai puternic decât în alte ţări central şi est-europene. 

Nu trebuie să ne mire faptul că economiştii care, în timpul comunismului, s-au 
specializat pe problemele economiilor occidentale şi care au apărat dogmele marxiste au avut, 
în general, mai multe cunoştinţe teoretice, practice şi de limbă pentru a înţelege emergenţa 
economiei de piaţă. Prin prisma cunoștințelor acumulate, ei au avut o capacitate mai mare de a 
anticipa schimbările determinate de adoptarea noului tip de economie. Astfel o parte din 
aceşti economişti proveniţi cu precădere din rândul cercetătorilor de la Institutul Central de 
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Cercetări Economice al Academiei Române au reușit să se impună cu ușurință drept 
economişti de frunte ai tranziţiei. 

În ceea ce privește economiştii specializaţi în economia politică a socialismului au 
avut o atitudine diferită, continuând să pledeze pentru menţinerea economiei de stat. Cum în 
rândurile acestora se regăseau cu precădere acei economiști care se rezumau la elogierea 
politicii partidului şi statului comunist, nu dețineau cunoştinţele şi competenţele necesare 
pentru a se adapta la noul mediu economic şi social.  

Lucrarea de față îşi propune nu doar să treacă în revistă evoluţia recentă a 
evenimentelor majore care au marcat percepției asupra mediului economic românesc, ci să 
vină în ajutorul cititorului pentru înțelegerea contextul care a condus către conturarea unei 
noii doctrine de stânga în rândul tinerilor. Până acum, au fost efectuate puţine studii de acest 
gen şi nici în prezent nu pare a exista un interes prea mare pentru acest subiect din partea 
opiniei publice şi a economiştilor, tocmai datoriră dependenței de trecut a unor categorii 
privilegiate de cadre universitare. Totuși nu putem ignora faptul că după 30 de ani socialismul 
este din nou la modă, formulând o critică incisivă a ceea ce nu merge în societatea 
românească. 

Simțin momentul favorabil acei activiştii care după căderea comunismului au fost 
marginalizați în eșaloanele inferioare au simțit oportunitatea de a reveni pe prima scenă a 
politicii românești prin susţinerea revendicărilor populiste ale forţelor politice aşa-zis „de 
stânga”. Concentrându-se asupra temelor cu privire la protecția socială și pledând pentru 
subvenţionarea şi creditarea preferenţială a industriei, mineritului, transporturilor, agriculturii, 
educației etc., pe care le-au motivat prin necesitatea de a stimula producţia, a păstra tinerii în 
țară şi a obține preţuri scăzute la unele produse de bază sau categorii de consumatori. Aceste 
recomandări de politică economică au fost apreciate de o largă majoritate a populației care a 
început să adopte o atitudine puternic anti-UE. 

Mulţi dintre noii socialişti sunt millenniali și cred că inegalitatea este scăpată de sub 
control, că economia este manipulată și că lobbyingul practicat de corporații a determinat 
guvernele să ia măsuri de austeritate în perioadele de criză economică. Fără a-și pune prea 
multe întrebări, tinerii care îmbrățișează convingerile de stânga, susțin schimbarea seturilor de 
valori după care este guverneată societatea şi economia, deoarece în viziunea lor acestea nu 
mai servesc interesele oamenilor obişnuiţi şi că trebuie să fie „democratizate”.  

În aceste condiţii, se constată că singurii specialişti din domeniul ştiinţelor sociale care 
au fost mai preocupaţi şi au avut mai mult succes decât economiştii în abordarea unor 
probleme economice majore ale României postcomuniste au fost jurnaliștii de investigaţie. 
Aceștia prin  dezvăluirile,  cu  mare  impact  asupra opiniei  publice,  au  constituit  adesea 
singura cale de a obţine informaţii cu privire la unele procese economice în curs, în legătură 
cu care nu existau date, ori în legătură cu care datele disponibile nu erau de încredere. 

Este interesant de menţionat totuşi că Vechea Stângă, urmașă a PCR și păstrătoare  a 
paradigmei național-comuniste poate coabita absolut perfect cu Noua Stanga, „progresistă” și 
care îmbrățișează valorile marxismului ortodox. 
 

3. Concluzii 
Domeniul antreprenoriatului s-a bucurat de o atenţie deosebită în literatura de 

specialitate. Deşi nu există o definiţie unanim acceptată a activității antreprenoriale, 
specialiştii cad de acord asupra importanţei acestora în dezvoltarea economică. 

Antreprenorii împărtășesc un set comun de trăsături care îi ajută să-ți demareze 
activități pe cont propriu. Printre acestea se numără abilitățile de leadership, capacitatea de 
muncă, gradul de independență, toleranța la risc sau gradul de responsabilitate pe care doresc 
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să și-l asume. Potrivit lui Davidsson (1991) un motor important al capacităţii naţionale 
antreprenoriale este modul în care populaţia percepe antreprenoriatul. Raportându-ne la 
„dependenţă noastră de trecut” nu trebuie să avem nedumeriri în momentul analizării 
situaților statistice cu privire la rezultatele antreprenoriale în România 

Măsurile necesare pentru dezvoltarea ecosistemului antreprenorial românesc vor avea 
succes doar dacă cei care dezvoltă programele întreprinse la nivel național vor avea întâlniri 
constantnte cu reprezentanți mediului de afaceri. 

Astfel, statul trebuie să ofere pachete educaționale atractive care să atragă beneficiarii 
prin calitatea sa și nu prin beneficiile financiare obținute în urma frecventării unui asemenea 
curs. În acest sens, este important să se adapteze curricula la condițiile pieței concomitent cu 
recrutarea lectorilor din rândurile antreprenorilor cu experiență. Doar împreună, sectorul 
public și cel privat au puterea de a contribui semnificativ la dezvoltarea ecosistemului 
antreprenorial românesc. 
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LEGAL ASPECTS REGARDING THE DEVELOPMENT OF TOURIST 
PENSIONS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
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Abstract  
This article describes the legal framework that contributes to the development of tourist pensions in the 

Republic of Moldova. The rural tourism is an economic activity relatively new in the social - economic spectrum 
of the Republic of Moldova, but it has a well - established history in other European countries where the idea 
has been taken up and adapted to our realities. 

Key words: tourism, tourist pension, cultural and natural heritage, tourist potential, classification 
categories, tourist accommodation services, tourism industry, strategic objectives, development areas 
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1. Introducere 
Turismul reprezintă un fenomen social, cultural şi economic, care are la bază 

deplasarea persoanelor în afara locului permanent de trai, motivele de bază pentru a călători 
fiind odihna şi agrementul. 

În contextul Republicii Moldova, călătoria şi odihna în afara mediului urban sunt tot 
mai solicitate de cetăţenii, dar şi de către persoanele sosite de peste hotare. Aerul curat, natura 
abundând în verdeaţă, gustul natural al legumelor şi fructelor, bucătăria tradiţională gustoasă, 
însoţită de vinuri de calitate, specificul lucrului şi vieţii de la sat însoţit de tradiţii şi obiceiuri 
populare, sufletul deschis al oamenilor de la ţară constituie argumente convingătoare şi 
decisive în planificarea odihnei de week-end şi nu numai. 
 

2. Aspecte legale 
De aceea cadrul legal are un impact essential în dezvoltarea pensiunilor turistice. La 

rîndul său, Legislaţia Republicii Moldova defineşte pensiunile turistice drept structuri de 
primire turistică. Astfel, în conformitate cu prevederile Legea nr. 352 din 24 noiembrie 2006 
cu privire la organizarea şi desfăşurarea activitărţii turistice în Republica Moldova, art. 3 
menționează, că "structura de primire turistică este o construcţie sau o amenajare destinată 
cazării turiştilor şi/sau servirii mesei pentru turişti". 

Conform art. 18 din Legea nr. 352/2006 "structurile de primire turistică se vor ghida în 
activitatea lor de Normele metodologice şi criteriile de clasificare a structurilor de primire 
turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei, aprobate de Guvern".[1] În acest context, 
menţionăm că Normele metodologice şi criteriile de clasificare a structurilor de primire 
turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
643 din 27 mai 2003. Hotărârea respectivă divizează structurile de primire turistică în 2 
categorii: structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi structuri de primire turistică 
cu funcţiuni de servire a mesei, definind fiecare dintre acestea după cum urmează:[3] 

1) structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare - construcţie sau amenajare 
destinată, prin proiectare şi execuţie, cazării turiştilor străini şi interni, inclusiv colaboratorilor 
instituţiilor cărora le aparţin structurile respective; 
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2) structură de primire turistică cu funcţiuni de servire a mesei - construcţie sau 
amenajare, din cadrul structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau amplasate în 
localităţi turistice, sau în staţiuni turistice, sau administrate de agenţi economici din industria 
turistică, destinată, prin proiectare şi execuţie, alimentaţiei turiştilor. 

De remarcat, că noţiunea de "structură de primire turistică" conţine în sine acţiunea 
de bază - a primi turişti. Această calitate poate fi atribuită tuturor obiectivelor turistice care 
sunt vizitate de către turişti, adică primesc turişti: muzee, mănăstiri, vinării, etc. De aceea, 
pentru entităţile unde se cazează turişti ar fi mai corect de utilizat sintagma "unitate de cazare 
turistică". Propunere: Pentru entităţile unde se cazează turişti, de substituit în legislaţie 
noţiunea de "structură de primire turistică" cu noţiunea "unitate de cazare turistică". 

Actele normative de bază din Republica Moldova în care se indică tipurile structurilor 
de primire turistică cu funcţii de cazare sunt: Legea nr. 352 din 24 noiembrie 2006 cu privire 
la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova [1] şi Hotărârea 
Guvernului nr. 643 din 27 mai 2003 [3]. Conform documentelor menţionate, la noi pot activa 
următoarele tipuri de unităţi de cazare turistică: 

▪ hotel - structură de primire turistică, destinată cazării turiştilor în clădiri sau în corpuri 
de clădiri, care pune la dispoziţia turiştilor camere sau apartamente dotate corespunzător, 
prestează servicii specifice şi dispune de recepţie şi de spaţii de servire a mesei în incintă. 
Categoriile de clasificare a hotelurilor sunt: 5, 4, 3, 2, 1 stele. 

▪ hotel-apartament - structură de primire turistică, destinată cazării turiştilor în clădiri 
sau în corpuri de clădiri, compuse din apartamente sau garsoniere, astfel dotate încât să 
asigure păstrarea şi prepararea alimentelor, precum şi servirea mesei în incinta acestora. 
Categoriile de clasificare a hotelurilor-apartament sunt: 5, 4, 3, 2 stele. 

▪ motel - structură de primire turistică, destinată cazării turiştilor, situată de regulă în 
afara localităţilor, în imediata apropiere a arterelor rutiere importante, dotată şi amenajată atât 
pentru cazare şi masă, cât şi pentru parcarea mijloacelor de transport în condiţii de deplină 
siguranţă. Categoriile de clasificare a motelurilor sunt: 3, 2, 1 stele. 

▪ vilă turistică - structură de primire turistică cu capacitate relativ redusă, destinată 
cazării turiştilor, funcţionând în clădire independentă, situată, de regulă, în zone de interes 
turistic şi care prestează servicii specifice turiştilor. Categoriile de clasificare a vilelor sunt: 
5, 4, 3, 2, 1 stele. 

▪ bungalou - structură de primire turistică cu capacitate redusă, destinată cazării 
turiştilor, realizată, de regulă, din lemn sau din alte materiale uşoare, adecvate condiţiilor 
climaterice din zona geografică respectivă. Categoriile de clasificare a bungalourilor sunt: 3, 
2, 1 stele. 

▪ pensiune turistică - structură de primire turistică situată într-o localitate urbană sau 
rurală, destinată cazării turiştilor, cu o capacitate între 3 şi 20 de camere, funcţionând în 
locuinţe private sau în clădiri independente, care asigură şi pregătirea, şi servirea mesei. 
Categoriile de clasificare a pensiunilor turistice sunt: 4, 3, 2, 1 stele. 

▪ pensiune agroturistică - structură de primire turistică situată într-o localitate rurală, 
destinată cazării turiştilor, cu o capacitate între 3 şi 20 de camere, funcţionând în locuinţe 
private sau în clădiri independente, care asigură o parte din alimentaţia turiştilor cu produse 
din gospodăria proprie. Categoriile de clasificare a pensiunilor agroturistice sunt: 3, 2, 1 
stele. 

▪ camping - structură de primire turistică sezonieră, destinată cazării turiştilor în căsuţe 
de lemn, corturi sau rulote, amenajate astfel încât să asigure parcarea mijloacelor de transport, 
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pregătirea mâncării şi prestarea serviciilor aferente. Categoriile de clasificare a campingurilor 
sunt: 4, 3, 2, 1 stele. 

▪ sat de vacanţă - ansamblu de clădiri, de regulă, vile sau bungalouri, amplasat într-un 
perimetru bine determinat, care asigură turiştilor servicii de cazare, de alimentaţie şi o gamă 
largă de prestaţii turistice suplimentare (de agrement, sportive, culturale etc.). Categoriile de 
clasificare a satelor de vacanţă sunt: 3, 2 stele. 

▪ tabără de vacanţă - ansamblu de clădiri cu capacităţi de până la 10 paturi într-o 
cameră, amplasat într-un perimetru bine determinat, care asigură copiilor şi adolescenţilor, cu 
vârsta între 7-16 ani, servicii de cazare, de alimentaţie şi o gamă largă de prestaţii 
suplimentare specifice. Categoriile de clasificare a taberelor de vacanţă sunt: 2, 1 stele. 

▪ apartament sau cameră de închiriat în locuinţe familiale - structură de primire 
turistică, destinată cazării turiştilor, constând dintr-un număr limitat de spaţii din locuinţe 
private, care asigură şi posibilitatea de pregătire a hranei în comun cu locatarul. Categoriile de 
clasificare a apartamentelor sau a camerelor de închiriat în locuinţe familiale sunt: 3, 2, 1 
stele. 

▪ botel - structură de primire turistică, utilizată pentru cazarea turiştilor pe vase 
plutitoare (nave maritime/fluviale) bine amenajate în scopul călătoriei sau ca hotel plutitor, 
ancorat în porturi sau în locuri special amenajate. Categoriile de clasificare a botelurilor sunt: 
5, 4, 3, 2, 1 stele. 

În anul 2018, în rezultatul modificărilor operate prin Legea nr. 109 din 14.06.2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
activităţii turistice în Republica Moldova, lista menţionată a fost completată cu noţiunea de 
"casă rurală". Astfel, casa rurală este o structură de cazare turistică şi, după caz, de 
alimentare, organizată în baza unei case (gospodării) proprietate privată care respectă stilul 
arhitectural tradiţional (regional, zonal sau local), cu o capacitate de până la 3 camere pentru 
cazarea a maximum 10 persoane, respectând în deservirea turiştilor tradiţiile populare de trai, 
muncă şi odihnă. Alimentaţia turiştilor la casa rurală se asigură cu produse din producţia 
proprie sau cu produse crescute în gospodăriile din localitate ori din localităţile din preajmă. 

Normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 643/2003, [3] stabilesc 
şi tipurile de structuri de primire turistică cu funcţiuni de servire a mesei, care pot funcţiona în 
Republica Moldova. Reieşind din noţiunea expusă mai sus, şi anume: "structură de primire 
turistică cu funcţiuni de servire a mesei - construcţie sau amenajare, din cadrul structurilor 
de primire turistică cu funcţiuni de cazare", consluzionăm că toate aceste unităţi de servire a 
mesei pot activa în cadrul pensiunilor turistice. Expunem în continuare lista unităţilor de 
alimentaţie menţionate în Hotărârea Guvernului nr. 643/2003, cu posibilitatea de clasificare 
după nivelul de confort, după cum urmează: [3] 

1) Restaurant - unitate de alimentaţie publică, care îmbină activitatea de producere a 
produselor de alimentaţie publică cu cea de servire, oferind clienţilor o gamă diversificată de 
preparate culinare, produse de patiserie-cofetărie, băuturi alcoolice şi nealcoolice. Pot exista 7 
tipuri de restaurante: clasic, specializat, cu specific naţional sau local, cu program artistic, 
braserie, berărie, terasă de vară: 

▪ restaurant clasic - unitate de alimentaţie publică cu un larg sortiment de preparate 
culinare (gustări calde şi reci, preparate lichide calde, mâncări, produse de cofetărie, patiserie, 
îngheţată, fructe, băuturi nealcoolice şi alcoolice, produse din tutun), iar pentru crearea unei 
atmosfere distractive poate avea şi o formaţie muzicală. Prestează servicii suplimentare de 
organizare a banchetelor, recepţiilor etc. Categorii de clasificare: 1, 2, 3, 4, 5 stele. 
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▪ restaurant specializat - unitate de alimentaţie publică cu un sortiment specific 
permanent aflat în meniu, amenajat şi dotat adecvat. 

Pot exista 7 tipuri de restaurante specializate: pescăresc, vânătoresc, dietetic, lacto- 
vegetarian, rotiserie, zahană, familial sau pensiune: 

» restaurant pescăresc - unitate de alimentaţie publică ce propune un sortiment 
larg din preparate culinare din peşte, salate, băuturi, decorat cu obiecte sugestive din 
activitatea de pescuit. Categorii de clasificare: 2, 3, 4, 5 stele. 

» restaurant vânătoresc - unitate de alimentaţie publică ce propune un sortiment 
larg din preparate culinare din vânat (iepure, căprioară, mistreţ, gâşte, raţe sălbatice etc.), 
salate, băuturi, decorat cu elemente specifice de vânătoare, inclusiv prezentarea personalului. 
Categorii de clasificare: 2, 3, 4, 5 stele. 

» restaurant dietetic - unitate de alimentaţie publică ce oferă clienţilor sortimente 
de preparate culinare dietetice, pregătite sub îndrumarea unui specialist medical, şi băuturi 
nealcoolice. Categorii de clasificare: 1, 2, 3, 4 stele. 

» restaurant lacto-vegetarian - unitate de alimentaţie publică ce oferă sortimente 
de preparate culinare pe bază de lapte şi produse lactate, ouă, paste făinoase, orez, salate din 
legume, dulciuri, lactate proaspete, produse de patiserie, îngheţate, băuturi nealcoolice calde 
şi reci. Categorii de clasificare: 1, 2, 3, 4 stele. 

» restaurant-rotiserie - unitate de alimentaţie publică de mică capacitate, care 
propune carne la frigare-rotisor (pui, muşchi de vacă şi de porc etc.), gustări reci, salate, 
băuturi răcoritoare, cafea, vin şi un sortiment redus de băuturi alcoolice. Spaţiul de producţie 
se află în interiorul sălii de consumaţie. Categorii de clasificare: 1, 2, 3, 4 stele. 

» restaurant-zahană - unitate de alimentaţie publică care serveşte, la comandă, 
produse (carne de porc, vacă, miel) şi subproduse de carne (ficat, rinichi, splină etc.), mici, 
cârnaţi pregătite la grătar şi alese de client din vitrine. Mai poate oferi ciorbă, friptură, salate, 
murături, dulciuri etc. Categorii de clasificare: 1, 2, 3, 4 stele. 

» restaurant familial sau pensiune - unitate de alimentaţie publică ce oferă mai 
multe variante de meniuri complete la preţ accesibil. Poate funcţiona pe bază de abonament. 
Categorii de clasificare: 1, 2, 3, 4 stele. 

▪ restaurant cu specific local sau naţional - unitate de alimentaţie publică care oferă 
sortimente de preparate culinare din obiceiurile gastronomice locale (cramă, colibă) sau 
naţionale (chinezesc, arăbesc, mexican etc.), tradiţionale sau specifice unor anumite zone. 
Categorii de clasificare: 2, 3, 4, 5 stele. 

▪ restaurant cu program artistic - unitate de alimentaţie publică care, prin dotare şi 
amenajare, asigură derularea unor programe de divertisment (muzică, balet, circ etc.). 
Categorii de clasificare: 3, 4, 5 stele. 

▪ braserie - unitate de alimentaţie publică ce oferă pe parcursul zilei preparate reci, 
sortiment restrâns de bucate, cofetărie-patiserie, băuturi nealcoolice calde şi reci, băuturi 
alcoolice de calitate, bere. Categorii de clasificare: 3, 4, 5 stele. 

▪ berărie - unitate de alimentaţie publică specifică pentru desfacerea berii de mai multe 
sortimente, în recipiente specifice, şi a unor produse şi preparate culinare care se asociază cu 
berea. Categorii de clasificare: 3, 4, 5 stele. 

▪ grădină de vară (terasă) - unitate de alimentaţie publică în aer liber, amenajată, dotată 
şi decorată cu specific de "grădină" şi care oferă un sortiment diversificat de preparate 
culinare, băuturi alcoolice şi nealcoolice, cafea, fructe, etc. Categorii de clasificare: 2, 3, 4, 5 
stele. 
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2) Bar - unitate de alimentaţie publică cu program de zi sau de noapte, în care se 
serveşte un sortiment diversificat de băuturi alcoolice şi nealcoolice şi un sortiment restrâns 
de produse culinare. Pot exista 5 tipuri de baruri: de noapte, de zi, cafe-bar, disco-bar, bufet-
bar: 

▪ bar de noapte - unitate de alimentaţie publică cu caracter distractiv, cu orar de noapte 
şi program de divertisment, cu o gamă variată de băuturi alcoolice fine, băuturi nealcoolice, 
specialităţi de cofetărie, îngheţată, fructe, cafea. Categorii de clasificare: 3, 4, 5 stele. 

▪ bar de zi - unitate de alimentaţie publică care funcţionează, de regulă, în cadrul 
hotelurilor şi a restaurantelor sau ca unitate independentă şi oferă clienţilor o gamă largă de 
băuturi alcoolice şi nealcoolice, gustări în sortiment restrâns, specialităţi de cofetărie şi 
posibilităţi de distracţie (muzică, televizor, jocuri). Categorii de clasificare: 2, 3, 4, 5 stele. 

▪ cafe-bar, cafenea - unitate de alimentaţie publică care combină activitatea de 
desfacere a cafelei cu cea recreativă, oferă clienţilor gustări calde şi reci, produse de cofetărie- 
patiserie, îngheţată, cafea, băuturi alcoolice fine şi băuturi nealcoolice. Categorii de 
clasificare: 2, 3, 4, 5 stele. 

▪ disco-bar (discotecă, videotecă) - unitate de alimentaţie publică de divertisment pentru 
tineret, care oferă gustări, produse cofetărie-patiserie, îngheţată, băuturi alcoolice şi 
nealcoolice. Divertismentul este asigurat de muzică, înregistrată şi difuzată prin instalaţii 
speciale de disc-jockey, şi de dans. Categorii de clasificare: 2, 3, 4, 5 stele. 

▪ bufet-bar - unitate de alimentaţie publică ce oferă un sortiment restrâns de preparate 
calde şi reci, pregătite în bucătăria proprie sau aduse din afară, băuturi nealcoolice calde şi 
reci, băuturi alcoolice. Categorii de clasificare: 1, 2, 3 stele. 

3) Fast-food. Pot exista 5 tipuri de fast-food: 
▪ restaurant fast-food - unitate de alimentaţie publică cu desfacere rapidă a preparatelor 

culinare calde şi reci, băuturilor alcoolice (bere) şi nealcoolice, la sticlă. Categorii de 
clasificare: 1, 2, 3 stele. 

▪ restaurant fast-food cu autoservire - restaurant fast-food în care clienţii aleg şi 
servesc singuri preparatele şi băuturile, cu plata după alegerea produselor. Categorii de 
clasificare: 1, 2, 3 stele. 

▪ bufet tip expres şi bistrou - unitate de alimentaţie publică de desfacere rapidă, în care 
fluxul clienţilor nu este dirijat, servirea se efectuează de către vânzător, iar plata se face 
anticipat; şi este dotată cu mese de tip "express". Categorii de clasificare: 1, 2, 3 stele. 

▪ pizzerie - unitate de alimentaţie publică specializată în desfacerea sortimentelor de 
pizza, precum şi a gustărilor, salatelor, produselor de patiserie, băuturilor răcoritoare, berii, 
vinurilor la pahar sau băuturilor slab alcoolizate. Categorii de clasificare: 1, 2, 3 stele. 

▪ snack-bar - unitate de alimentaţie publică cu o tejghea-bar care permite accesul unui 
număr mare de consumatori, serviţi direct cu sortimente pregătite total sau parţial în faţa lor. 
Acesta oferă o gamă largă de preparate culinare (crenvurşti, pui fripţi, sandvişuri etc.), precum 
şi băuturi nealcoolice calde şi reci şi băuturi alcoolice în sortiment redus. Categorii de 
clasificare: 1, 2, 3 stele. 

4) Cofetărie - unitate de alimentaţie publică specializată în desfacerea unui sortiment 
larg de prăjituri, torturi, fursecuri, îngheţată, băuturi nealcoolice calde şi reci. Categorii de 
clasificare: 1, 2, 3, 4, 5 stele. 

5) Patiserie - unitate de alimentaţie publică specializată în desfacerea pentru consum, 
pe loc sau la domiciliu, a producţiei proprii în stare caldă (plăcinte, ştrudele, covrigi, gogoşi 
etc.). Sortimentul de băuturi include bere la sticlă, băuturi nealcoolice, calde, răcoritoare, 
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lactate. Se poate organiza şi cu profil mai restrâns: plăcintărie, simigerie, covrigărie, 
gogoşerie sau patibar. Categorii de clasificare: 1, 2, 3 stele. 

În paralel cu Tipurile structurilor de primire turistică cu funcţii de servire a mesei 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 643/2003 în legislaţia Republicii Moldova există şi 
Nomenclatorul-tip al unităţilor de alimentaţie publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică [5]. 

Conform Nomenclatorului menţionat, în Republica Moldova pot activa următoarele 
tipuri de unităţi de alimentaţie publică (anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernuliui nr. 1209/2007): 

1) Complex de alimentaţie publică - unitate (structură) de alimentaţie publică care 
cuprinde în aceeaşi clădire două sau mai multe unităţi de alimentaţie publică, ce pot avea şi 
intrări separate sau un complex de clădiri. 

2) Restaurant - unitate de alimentaţie publică care oferă consumatorilor un larg 
sortiment de produse culinare şi de cofetărie-patiserie de înaltă calitate, precum şi diverse 
băuturi şi ţigări. Restaurantele sunt dotate cu pliante de reclamă, coperte de firmă pentru 
meniuri şi invitaţii prezentate artistic. În foaier poate fi organizată desfacerea suvenirelor şi 
florilor Restaurantul poate fi dotat cu formaţie muzical-artistică, care funcţionează în orele de 
seară pentru crearea unei atmosfere distractive. Oferă servicii suplimentare: deservirea 
banchetelor, diferite recepţii, alte festivităţi. În Nomenclator sunt prezentate 4 tipuri de 
restaurante: 

▪ restaurant naţional - restaurant care oferă servicii tradiţionale, specifice ţării 
respective. Aici se pune la dispoziţie o gamă largă de produse culinare, băuturi alcoolice şi 
nealcoolice tradiţionale ţării respective. Ambianţa interioară a restaurantului, mobilierul, 
vesela, programul muzical, uniforma personalului de servire trebuie să corespundă coloritului 
naţional. 

▪ restaurant specializat - restaurant în care consumatorilor li se oferă un sortiment 
specializat de produse culinare şi băuturi ce figurează permanent în meniul unităţii. Dotarea şi 
prezentarea lui trebuie să corespundă specializării (pescăresc, vînătoresc). 

▪ vagon-restaurant - restaurant menit să deservească pasagerii transportului feroviar cu 
dejunuri, prânzuri, cine, produse de cofetărie şi băuturi, precum şi să servească pasagerii 
direct în vagoane. Vagoanele-restaurant asigură cu mâncare caldă lucrătorii brigăzilor de 
deservire a trenului. 

▪ cramă - restaurant, construcţia şi dotarea căruia aminteşte un beci pentru păstrarea 
vinurilor. Astfel de unităţi se amplasează în subsoluri şi semisubsoluri Mobilierul, vesela, 
inventarul, uniforma ospătarilor reflectă stilul unităţii Consumatorilor li se oferă bucate şi 
articole culinare specifice, gătite la grătar sau la tigaie, fiind servite în vase de ceramică sau de 
lut pe platouri de lemn. 

3) Bar - unitate de alimentaţie publică cu program de zi sau de noapte, în cadrul căruia 
se propune o gamă largă de băuturi alcoolice şi nealcoolice, un sortiment îngust de produse 
culinare şi de cofetărie. Se permite completarea activităţii cu un program artistic, jocuri 
electronice şi video. Consumatorii sunt serviţi de barman la tejgheaua-bar cu scaune înalte, 
mese mici cu scaune respective. 

▪ disco(video)-bar - bar cu profil de divertisment pentru tineret, care comercializează 
gustări, produse de cofetărie, îngheţată şi, în special, cocteiluri alcoolice şi nealcoolice. 
Divertismentul este realizat prin intermediul muzicii de audio şi dans, înregistrată şi difuzată 
prin "disc - jokey". Videoteca este special amenajată cu instalaţii electronice pentru 
prezentarea video-programelor şi filmelor. 
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▪ bar de vin (cocktail-bar) - bar, amplasat în hoteluri, restaurante, cafenele. Se servesc 
diverse vinuri, aperitive uşoare, produse de cofetărie. 

▪ bar-biliard - bar cu profil sportiv-biliard, activitatea comercială fiind bazată pe 
desfacerea de gustări, bucate de felul doi cu o tehnologie a preparării necomplicată, produse 
de cofetărie, îngheţată, cocteiluri. Jocurile de biliard se desfăşoară în sala în care sunt instalate 
mese de biliard. 

▪ vagon-bar - bar menit să deservească pasagerii transportului feroviar, la distanţe 
scurte, cu produse de cofetărie, nucuşoare, chipsuri, îngheţată, băuturi răcoritoare, precum şi 
să servească pasagerii în vagoane. 

4) Cofetărie - unitate amplasată separat sau amenajată în sălile comerciale ale 
magazinelor, indiferent de specializare. Se comercializează produse de patiserie şi cofetărie, 
îngheţată, cocteiluri, băuturi răcoritoare şi fierbinţi. 

5) Cafenea - unitate care îmbină activitatea de comercializare a cafelei cu 
divertismentul; oferă consumatorilor băuturi nealcoolice calde (cafea, cafea cu lapte, cacao, 
ciocolată, ceai), precum şi gustări reci şi calde, bucate de felul doi, îngheţată, produse de 
cofetărie, băuturi alcoolice (lichior, divin). 

▪ cafenea specializată - cafenea dotată conform specializării respective, sortimentul 
diversificat de preparate culinare şi produse, de asemenea, trebuie să corespundă tematicii. 
Cafenelele specializate pot fi de mai multe tipuri: cafenea-îngheţată, lacto-cafenea, cafenea 
pentru tineret, cafenea pentru copii, pizzerie, plăcintărie, internet-cafenea. 

▪ cafenea-bar - cafenea care îmbină activitatea barului cu desfacerea unui sortiment vast 
de produse culinare, diferite tipuri de cafea, produse de cofetărie, îngheţată, băuturi alcoolice 
fine (lichior, divin, vermut). 

6) Cantină - unitate destinată preparării şi consumului pe loc a diverselor mâncăruri 
pentru dejun, prânz şi cină. Este amplasată în apropierea uzinelor, şantierelor de construcţie, 
şcolilor de cultură generală şi liceelor, blocurilor studenţeşti etc. Cantinele trebuie să aibă săli 
comerciale pentru servirea consumatorilor, încăperi de producţie, depozite, încăperi 
administrative. În cantine funcţionează un sistem de autoservire în front liniar sau cu punerea 
prealabilă a mâncărurilor pe masă, în funcţie de contingentul ce urmează să fie servit. În 
cantine, suplimentar, poate fi organizată desfacerea producţiei prin bufete. 

▪ cantină de distribuţie - cantină destinată pentru distribuirea şi deservirea sortimentului 
de bucate, preparate în altă unitate de alimentaţie publică. Este dotată cu utilaj pentru 
distribuire şi menţinerea temperaturii necesare a bucatelor şi articolelor culinare, gustărilor. 

7) Bufet - unitate care funcţionează de obicei independent sau în incinta unor instituţii, 
unde se comercializează un sortiment restrâns de gustări reci, produse culinare, sandviciuri, 
băuturi, preparate în bucătăria proprie sau aduse de la altă unitate de alimentaţie publică. 

8) Fast-food - unitate care propune clientelei sale o servire rapidă de produse la preţuri 
unitare. Oferta de produse se reduce la un sortiment limitat, bazat pe un singur produs şi este 
prezentată de obicei pe panouri luminoase. Preparatele sînt preluate de clienţi la casă în 
momentul achitării şi consumate pe loc sau în afara unităţii. Produsele sînt oferite în inventar 
de servire de unică folosinţă. 

9) Crâşmă - unitate amenajată în stil naţional, în care consumatorilor li se propune un 
sortiment vast de vinuri, izvar, plăcinte, învârtite, legume proaspete. 

10) Sală de degustaţie - unitate în care sala comercială este amenajată specific pentru 
degustarea băuturilor alcoolice. În timp de seară poate activa ca bar ori cafenea cu condiţia că 
dispune de încăperi necesare şi este dotată cu inventarul şi veselă pentru acest tip de unităţi. 
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11) Terasă/grădină de vară, cafenea de vară (minicafenea) - unitate amenajată în 
bază pavilioanelor sau a altor încăperi, pe terenuri la aer liber, dotate cu umbrele şi mobilier 
pentru servirea consumatorilor. În cafenelele de vară, minicafenele şi la terasele de vară 
consumatorii sînt serviţi cu produse de preparare simplă, tartine, pizza, articole de patiserie, 
care pot fi încălzite în cuptorul cu microunde, cu produse de panificaţie, sucuri, băuturi 
răcoritoare, ţigări. Terasele de vară sînt unităţi de sezon la aer liber; pot fi adiacente unităţilor 
staţionare de alimentaţie publică. În cazul în care terasa/grădina de vară funcţionează ca 
unitate de sine stătătoare, comerciantul este obligat să înscrie pe firmă denumirea "TERASĂ", 
urmată de tipul unităţii respective (terasă-bar, terasă-bufet, terasă-restaurant etc.). 

12) Punct de deservire la bordul navelor aeriene, vaselor navale - punct mobil 
(cărucior) sau încăpere, prevăzut pentru deservirea călătorilor, care oferă un sortiment limitat 
de bucate preparate în unităţi specializate (secţii) ale cateringului (gustări reci, produse 
culinare, băuturi), precum şi produse alimentare în ambalajul producătorului. 

13) Punct de servire la locul de cazare în hoteluri - punct mobil (cărucior), pentru 
servirea turiştilor cazaţi în hotel, care oferă produse culinare calde, produse de cofetărie, 
patiserie, preparate în încăperi separate ale hotelului băuturi şi ţigări. 

14) Sală de festivităţi - unitate în care sala comercială este amenajată specific pentru 
desfăşurarea festivităţilor, inclusiv a nunţilor. Dispune de încăperile de producţie necesare, 
este dotată cu utilaj şi inventar corespunzător. În cazul în care nu are loc nici o festivitate, 
unitatea respectivă poate activa ca restaurant sau cafenea. 

15) Secţie de preparare a hranei pentru a fi servite la bordul navei aeriene - unitate 
utilată pentru prepararea bucatelor şi produselor culinare, care urmează a fi servite de către 
pasageri la bordul avionului. 
 

3. Concluzii 
În urma cercetărilor realizate putem constata, că cadrul normativ în vigoare defineşte 

noţiuni, stabileşte norme, responsabilităţi, sancţiuni. Studiind cadrul normativ, am constatat 
anumite neconcordanţe între norme stabilite de acte normative diferite şi a identificat 
posibilităţi de îmbunătăţire a acestuia. Si anume: analizând cadrul normativ referitor la tipurile 
unităţilor de alimentaţie publică din Republica Moldova, constatăm că tipurile unităţilor de 
alimentaţie publică prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1209 / 2007 [5] (temei - Legea nr. 
231/2010 cu privire la comerţul interior) [2] diferă de tipurile unităţilor de alimentaţie publică 
(servire a mesei) prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 643/2003 [3] (temei - Legea nr. 
352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova) 
[1]. 

În contextul celor expuse, se evidenţiază necesitatea uniformizării abordării clasificării 
unităţilor de alimentaţie publică pe tipuri şi excluderea clasificării acestora pe categorii. În 
acest sens, se propune revizuirea conţinutului Hotărârii Guvernului nr. 1209/2007 si a 
Hotărârii Guvernului nr. 643/2003 si elaborarea unui nomenclator unic al unităţilor de 
alimentaţie publică. 
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Abstract 
The potential of forms of tourism in the Republic of Moldova is insufficiently promoted, for this reason 

it is well advised to attract the investments in this domain, to encourage the local entrepreneurs to invest in 
tourism. Featuring a multitude of extensive agricultural landscapes, balneo-climatic natural resources, places of 
worship and cult of Moldova has a great potential for tourism development. The competitiveness strategy in 
tourism in the Republic of Moldova should highlight the development and valorisation of the forms of rural, spa, 
religious, gastronomic, wine, sports and weekend tourism. Only by examining the situation in the tourist domain 
and by consulting the professional persons it is possible to mention the tendencies and to propose the priority 
directions for domain development. 

Key words: rural tourism, strategy, recreation, travel guide, promotion 
JEL: M210, O180 

 
1. Introduction 

It is worth noting that in the Republic of Moldova the tourism industry tends to 
collaborate to offer high quality services, authentic experiences to tourists, local rural 
development, supporting traditional hospitality, culture, gastronomy and quality wine 
production. Moldova is supposed to be internationally recognized as the most hospitable 
destination in the heart of Europe, offering visitors unique experiences. 

The Republic of Moldova has a rich area of natural objectives and complexes of 
tourist importance, which allows the development of ecotourism as a sustainable form of 
tourism. It is worth noting the presence of natural ecosystems that have the potential to 
develop ecotourism in protected areas and other natural areas, which have good natural 
conditions for outdoor activities: hiking, flora and fauna observation, sports and cultural 
activities. [1]   

The tourist potential of Moldovan Republic not only in the number of registered 
tourists, but also in the total number of business visitors, foreign diplomats and citizens living 
abroad and visiting the country. At present, an increased interest in the field of tourism is the 
application of innovations, ecosystems and the development of the tourism industry's 
competitiveness through digital tools and skills. 

International economic and technical-scientific cooperation added new dimensions to 
state intervention in the field of tourism. With the recognition of tourism as a factor of socio-
economic development, it has systematically been systematically included in the assistance 
and technical cooperation programs of international bodies as well as in bilateral assistance 
programs. 

The USAID Moldova Competitiveness Project has adopted a comprehensive approach 
to tourism, which focuses on the following issues:  

▪ promoting Moldova as a tourist destination on key markets, including: campaigns, 
exhibitions, country branding with the Tree of Life and Wine of Moldova; 
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▪ the modernization of tourist services, the most important ones being: wineries, rural 
hostels, artisans; 

▪ development of new tourist products, namely: wine and gourmet tours, hiking, 
cycling, MICE; 

▪ improving the human resources of the sector, such as: product knowledge, customer 
service, etc.; 

▪ developing a tourism policy and strategy in common with the World Tourism 
Organization, as well as strengthening the role of The National Tourist Association of 
Moldova in the development of the tourism industry. 

In choosing the competitiveness strategy in the field of tourism in the Republic of 
Moldova, the following priorities are highlighted: excellence in tourism education, business 
environment, economic facilities and innovation, markets and international partnerships.  

In our opinion, the achievement of the Strategy's objectives will allow the 
consolidation of a competitive regional and international industry based on investment, 
knowledge and innovation. The development strategy should ensure the mobilization of the 
resources of the Moldovan society, which would imply its full potential for carrying out 
projects of national importance. 
 

2. Policies for promoting tourism potential in the Republic of Moldova 
It is applauding that Moldovan tourism has begun to be perceived as an activity of 

promoting national authenticity, but it also needs to be maintained with the purpose of 
recording effective country results. Tourism is an economic activity that brings wealth to the 
population, can halt migration and generate jobs, especially in rural areas.  

The central authority responsible for developing, approving and implementing tourism 
policies is the Tourism Agency of the Republic of Moldova. One of the basic functions of the 
institution is to ensure the rational use of tourism resources in the country while respecting 
conservation and environmental protection measures in tourist areas and resorts.  

The civil society was consulted by attracting experts from the field, with the support of 
which the Tourism Development Association in Moldova elaborated the Study of Diagnostic 
Analysis of the Tourism Sector in the Republic of Moldova. With the support of the USAID's 
Growth of Competitiveness and Enterprise Development II project (USAID CEED II project), 
a number of activities have been carried out which have enabled the consultations and 
recommendations of tourism companies, tour operators, tour operators and mass managers - 
from abroad, visitors to the Republic of Moldova. [2]   

It is noteworthy that the Republic of Moldova is a relatively new and exotic 
destination for tourists. Our country was visited by hundreds of people: experts, 
representatives of travel agencies, journalists, bloggers and potential business partners who 
exchanged information and experiences. Tourist companies operating in the Republic of 
Moldova need to initiate trade-related talks to attract tourists' interest and to promote domestic 
wine in various markets. [5] 

Thus, tourism companies need the organization of events and exhibitions to meet the 
proposed objectives of promoting Moldovan tourism, increasing the visibility of the Republic 
of Moldova as a tourist destination, promoting domestic wines and increasing the volume of 
their exports. We mention that wine cellars and wine areas are the main attractions of the 
Republic of Moldova, being included in tourist routes, establishing new business relations, 
knowing the trends in the field and the preferences of the tourists. 

As an example, the International Specialized Exhibition "Tourism. Leisure. Hotels ", 
which is the most important promotion event in the Republic of Moldova dedicated to the 
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tourism industry, held in 2018, during which the results of the contest" Contribution to the 
development of tourism in the Republic of Moldova in 2017 ", organized by to the Tourism 
Agency and awarded Diplomas, for: 

▪ the most representative Company that has contributed to the development of Tourism 
Receiver; 

▪ the most representative Company that contributed to the development of Domestic 
Tourism; 

▪ the most representative Company that has contributed to the development of Emerging 
Tourism; 

▪ the most active company that contributed to the promotion of the Republic of Moldova 
as a tourist destination at the International Tourism Exhibitions; 

▪ the most representative Avia Company; 
▪ the most representative Viticulture Company that has contributed to the development 

of tourism in the Republic of Moldova; 
▪ the hotel with the largest number of tourists in 2017; 
▪ the agrotouristic pension with the highest number of tourists in 2017; 
▪ the spa resort with the highest number of tourists in 2017; 
▪ the most representative Tourism Development Project; 
▪ the most representative Travel Guide; 
▪ the most benevolent Customs; 
▪ the most benevolent border policeman; 
▪ the most active Tourism Specialist in the local public administration.  

As part of the campaign to popularize the Moldovan tourism destination, in April 
2015, the Moldova Holiday mobile app was launched. It allows you to get acquainted with the 
best tourist attractions in Moldova, find out their location on the map and provides all the 
useful information for visiting them (description, photos, opening hours, prices, route, contact 
details, etc.).  

The appendix includes such sights as wine cellars (Chateau Vartely, Cricova, Milestii 
Mici), rock monasteries (Saharna, Tipova), museums, monuments, estates, etc. Any tourist 
who plans to visit Moldova can install Moldova Holiday App on any mobile device for free 
and organize their trip to the smallest detail. 

In this regard, we mention that in 2017 the first Tourist Information Center (TIC) was 
launched. The center provides visitors with information about events, accommodations, tours 
and itineraries. Moreover, through virtual reality technology, visitors will be able to "walk" 
through some locations before deciding whether to visit them. 

The Tourist Information Center was created with the financial support of the European 
Union under the "Support to Confidence-Building Measures" Program, implemented by 
UNDP and the United States Agency for International Development (USAID), and the 
Swedish Government through the Competitiveness Project. 

The realization of the project cost about 1.5 million lei, of which 235.000 lei were 
provided by the European Union and 1.3 million lei by the Competitiveness Project of 
Moldova. 

The US Government has been supporting the Moldovan tourism sector for more than 
five years and the launch of the Tourist Information Center aims to complete the tourist 
ecosystem and cover the greatest need for tourists - access to information. According to 
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surveys, 71% of the interviewed tourists at the exit from the country noticed the lack of 
information as the biggest challenge during their trip to the Republic of Moldova. 

The TIC strengthens the foundations for the development of a regional and national 
network of tourist information centers. The Center was created within a cooperation platform 
between the Moldovan National Tourist Association and the Regional Development Agency 
from Tiraspol, where it already operates an information point for tourists. 

The tourism sector in the Republic of Moldova has development potential and is a key 
factor for socio-economic progress, contributing to the reduction of poverty and migration. In 
2014, USAID launched the country's tourism brand "The Tree of Life: Discover the Way of 
Life," through which foreign tourists are invited to "discover the unknown". [6]  

For the Republic of Moldova, an EU-supported Cross-Border Project is proposed, 
which will include a series of trainings, study visits to tourist boarding houses, a guide for 
tour operators, support for the organization of four festivals, a tourist map and even a 
documentary film which will highlight the tourist patrimony from the districts of Soroca 
(Moldova) and Iampil (Ukraine).  

Within the proposed project, the infrastructure of some public cultural institutions will 
be improved and 30 tourist boarding houses as well as the representatives of the local 
authorities in both regions will strengthen their capacities in the field of tourism marketing. 
This is co-financed by the European Union through the Republic of Moldova - Ukraine under 
the Eastern Partnership (EaPTC). The European Union's overall contribution to the 
implementation of the EaPTC program is 12.5 million euros, of which 3.3 million euros are 
intended for the Republic of Moldova-Ukraine program. [7]   

The Republic of Moldova participated for the first time with a stand at the 14th edition 
of the China Outbound Travel & Tourism Market Beijing Tourism Exhibition (COTTM 
2018), which took place at the Beijing Agricultural Exhibition Center, Beijing. During the 
event, besides the Tourism Agency, another 5 Moldovan companies, namely: "Solei Turism" 
SRL, "Cricova" SA, "Tatra Bis" SRL, "Asconi" and "Visit Moldova" promotional materials 
and wines, spirits and sparkling wines at a common stand under the auspices of the tourist 
brand "Moldova: discover the routes of life". The main purpose of the event was to promote 
Moldovan tourism and domestic national wines, establish new business relations, to know the 
trends in the field and the preferences of the tourists. [5]   

At the same time, the Republic of Moldova in 2018 was named as the "World Tourism 
Winery 2018", under the aegis of the World Tourism Organization, aiming at presenting the 
Moldovan wine tourism potential and as a result positioning the Republic of Moldova in the 
world's top tourist destinations winery. 

At present 142 wine factories operate in the Republic of Moldova, 23 of them have 
conditions and experience for receiving visitors. Here tourists have the opportunity to know 
the technology of wine production, to follow in some cases even the process of bottling and to 
participate in the tasting of the finished product. More than 150,000 Moldovans work to 
create this strategic product of our country, over 1000 enterprises are active in wine and wine 
tourism, and the sector represents almost 1/5 of the value created by the whole agro-food 
industry.  

Wine contributes not only to the promotion of Wine Moldova, as a quality product and 
the tourism potential of the country, managed to attract an increasing number of foreign 
guests from year to year. 

As a wine country, the Republic of Moldova offers the opportunity to choose preferred 
routes, so tourists can visit underground cellars and wine-cellars, wine shops, primary wine 
processing plants, champagne, divine, lime, balsams, etc.. Wine factories are part of the 
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"Wine Route in the Republic of Moldova" tourist route, an essential motivation to visit our 
country. They are a means of promoting the most popular local tourist product. 

The tourism sector in the Republic of Moldova has an enormous potential for 
development. In just a few years, Moldova has evolved from the title of the least visited 
European destination (2013, Lonely Planet) to figurant in the most important top destinations 
of tourist destinations, recommended for travelers (2017, National Geographic, Huffington 
Post, Trips. com). 

In 2017, the Republic of Moldova registered a 50% increase in the number of foreign 
citizens, as opposed to 2015. Also in 2017, the rural pensions registered three times more 
visitors than in 2015, the number of wineries providing tourist services doubled, and the 
number of visitors to wine tourism destinations increased by 20%. 

In the framework of the tourism promotion policy, for the year 2018 several joint 
projects Moldova - Romania were announced: "Stefan cel Mare si Sfant" route and the 
opening of the Tourist Promotion Offices of Romania in Chisinau and the Republic of 
Moldova in Bucharest. The "Stefan cel Mare and Sfânt" route will be financed from the 
budget of the Romanian Ministry of Tourism and will include the castles and ruins of the time 
of the Great Leader. 

At the same time, the collaboration is extended by forming a working group for the 
implementation of the tourist routes: "The Wine Route", " The Fortress Route" and "The 
Route of Monasteries". [8]   

The "Wine Route" project is the first project implemented and implemented jointly 
with the Romanian side, especially for Asian tourists (China, Japan, South Korea, etc.), as 
well as those from North and South America. The launching of the common route "Wine 
Route" is made implicitly in the context of the Republic of Moldova's holding of the title "The 
World Capital of Wine Tourism of the Year 2018", but also the inclusion of this route in the 
"European Wine Route" with the Romanian Ministry of Tourism is proposed to be included in 
the relevant World Tourism Organization projects to the UN, such as the "Silk Route".  

A new symbol of national culture, the Tree of Life, was elected the new tourist brand 
of the Republic of Moldova. The brand in this form is already actively used at various events 
aimed at attracting tourists and increasing the recognition of Moldova as a tourist destination 
abroad. In particular, souvenirs were produced: cups, t-shirts, badges, magnets, etc., which is 
presented at various exhibitions, tourist events, and national holidays. Accompanied by the 
slogan “Discover the routes of life”, it presents the characteristics of Moldova as a tourist 
destination: hospitality, naturalness, authenticity, gastronomy and Moldovan traditions.  

The online promotion project in the tourism and hospitality industry entitled 
#BeOurGuest is part of a comprehensive marketing program for activating local tourism to 
encourage citizens in the country and the diaspora to get to know and visit tourist attractions 
as well as to contribute to tourism development through inviting foreign guests to discover the 
Republic of Moldova and its cultural and tourist heritage. This campaign has become viral in 
a very short time, reaching over 4,000,000 views in social media.  

#BeOurGuest was launched simultaneously in three target countries for receiving 
tourism - Romania, Italy and Poland - and has achieved exceptional results, being reflected in 
over 100 publications, television shows and national and international radio programs. 
Throughout 2018, the campaign continued and managed to overcome the boundaries of digital 
so that various promotional activities were carried out under the umbrella of the #BeOurGuest 
campaign, more precisely 15 cultural and tourist events, such as concerts by Eugen Doga, 
Global Wine Tourism Conference and other local events; 11 press-trips with international 
journalists and bloggers, and 2 micro-campaigns for activating the diaspora. On the Romanian 
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market this campaign was successful, with many tourists who have chosen this country as a 
tourist destination. Besides, tourism officials claim that our country is a target market for 
Moldova, with 20,000 more tourists registering in Romania in 2017, 20% more than in 2016. 

As a result of these systematic efforts, the Republic of Moldova has been voted by 
famous tourism promotion publications such as National Geographic, Lonely Planet and New 
York Post as one of the top 10 destinations of the year in the context of 5 years, the same 
publications called it the "least visited destination". 

#BeOurGuest was launched under the auspices of the country's tourism tree, the Tree 
of Life, being supported by the Ministry of Economy and Infrastructure and the Investment 
Agency of the Republic of Moldova. The implementation of the campaign was carried out by 
the National Association for Tourism Receiver with the support of the strategic partner 
Moldova-financed Competitiveness Project financed by USAID and the Government of 
Sweden. 

Tourism in the Republic of Moldova has an enormous potential for development, 
which is currently partially capitalized, and tourism as an industry is not currently considered 
a priority sector in the Republic of Moldova.  

For foreigners Moldova as a tourist destination - it is part of a regional package that 
includes Romania and Ukraine. The main challenges for the development of this industry are 
the development of well-designed local and regional products, especially for wine and 
gastronomic tourism and the development of infrastructure both internally, road infrastructure 
and connections with other destinations, direct flights. 

The development of tourist potential would be possible by creating a platform for 
collaboration between actors from all fields related to the tourism industry: wineries, event 
organizers, carriers, tour operators, hoteliers, HORECA, folk craftsmen, etc., uniting their 
efforts will amplify their results. This will help create a good image of the country, both for 
those who want to come home and build a business in this area, as well as for international 
partners, which provide strategic support for the development of this complex industry. 

Incoming, receiving tourism, bringing in foreign tourists, is the most efficient form of 
tourism, a catalyst for economic growth, regional development and, of course, socio-cultural 
development of society. Business tourism, or MICE tourism is a new direction that needs to 
be developed. [3] 

However, it is worth mentioning that adventure tourism is becoming more and more 
popular in the Republic of Moldova. One of the main destinations is Old Orhei. Soon, those 
who will visit this cultural-natural reserve will find there new routes for cyclists and runners, 
but also bird watching areas. This is the goal of the project implemented between June-August 
2018 by the RunMoldova public associations, MTB mountain biking and the Ecological 
Movement of Moldova. In the first phase of the Orhei Vechi Adventure Tourism project, 
three routes will be launched: The Butuceni Getic Fortress Route (4 km of hiking and bird 
watching, the Medieval Town (7 km of hiking and running) and the Valley of Gypsy Valley 
(5 km of cycling and running). 

Old Orhei is a good place for birdwatching lovers, at least 75 species of birds can be 
seen in this natural reserve. The Old Orhei hosts the DescOpera Classical Outdoor Music 
Festival, where the Adventure Travel project is launched, supported by the Ministry of 
Education and Culture, the Moldova-Competitiveness Project financed by USAID and the 
Government of Sweden and the National Tourist Association of Moldova.  

During the launching of the 6 birdwatching, hiking and cycling routes within the 
cultural-natural reserve "Orhei Old" presented the particularities of these trails and the ways 
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to explore them, as well as informative materials meant to improve the visitor's field 
experience (informative leaflets, birds guide, interactive map, Story Maps etc.).  

This product was developed within the framework of the "Responsible Community-
Landscape Conservation" Project, developed by the Ecological Movement of Moldova with 
the support of the Small Grants Program of the Global Environment Facility implemented by 
UNDP. Strategic Partner - The Competitiveness Project in Moldova, funded by USAID and 
the Swedish Government. 

New tourist routes that include locations located on both banks of the Nistru River are 
available to tourists eager to discover Moldova. The eight routes include 30 objectives, among 
them: agropotasia, craft workshops, villages with rich history, and traditional tasting - wine in 
the cellars of Branesti or vermouth on the left bank of the Dniester. Two tourism associations 
from Chisinau and Tiraspol joined their efforts to capitalize on the tourist potential of the 
settlements on both banks of the Dniester River. Prior to being made available to tourists, the 
routes were tested by guides and representatives of travel agencies. 

The localities on both banks of the Dniester have a huge tourist potential. The National 
Tourist Receiver Association of Moldova and the Regional Development Agency from 
Tiraspol have made a joint project to capitalize on it. 

Thus, on the left bank of the Dniester River, at the "Buket Moldavii" wine factory, 
tourists have the opportunity to see the production process, the garden with plants used in the 
manufacture of licorice, and taste the vermouth. In addition to the spectacular landscapes of 
the Rascov village, visitors can contemplate some religious places: a synagogue, an Orthodox 
and a Catholic church, built in the 18th century, the latter being functional today. 

Apiary from Sadchi village, which offers tourists the opportunity to experience 
apitherapy, to collect seasonal fruits and to enjoy honey flavored honey or the agropoda 
located in Valea Adânca village are the tourist attractions included for the first time in the 
itineraries on the left bank of the Dniester River. 

The tourist routes continue on the right bank of the Dniester. At Hanul lui Hanganu 
Guesthouse in Lalova, Rezina, they have the opportunity not only to enjoy traditional dishes 
but also to prepare them. The boarding house offers boat rides and utensils for fishing 
enthusiasts. At Clisova Noua, at the Handicraft Center "Rustic Art", visitors can learn the art 
of carpet tissue.  

At the disposal of the tourists there is also a sales exhibition and the great attraction of 
Molovata village is the exceptional scenery offered by cascade and cave. The Branesti 
Brewery promises to become a new popular tourist destination. Here, at a depth of 16 meters 
below the ground, in a former stone quarry is set up a unique recreation complex. 

The tourist routes were developed within the platform "Strengthening tourist business 
relations on both banks of the Dniester through the development of sustainable partnerships", 
implemented by the National Association for Receiver Tourism from the Republic of 
Moldova and the Regional Development Agency from Tiraspol. The project is carried out 
within the framework of the European Union funded Program "Support to Confidence 
Building Measures", implemented by UNDP Moldova. [3] 

Three villages in the center of the country, Cioresti, Dolna and Micleuseni, created the 
"Dor de Codru" rural tourism route. Scenic sites, secular hills, popular craftsmen and agro-
tourist hostels are among the 20 objectives included in the route. 

Creating the "Dor de Codru" route is a project initiated by local and native authorities, 
with the support of the UNDP project "Migration and Local Development". For the 
development of the tourist route, the Government of Switzerland granted $ 50,000, local 
governments have allocated about $ 22,000, and the natives donated over $ 8,000. 
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This project is fully in line with the strategic priorities of the Swiss Agency for 
Development and Cooperation in Moldova and will increase the attractiveness of this region. 
A larger flow of tourists will stimulate people in the three communities involved to develop 
additional services and products, generating additional revenue. Therefore, many families will 
be able to provide decent income at home without the need for migration abroad. 

Intercommunity cooperation for the development of rural tourism is found in the 
strategic plan of the commune. The route includes six tourist routes: ecological, fishing, 
cultural, gastronomic, historical-religious and sports. 

This area has a rich tourist potential that needs to be managed jointly to optimize 
efforts and increase positive outcomes. Tourists will be able to test at Cioresti the pottery 
technique at Zaharia Triboi's house, the only craftsman in the Republic of Moldova who 
creates black ceramic objects. In the village of Vulcanesti in the same commune, inhabited 
predominantly by Roma, tourists will learn more about customs and traditions at a camp-
shaped museum arranged under the open sky. 

In the locality are several historical monuments, including the Romanian Heroes 
Graveyard. On the same touristic route, in Micleuseni, guests will be able to taste the famous 
Honey from the "House of Honey", known for curative properties. 

The business card of the Dolna village is the Museum Constance and the cellar of the 
Zamfirache Arbore-Ralli boyar, and the spring and glade of Zamfirei. According to the 
legend, in these places, the Russian poet Aleksandr Pushkin met his beloved Zamfira. 

In order to receive tourists and offer them complete services, some locals have 
arranged and opened their own agro-tourist boarding houses, where guests will be able to stop 
and taste traditional dishes. 

From the above we conclude that rural tourism and agritourism are perfect 
opportunities for opening new businesses in Moldovan villages, where agriculture is the main 
activity. So, local tourist boarding houses can be opened in any village, but in order to be 
initiated and successful they must be attractive for tourists. 
 

3. Tourist activity of travel agencies and tour operators in the Republic of Moldova 
At the level of tourism firms, given the fact that modern tourism is becoming 

increasingly important, a particular problem facing the tourism industry is the provision of 
services of a superior quality level. Quality is the component that boosts the efficiency of 
tourism activities and must be taken into account by any development strategy at 
microeconomic level. 

In the Republic of Moldova a post-industrial base should be gradually created by 
shaping an innovative society, based on the traditions and experience of our ancestors. This 
will improve the country's competitiveness, but also the capacity of the state and society to 
create and maintain the tourism, cultural, science-technological and economic potential, 
which will allow it to resist competition with other countries in all spheres of life. 

As a rule, a foreign tourist comes to Moldova for three or four days. There are also 
tourists who prefer to set their travel routes independently. They do not come to visit certain 
tourist attractions, break stereotypes and are tempted to interact with people to find their 
stories.  

Under these circumstances, a successful tourism product can be promoted through the 
authenticity of beautiful places and special people, the diversity of natural and cultural 
heritage and the flexibility to combine tourist experiences with the specific needs of tourists. 

In order to develop a sustainable strategy for the promotion and information of 
tourists, it is necessary to study their preferences and wishes at the level of current trends. 



Inga ZUGRAV 

 44

Health tourism is an important part of traditional Moldovan tourism being sought after 
by foreign tourists especially for spa resorts offering specialized treatments at a high level. 
Being equiped with adequate infrastructure. 

Among the most famous spa resorts are: Bucuria-Sind, Valulul lui Voda, Codru, 
Harjauca, Calaras and especially the White Nufarul in Cahul. 

Moldova's tourist offer for tourists visiting the country necessarily includes the tour of 
the famous wineries and cellars, the gastronomy and the traditions of the Moldovan people, 
besides the traditional offer, tourism in the Transnistrian region has grown in recent years 
where Soviet culture has been preserved and can be reached. 

The most popular offers are those that include visiting the very popular wineries and 
cellars in the European area and abroad: the Milestii Mici cellars, which are included in the 
Guinness Book, and the Cricova cellars, which is being prepared for inclusion in UNESCO 
heritage. Wine tourism is interesting because it is unique through its infrastructure. 

The tourist offer based on wine tourism passes easily into the gourmet offer. National 
cuisine is highly appreciated by foreign tourists because it is very diverse, delicious and, most 
importantly, contains authentic, authentic taste products. Apart from the combination of 
traditional wine-cuisine, the traditions of the Moldovan people, through horns, Serbs, folk 
dances, are the favorites of foreign tourists. 

The Moldavian tourist offer also includes sightseeing of the material treasures: caving 
monasteries in combination with ecological tourism, namely nature reserves. This offer is 
popular with tourists in Japan. Soroca Fortress now enjoys popularity, coming in offer with 
the Roma Hill and the traditions and culture of this area. 

In domestic tourism, the highest flow of visitors is provided by students, high-school 
students or students. Among the most desirable destinations is the Eiffel Bridge in Ungheni, 
which links Moldova to Romania, Naslavcea, the Prut area, etc. It creates a flow of tourists, 
including foreigners, and events all over the country: festivals, national festivals, national port 
promotion events. [4] 

If five years ago, foreign tourists paid for a tourist package in Moldova over one 
thousand euros per person, largely because of expensive airfares, with the opening of several 
direct flights, the cost has fallen to 400-500 euro.  

The National Bureau of Statistics informs that in 2017 travel agencies and tour 
operators have provided tourist services to 285.0 thousand tourists and tourists, 21.7% more 
than in 2016. The increase in the number of tourists and tourists was conditional the increase 
in the number of participants in the emitting tourism (+ 29.4%) and the receiving tourism (+ 
11.7%). At the same time, the number of participants in domestic tourism has decreased (-
7.7%).  

Out of the 17.5 thousand foreign tourists and tourists who visited the Republic of 
Moldova in 2017 and benefited from the services of travel agencies and tour operators, 78.3% 
came for recreation and recreation purposes, 17.2 % - business and professional and 4.5% - 
treatment. 

 The most significant weight in the total number of foreign tourists and tourists arrived 
in the Republic of Moldova came from the citizens of Romania (16.7%), the Russian 
Federation (9.6%), Ukraine (7.2%), Germany (6.8%), Poland (6.3%), United Kingdom of 
Northern Ireland (4.7%), Austria (4.6%), the United States (3.4%), China and the Netherlands 
(3.1%), Japan (3.0%), Italy (2.5%), Finland, France and Turkey (2.1%), Slovenia and Greece 
(2.0%), Israel (1.3%) and Denmark (1.2%). 

Through travel agencies and tour operators in the year 2017, 229.3 thousand tourists 
and excursionists went abroad, or 29.4% more than in 2016.  
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Most Moldovan citizens went abroad for recreation, leisure and recreation purposes 
(98.9%). The citizens of the Republic of Moldova preferred to travel mainly to Turkey (35.7% 
of the total abroad), Bulgaria (23.4%), Romania (13.6%), Greece (10.3%), Egypt (4.4%), 
Ukraine (3.3%), Spain (1.4%), Italy (1.1%), Montenegro and the Czech Republic (1.0%).  

The number of tourists and excursionists participating in the domestic tourism in the 
year 2017 constituted 38.1 thousand, down 7.7% compared to 2016. The movement of the 
Moldovan residents within the country for tourism purposes was organized mainly by the 
agencies tourism and tourists in the municipality of Chisinau (45.8%), development regions 
Center (27.2%) and South (24.1%). 

Analyzing the statistical data, it is noticed that in 2018 tourism authorities and tour 
operators granted tourist services to 323.5 thousand tourists and tourists, 13.5% more than in 
2017. The increase in the number of tourists and tourists was conditioned by the increase in 
the number of participants in the emitting tourism (+ 15.1%), the receiving tourism (+ 10.2%), 
as well as the domestic tourism (+ 5.3). 

Out of the 19.3 thousand foreign tourists and tourists who visited the Republic of 
Moldova in 2018 and benefited from the services of travel agencies and tour operators, 82.1% 
came for recreation, recreation and leisure purposes, 14.8 % - business and professional and 
3.0% - treatment. 

The most significant weight in the total number of foreign tourists and tourists arrived 
in the Republic of Moldova came from the Romanian citizens (19.3%), the Russian 
Federation (9.0%), Austria (8.5%), Germany (8, 1%), Ukraine (8.0%), Poland (5.7%), China 
(3.3%), Italy and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (3.2% , Japan 
(2.5%), Finland (2.3%), the United States (2.1%), Turkey and Latvia (2.0%), Bulgaria (1.4%) 
, Israel, Belarus and France (1.2%), Sweden and Switzerland (1.0%). 

Through tourism agencies and tour operators in the year 2018 264.1 thousand tourists 
and excursionists went abroad, or 15.1% more than in 2017. Most Moldovan citizens went 
abroad for recreation and leisure purposes recreation (99.0%). The citizens of the Republic of 
Moldova preferred to travel mainly to Turkey (36.3% of the total abroad), Bulgaria (23.2%), 
Romania (11.7%), Egypt (9.2%), Greece Ukraine (3.9%), Spain and Italy (0.9%), Hungary, 
Montenegro and the Czech Republic (0.8%), United Arab Emirates (0.5%). 

The number of tourists and excursionists participating in the domestic tourism in 2018 
amounted to 40.1 thousand, increasing by 5.3% compared to 2017. The movement of 
Moldovan residents within the country for tourism purposes was organized mainly by the 
agencies tourism and tourists in the municipality of Chisinau (45.2%), development regions 
Center (27.6%) and South (25.0%). [9] 

Analyzing and generalizing the data provided by the Tourism Development Strategy 
"Tourism 2020" we can see that there will be an annual increase of approximately 3% of the 
number of foreign tourists arriving in the Republic of Moldova, which will generate a volume 
of revenues by 2020 approximately 248 million lei. Also, there is an annual increase of about 
4 percent of the number of domestic tourists who will spend their holidays at national level, 
which will generate a sum of tourism receipts of about 851.3 million lei by 2020. At the same 
time there is a volume of the total tourist activity (domestic tourism and foreign tourism) of 
approximately 1099.3 million lei during the period 2014-2020. [2] 

We mention that as a methodological basis of the innovations in the strategy of 
development of the Moldovan tourism can serve mapping and certification of all tourism 
structures of the Republic of Moldova, organizing cultural events, promoting rural tourism to 
destinations, identification and mobilization of funds through public-private partnerships 
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through projects, the promotion of poorly exploited tourist destinations, and the creation of 
tourist clusters. 
 

4. Conclusions 
From the above it follows that, in the conditions of a modern economy, the policy of 

achieving the economic and social objectives of major interest for the national economy is in 
the direct competence of the state bodies, the only ones able to decide the use of public funds. 

Synthesizing the international experience regarding the ways in which the 
governments of the different countries act in order to coordinate the efforts of public and 
private bodies to promote tourism, the following possibilities of state support for the 
development of tourism: 

▪ the assessment, in general development, of the likely needs for accommodation and 
other material tourism base objectives; 

▪ coordination of tourism research, including information systems for collecting the 
statistical data indispensable both for research and for substantiating the strategy of promoting 
domestic and international tourism; 

▪ the implementation, through state and private units, of the programs for training and 
professional development of the cadres needed by the tourism industry; 

▪ regulating and controlling the operation of different compartments or components of 
the tourism industry in order to stimulate, protect and ensure the legal framework for the 
activity, in accordance with the interests of the tourism industry in general, and the interests of 
national and international tourists, in particular; 

▪ providing services of a general nature, indispensable to tourism expansion; 
▪ the development of general tourist promotion campaigns and the support of the 

commercial tourist advertising campaigns of economic agents in the tourism industry. 
Thus, in tourism, more than in other sectors of activity, close coordination between the 

various government departments and organizations dealing with tourism activity needs to be 
strengthened. As a result, in addition to the central coordination of tourism activity at the level 
of the national economy, there must also be coordination between representatives of the 
governmental and non-governmental tourism bodies at international, local and local levels. 

The creation of international organizations was an important step in the development 
of the tourism sector, these organizations having the role of supervising, planning and 
directing the development of tourism activities. Obviously, the objectives of any tourism 
organization are to develop and promote tourism globally, regionally and nationally. 

As tourism development has grown, becoming an integral part of modern society, its 
international dimension has grown, and national governments have begun to play an 
increasingly important role, with a range of interventions ranging from infrastructure to 
regulation. 

The International Union of Official Tourism Organizations (UIOOT) has been 
renamed in the World Tourism Organization, and the first session of the WTO General 
Assembly held in Madrid in 1975, and since 1976 it has become the executive agency of 
UNDP. 

Developing business relationships in the region, capitalizing on the potential of 
business tourism, tools to promote three major key points to be addressed. Innovation and 
creativity underpin the diversification and growth of competitiveness.  

The importance of major changes in tourism, the pursuit and understanding of tourism 
trends, the identification of key elements for the creation of tourism offers in common with 
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neighboring countries, the understanding of Moldova's unique advantages for specific types of 
tourism, the existence of an insufficient number of providers tourism services, the infinite 
number of companies that make tourism and promote Moldova - are just a few reasons to 
promote Moldova as a tourist destination. 
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Abstract 
Rural tourism is present in Romania as a principal factor of rural development and, as well, is 

considered a complex activity that contribute at the improvement of life quality and well-being of local citizens. 
Rural tourism is nowadays a choice for people from different ages who want to discover a traditional way of 
living, small manufacturers or even a reconnection with the nature and the heritage.  Social media is nowadays 
one of the most popular way of communication due to the extremely large amount of users they have, the level of 
engagement they facilitate and, as well, due to lower costs they require in order to establish a proper 
promotional campaign.  Moreover, being present and active on social media can help a business or organization 
in reaching their audience and make it easy to spread information and to create awareness about how they are 
and what are they doing. Based on content analysis of the social media data, this article want to evaluate and 
analyze the presence of Romanian rural tourism on social media platforms such as Facebook, YouTube, 
Instagram and Twitter. 

Key words: rural tourism, social media, content analysis 
JEL: M31, L83, Z32 

 
1. Introduction 

For developed consumer societies, tourism is now one of the top leisure activities 
because of the high priority now placed on leisure [15]. Rural tourism is nowadays a choice 
for people from different ages who want to discover a traditional way of living, small 
manufacturers or even a reconnection with the nature and the heritage. 

Rural tourism was conceptualized as engagement in activities that celebrate the old 
ways of life [7]. Although tourists are likely to travel to rural places as an escape from 
overcrowded urban life, studies have shown that rural tourists actually seek a range of 
experiences [7, 16]. Tourists are no longer seeking only the consumption of goods and 
services, but also the consumption, and sharing, of experiences with others [15]. Rural 
tourism researches can help the owners of the households involved in rural tourism to 
improve their offer, by carefully planning and choosing the right marketing and advertising 
campaigns, as well as to make the right decisions about investment [1, 27] . 

Social media is nowadays one of the most popular way of communication due to the 
extremely large amount of users they have, the level of engagement they facilitate and, as 
well, due to lower costs they require in order to establish a proper promotional campaign [3]. 
It is challenging existing customer service, marketing and promotional pro-cesses throughout 
the tourism sector [26]. Social media is becoming part of more and more users day by day, 
due to the facile access to technology and the lowest cost of the Internet [32]. Facebook is one 
of the most popular social netwroks, with more than 2.38 billion monthly active users for the 
first quarter of 2019, from all over the world [34]. 
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Social media is considered a new way of interaction between people, and, as well, a 
new mean of communication. It is also challenging existing customer service, marketing and 
promotional processes throughout the tourism sector [32]. 

Fotis, Rossides, and Buhalis (2010) suggested that the presence of social media seems 
to have caused an increasing mistrust for traditional marketing tactics, as well as diminishing 
the effect of traditional mass media. Although social media is not a panacea, it is an effective 
marketing channel able to be wisely used in integrated communications and marketing of 
tourism services [32]. 

Social media's presence in tourism is influential, especially on information search and 
share and the way tourists and tourism businesses participate in tourism. However, little 
research provided solid evidence to prove its direct contribution to product distribution and/or 
tourist sales. In this regard, there is no surprise in the argument that the impact of social media 
on tourism management might be less important than has been thought [35]. 

With increased knowledge of how web based marketing and social media affects 
consumers’ decision choices and the role of marketing in rural tourism development, 
destinations can more strategically implement their marketing plans. Moreover, being present 
and active on social media can help a business or organization in reaching their audience and 
make it easy to spread information and to create awareness about how they are and what are 
they doing. 

The goal of this paper is to underline the dinamics of modern Romanian rural tourism 
promoted on social media. 
 

2. Literature review 
Tourism is among the industries that are facing huge increasing challenges in 

competitive environment, thus social media network plays a significant role, not only 
allowing different destinations a direct interaction with visitors and internet platforms, but 
also monitoring and evaluation of tourism services. Some of today’s tourism destinations are 
falling while others are rising due to the innovative nature of their leaders. It is believed that 
those adopting social media as a source of marketing are reaping greater results [12].  

Therefore, social media use has a noteworthy role demand and supply of tourism by 
allowing tourism destinations especially rural ones to directly network with visitors as well as 
monitoring them [19]. Today’s customers are complex in that they trust the family, friends, 
word of mouth before purchasing products thus they have a variety of service providers to 
choose from [2]. 

As thus, social media is another avenue rural tourism destinations can use to target 
these potential and willing to pay-customers [31].  

Rural tourism should be based in those areas which are rural in all aspects. Lane [13], 
suggests that rural tourism should include small companies owned by local families, thereby 
connecting the tourist services to the local agricultural production. The term rural tourism can 
also be used as a geographical term as well as a term describing cultural activities of rural 
communities. Also, the term is related to some other concept, e.g. eco-tourism, green tourism, 
agro tourism, etc. The rural tourism in developing countries is a new phenomenon, in which, 
similarly to other regions of the world, agricultural workers and people living in rural areas 
are looking for some alternative sources of income [13]. Rural accommodation is organized 
according to the type of the rural home. Some rural households are on agricultural land, and 
the owners, rarely stop their work while involved in rural tourism [6].  
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2.1. Rural tourism 
The modern type of rural tourism emerged during the 1970s and the 1980s mainly 

across the European rural areas under the European Commission plan of restructuring rural 
Europe [14].  

Lane (1994) defined the rural tourism as being the tourism that takes place in the 
countryside[13]. 

The main feature of the modern rural tourism is represented by its diversity, rural 
tourism including a wide range of (niche) types of tourism [1, 9, 14]: farm tourism/ 
agritourism, ecotourism, green tourism, nature tourism and wildlife tourism (e.g. animal and 
birdwatching), wellness tourism, spa tourism, health tourism, activity tourism (e.g. equestrian 
tourism, cycling tourism), adventure tourism (e.g. hiking and climbing) and sport tourism 
(e.g. golf), cultural tourism and heritage tourism, food and wine tourism/gastronomic tourism, 
root/diasporic tourism, ethnic tourism, folklore tourism [4, 9, 10, 14, 17, 18, 20], and more 
and more educational tourism becomes a part of the rural experience [22, cited in 23]. 

The most significant benefit of rural tourism is the diversification it brings to the rural 
economy, reducing the dependence or over‐dependence on agricultural income, while helping 
small exploitations to exists [21, 28, cited in 23]. 
 

2.2. Social media 
The accelerating and synergistic interaction between technology and tourism in recent 

times has brought fundamental changes in the industry and on our perceptions of its nature. 
The revolutionary development of information technology has dramatically changed society 
and people’s everyday lives, including the way travellers search for information and plan 
trips. In Romania, the online is used especially for searching information, followed by 
comparing tourism offers and only at the third place is shopping online tourism products. 
Tourists are searching online information for accommodation, making comparisons for the 
same services – accommodation and shopping online especially transport services [5]. 

Television traditionally had the largest share in paid advertising but in 2017 digital 
advertising spending surpassed it [29]. Traditional Word of Mouth (WOM) has turned into E-
WOM and influencer marketing has emerged. It is a form of marketing where the advertising 
focuses on specific individuals with a large number of followers. It is “the art and science of 
engaging people who are influential online to share brand messaging with their audiences in 
the form of sponsored content” [25]. 

Social media can be defined as “a group of Internet-based applications that build on 
the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and 
exchange of User Generated Content” [11]. User-generated Content (UGC) comprises a 
variety of different types of content (e.g. text, pictures, audio, and video) that is published in 
some context, arises from a certain amount of creative effort, and is created outside 
professional routines and practices [33]. 

There has been a debate whether or not UGC can be trusted. While most researches 
confirmed its trustworthiness, several studies were skeptical, proposing caveats such as: that 
trusting such electronic word of mouth relies on source–receiver relationships, channel variety 
and presentation of contents, opportunities for information solicitation, message retention 
capabilities, and content provider motivations for disclosure [30]. 

According to recent studies cited by Sticky Media (2014), social media networks have 
a strong impact in the tourism industry: over 70% of customers trust in posted reviews on 
social media when take the decision to choose or not a touristic destination and less than 15% 
trust in advertisers [24]. 
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Several studies show that the Internet has become one of the most important 
information sources for travel information acquisition [5]. 

The present paper aims to evaluate and analyze the presence of Romanian rural 
tourism on social media platforms such as Facebook, YouTube, Instagram and Twitter. 
 

3. Research methodology 
The objective of this research is to determine what social media platforms are used to 

promote rural destinations, moreover, to understand which social media platforms have the 
greatest reach for these destination. The research is an exploratory study based on data 
collected from social media channels, regarding some principal tourism roural areas from 
Romania: Danube Delte. Maramureş, Bucovina and Transilvania. The data was gathered 
through Facebook Graph API, which is an application interface facilitating access to pages 
attributes and details. 
 

4. Results 
In Romania, in December 2018 there were about 10 millions Facebook users, 

represented by about half of the population, almost 86 thousands pages and about half of them 
active, being considered the most popular social media platform based the amount os users 
and their activities such as reactions, comments and posts. Moreover, there are still more 
social media channels popular through Romanian population such as Youtube, Instagram and 
Twitter, but it is still a big difference regarding the number of their users. (Table 1) 

Table 1. Social Media in Romania – December 2018 
Platform Total 

users 
Active 
users 

Total 
pages 

Active 
pages 

Total 
comments 

Total 
posts 

Facebook 10.000.000 - 85.762 41.318 3.106.793 1.300.857 
Youtube 862.855 44.536 - - 2.307.054 125.806 
Instagram 1.125.654 - - - - - 
Twitter 379.005 21.960 - - - 1.414.091 

Source: Zelist Monitor 
Table 2 represent the number of followers for Facebook pages related with our 

selected destinations. This number is relevant because these pages are targeting potential 
tourists, so they could reach a high fan base, but in this situation there is no correlation 
between their number of followers and the size of the destination in terms of numbers of 
tourism entities, attractions or accommodation establishments. 

Table 2. Number of followers – May 2019 
Pages Number of 

followers 
Ţara Călatei - Kalotaszeg 5540 
Antrec Brasov 2243 
Antrec Neamt 202 
Antrec Romania 1933 
Antrec Tulcea 645 
ARBDD - Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii 4067 
Asociaţia de Management al Destina?iei Turistice Delta Dunării 4759 
Bucovina, te iubesc 227161 
Centrul de Informare Turistică Ocna Şugatag 952 
Centrul de Informare Turistică Târgu Lăpuş 4161 
Centrul de Informare Turistica Bazna 100 
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Centrul National de Informare si Promovare Turistica Tulcea 1729 
Delta Dunarii 1969 
Discover Bucovina 109214 
Revista Vacante la tara 11766 
Satele Româneşti 6538 
Tourism Maramures 986 
Visit Danube Delta ! 6904 
Viziteaza Delta Dunarii - Visit Danube Delta 10541 
Grand Total 401410 

Source: Facebook.com 
Table 3 represents the presence of location and description attributes of each page 

analyzed, while in Table 4 there is presented the number of pages which complete their details 
about website, description sections, about section and location, on their Facebook pages. 
From a total of 19 Facebook pages, about 90% have a website, about 60% wrote their 
description section, almost 85% present information in about section and almost 70% are 
making public their location, taking into consideration that all of this attributes are mandatory 
in order to attract and reach a higher number of potential tourists.  

Table 3. Pages location and description – May 2019 
Pages Location Description 

Ţara Călatei - Kalotaszeg   
Antrec Brasov 

  

Antrec Neamt  
 

Antrec Romania   
Antrec Tulcea  

 

ARBDD - Administratia Rezervatiei Biosferei Delta 
Dunarii 

  

Asociaţia de Management al Destinaţiei Turistice Delta 
Dunării 

 
 

Bucovina, te iubesc   
Centrul de Informare Turistică Ocna Şugatag   
Centrul de Informare Turistică Târgu Lăpuş  

 

Centrul de Informare Turistica Bazna  
 

Centrul National de Informare si Promovare Turistica 
Tulcea 

 
 

Delta Dunarii   
Discover Bucovina   
Revista Vacante la tara 

 
 

Satele Româneşti 
 

 
Tourism Maramures 

  

Visit Danube Delta ! 
  

Viziteaza Delta Dunarii - Visit Danube Delta   
Total 13 11 

Source: Facebook.com 
Table 4. Pages location and description – May 2019 

Pages Count of website Count of description Count of 
about 

Count of location 

19 17 11 16 13 
Source: Facebook.com 
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Table 5 presents Facebook pages location where could be seen that for some of them 
this information is missing and, as well, for others, the location is different from what the 
page title is promoting. This fact is important in order to be easy for tourists or potential 
tourists to identify these activities and to help them to reach the destination. 

Table 5. Pages location and description – May 2019 
Page Location 

Viziteaza Delta Dunarii - Visit Danube Delta Bucharest 
Visit Danube Delta ! 

 

Tourism Maramures 
 

Discover Bucovina Suceava 
Bucovina, te iubesc Câmpulung Moldovenesc 
Satele Româneşti 

 

Antrec Tulcea Tulcea 
Antrec Neamt Piatra Neamt 
Antrec Brasov 

 

Revista Vacante la tara 
 

Antrec Romania Bucharest 
Centrul de Informare Turistică Ocna Şugatag Ocna Sugatag 
Centrul de Informare Turistica Bazna Bazna 
Centrul National de Informare si Promovare Turistica Tulcea Tulcea 
Asociaţia de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării 

 

Centrul de Informare Turistică Târgu Lăpuş Targu-Lapus 
Ţara Câlatei – Kalotaszeg Ardeal 
ARBDD - Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii Tulcea 
Delta Dunarii Mahmudia 

Source: Facebook.com 
The importance of category of Facebook pages presented in Table 6 is to position 

activities in a certain area of interest, so more potential tourists could be interested in 
checking more information about it and, as well, it is important for promoting the page and 
the activity through relevant content within the title, category and posts. 

Table 6. Pages category – May 2019 
Page Category 

Viziteaza Delta Dunarii - Visit Danube Delta Eco Tour Agency 
Visit Danube Delta ! Local Business 
Tourism Maramures Landmark & Historical Place 
Discover Bucovina Non-Governmental Organization (NGO) 
Bucovina, te iubesc Tourist Information Center 
Satele Româneşti Local & Travel Website 
Antrec Tulcea Tour Agency 
Antrec Neamt Non-Governmental Organization (NGO) 
Antrec Brasov Travel Company 
Revista Vacante la tara Media/News Company 
Antrec Romania Travel Company 
Centrul de Informare Turistică Ocna Şugatag Tourist Information Center 
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Centrul de Informare Turistica Bazna Tourist Information Center 
Centrul National de Informare si Promovare Turistica 
Tulcea 

Government Organization 

Asociaţia de Management al Destinaţiei Turistice Delta 
Dunării 

Non-Governmental Organization (NGO) 

Centrul de Informare Turistică Târgu Lăpuş Government Organization 
Ţara Călatei - Kalotaszeg Landmark & Historical Place 
ARBDD - Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii Public & Government Service 
Delta Dunarii Local & Travel Website 

Source: Facebook.com 
The correlation between the number of people talking about a page and the number of 

followers of this page is positive and very strong, which means the more followers a page 
have the more chances people are speaking about it. This is important because word of mouth 
has turned into e-word of mounth and people could influence each other easier than ever 
before. (Table 7) 

Table 7. Talking about – followers number correlation test – May 2019 
  talking_about_count fan_count 
talking_about_count 1 

 

fan_count 0.904772775 1 

 
5. Conclusions 

Analyzing more than 20 public pages from Tourism Information Centers from rural 
area, authorities, NGOs, acoommodation establishments, and different organizations, this 
study reveals the major part of activity on social media is represented by the presence on 
Facebook, and on Instagram, Twitter and Youtube they are almost not present at all. 
Moreover, the presence on Instagram, Twitter and Youtube at an official level is extremely 
low, destinations are presented on these channels just through vloggers or bloggers, which is 
hard to validate if they were paid to create a promotional video or if they did it because they 
reached a destination and liked it. Analyzing the content of Facebook posts of these pages 
reveals a lack of interaction between pages and their followers, respectively, the organizations 
and potential tourists or partners, and their posts are just for presentation of different kind of 
events or monuments or for cross-references with different other pages. Furthermore, there is 
a deficiency of convensions regarding naming, posts, interaction and timing. 

The potential causes for the underdevelopment of social media content concerning 
rural tourism in Romania could be represented by the lack of specialized people in social 
media for creating original content, lack of dedicated budget for social media content and, as 
well, lack of knowledge regarding how social media should be used for promoting 
destination/activities. 

In conclusion, the presence of Romanian rural tourism on social media channels is still 
at the beginning, has a great potential of growing and could be extremely improved with just a 
small effort, but with a unitary vision, cooperation and collaboration between all the actors 
involved. 
 

References 
1. Aref, F., Gill, S.S., Rural Tourism Development Through Rural Cooperatives, Nature 

and Science 7(10), 2009, 68‐73 



Romanian rural tourism involvement in social media channels 

 55 

2. Constantinides, E.,  Fountain, S.J.,  Web 2.0: Conceptual foundations and marketing 
issues, Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 9(3), January 2008, pp 
231–244, https://doi.org/10.1057/palgrave.dddmp.4350098 

3. Căzan, I., Cosma, S., Tourism destinations development trends through the social 
media content perspective, Revista de turism - studii si cercetari in turism, 2018, 
http://revistadeturism.ro/rdt/article/view/411 

4. Corsale, A., Iorio, M., Transylvanian Saxon Culture as Heritage: Insights from Viscri, 
Romania, Geoforum, 52, 2014, pp. 22‐31 

5. Cosma, S., Bota, M., Tutunea, M., Study about customer preferences in using online 
tourism Products, Procedia Economics and Finance, 3, Elsevier, 2012, pp. 883-888, 
doi: 10.1016/S2212-5671(12)00245-6 

6. Dimitrovski, D.D., Todorovic, A.T., Valjarevic, A.D., Rural tourism and regional 
development: Case study of development of rural tourism in the region of Gruza, 
Serbia, Procedia Environmental Sciences, 14, 2012, pp. 288 – 297, doi: 
10.1016/j.proenv.2012.03.028 

7. Dong, E., Wang, Y., Morais, D., Brooks, D., Segmenting the rural tourism market: 
The case of Potter County, Pennsylvania, USA, Journal of Vacation Marketing, 19(2), 
2013, pp. 181-193 

8. Fleischer A., Pizam A., Rural tourism in Israel, Tourism Management, 18(6), 1997, 
pp. 367-372 

9. Frochot, I., A Benefit Segmentation of Tourists in Rural Areas: a Scottish Perspective, 
Tourism Management, 26(3), 2005, pp. 335‐346 

10. Iorio, M., Corsale, A., Diaspora and Tourism: Transylvanian Saxon Visiting the 
Homeland, Tourism Geographies, 15(2), 2013, pp. 198‐232 

11. Kaplan, A., Haenlein, M., Users of the world, Unite! The Challenges and 
Opportunities of Social Media, Business Horizons, 53, 2010, pp. 59—68 

12. Kiráľová, A., Pavlíčeka, A., Development of Social Media Strategies in Tourism 
Destination, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 175, 12 February 
2015, Elsevier, pp. 358-366 

13. Lane, B., What is Rural Tourism? In: Bramwell B, Lane B, editors. Rural Tourism and 
Sustainable Rural Development, Channel View Publications, Clevedon, 1994 

14. Lane, B., Kastenholz, E., Rural tourism: the evolution of practice and research 
approaches – toward a new generation concept?, Journal of Sustainable Tourism, 
23(8‐9), 2015, pp. 1133‐1156 

15. Latorre-Martinez, M.P., Iñiguez-Berrozpe, T., Plumed-Lasarte, M., Image focused 
social media for a market analysis of tourism consumption, International Journal of 
Technology Management, 65(1), 2014, pp. 17-30 

16. Mihailovic, B., Moric, I., The role of marketing philosophy in rural tourism 
development, Tourism and Hospitality Management, 18(2), 2012, pp. 267-279 

17. Millan‐Vazquez de la Torre, M.G., Arjona‐Fuentes, J.M., Amador‐Hidalgo, L., Olive 
oil tourism: Promoting rural development in Andalusia (Spain), Tourism Management 
Perspectives, 21, 2017, pp. 100‐108 

18. Nistoreanu, P., Dorobanţu, R.M., Ethnofolklore – vector of rural tourism revitalization 
in Vâlcea county, International Journal of Economic Practices and Theories, 2(3), 
2012, pp. 109‐118 

19. Nizeyimana, J.P., Kalulu, R., The Effective use of social media as a competitive 
advantage in tourism industry “A case study of Rwanda Rural Tourism Destination 
Areas", ATLAS Africa Conference, 2017 



Ionuţ Călin CĂZAN, Smaranda Adina COSMA 

 56

20. Ohe, Y., Ikei, H., Song, C., Miyazaki, Y., Evaluating the relaxation effects of 
emerging forest‐therapy tourism: A multidisciplinary approach, Tourism Management, 
62, 2017, pp. 322‐334 

21. Panyik, E., Costa, C.,  Ratz, T., Implementing integrated rural tourism: An 
event‐based approach, Tourism Management, 32(6), 2011, 1352‐1363 

22. Petroman, C., Mirea, A., Lozici, A., Constantin, E.C., Marin, D., Merce, I., The rural 
educational tourism at the farm, Procedia Economics and Finance, 39, 2016, pp. 
88‐93 

23. Pop, C., Coros, M.M., Balint, C., Romanian Rural Tourism: a Survey of 
Accommodation Facilities, Studia UBB Negotia, vol. 62, issue 2 (June), 2017, pp. 
71‐126, doi:10.24193/subbnegotia.2017.2.05 

24. Popescu, F., Alecsa (Ştirbeţ), I.C., Gaining competitive advantage using social media. 
longer allows romanian rural tourism industry to ignore presence on social media?, 
Proceedings of the 9th International Management Conference Management and 
Innovation For Competitive Advantage, November 5th-6th, 2015, Bucharest, 
Romania, pp. 513 – 522 

25. Sammis, K., Lincoln, C., Pomponi, S., Influencer Marketing for Dummies, John Wiley 
& Sons, New Jersey, 2016 

26. Sigala, M., Christou, E., Gretzel, U. (Eds.), Social media in travel, tourism and 
hospitality: Theory, practice and cases, Ashgate Publishing, 2012 

27. Sharpley J., Sharpley R., Rural Tourism. An Introduction, International Thomson 
Business Press, London, 1997 

28. Sharpley, R., Vass, A., Tourism, farming and diversification: an attitudinal study, 
Tourism Management, 27(5), 2006, pp. 1040‐1052 

29. Woods, S., #Sponsored: The Emergence of Influencer Marketing, University of 
Tennessee Honors Thesis Projects, 2016, 
https://trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj/1976 

30. Tham, A. G. J., Social media in destination choice: Distinctive electronic word-of-
mouth dimensions, Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(1/2), 2013, pp. 144-
155 

31. Yadav, V., Arora, M., The Product Purchase Intentions in Facebook Using Analytical 
Hierarchical Process, Radix International Journal of Economics and Business 
Management, 1(4), 2012, pp. 26-54 

32. Zeng, B., Gerritsen, R., What do we know about social media in tourism? A review,  
Tourism Management Perspectives, 10, 2014, pp. 27-36 

33. ***, Participative web and user-created content: web 2.0, wikis and social 
networking, OECD, 2007, https://www.oecd.org/sti/38393115.pdf 

34. https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-
worldwide/ 

35. https://www.eyefortravel.com/social-media-and-marketing/driving-meaningful-
engagement-social-media-%E2%80%93-part-1-internal-structure 

 
 
 



 

 57 

TOURISM AND THE ENVIRONMENT 
 

TURISMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 
 

Cristiana MELINTE1 
Gina Ionela BUTNARU2 

 
Abstract 
Due to its topic, this paper approaches a very important and relevant subject nowadays - tourism and 

environment. Different entities have become aware of a continuous growth of the interest and preoccupations 
regarding this subject. Consequently, entities like international forums, governments, several governmental and 
non- governmental organisations with local or international vocation, also operators from tourism and travel 
industry demonstrate the results of tourist activities which do not prioritise the environmental protection. At the 
same time, sustainable tourism has lately become an alternative for environmental conservation and efficient 
consumption of natural resources.  

Key words: tourism, environment, sustainable development 
 

1. Introducere 
Turismul este considerat o industrie puternică, care afectează semnificativ mediul 

înconjurător datorită caracteristicii sale de creștere rapidă. Turiștii doresc să experimenteze 
ceva nou cum ar fi admirarea peisajelor, cunoașterea istorică, învățarea despre o anumită 
cultură, practicarea sporturilor, divertisment, aventură și de aceea trebuie să se acorde o mare 
atenție acestei industrii care este într-o dezvoltare și creștere continuă. În industria turismului, 
cu cât lumea, este mai modernă, cu atât sunt mai mari amprentele rămase în urmă.  

Kant (1966)3 a afirmat că cererile omului pentru natură nu pot fi independente de 
procesele interne ale subiectului cunoașterii. Cunoștințele privind mediul înconjurător sunt 
reprezentate de gradul în care o persoană devine conștientă și prezintă preocupări legate de 
aspectele ecologice (Amyx, DeJong, Lin, Chakraborty, & Wiener, 19944). Astfel, cunoașterea 
mediului natural a fost definită ca: un răspuns cognitiv provenit din cunoașterea și înțelegerea 
grădinăritului, horticulturii, faunei sălbatice, istoriei naturale, activităților în aer liber. 

Pe lângă înțelegerea mediului natural și a problemelor de mediu, cunoștințele despre 
mediu sunt asociate cu responsabilitatea puternică a protecției mediului (Huang și Shih, 
20095). Astfel, indivizii pot demonstra cunoștințe de mediu prin gradul de înțelegere a 
problemelor de mediu, a consecințelor acestor probleme și a conceptelor legate de mediu 
(Haron, Paim și Yahaya, 2005)6. Cunoștințele despre mediul înconjurător sunt importante, 
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3Kant, I. (1966). Critique of pure reason. Garden City. NY: Doubleday.: (Lucrare originală publicată în 1781). 
4Amyx, D., DeJong, P.F.,, Lin, X.L.,, Chakraborty, G.,, & Wiener, J.L. (1994). Influencers of purchase 
intentions for ecologically safe products: An exploratory study. In C.W. Park & D.L. Smith (Eds.), AMA winter 
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deoarece ajută persoanele să dobândească o înțelegere de bază a problemelor legate de mediu 
(Ramdas și Mohamed, 2014)7. 

Turismul ca o mare industrieare în prezent o influență puternică asupra mediului. În 
acest context, un rol important îl are turismul durabil deoarece îi ajută pe călători și pe 
localnici să beneficieze de avantaje deosebite, fără a provoca daune sociale sau de mediu. 
 

2. Mediul – componentă importantă a dezvoltării turistice durabile 
Majoritatea formelor de dezvoltare economică apelează la mediu, folosind resursele 

energetice, informaționale, materiale precum și cele naturale ale acestuia. 
Mediul este considerat ca fiind un bun gratuit, ce poate fi utilizat de către oricine la 

orice tip de activitate. Având în vedere că posedă proprietatea de a fi gratuit apare problema 
utilizării neraționale a acestuia și ca urmare necesitatea prevenirii problemei în cauză. Astfel 
că, apare un nou concept cel de dezvoltare durabilă care, conform Organizației Mondiale a 
Turismului8: răspunde nevoilor turiștilor actuali și regiunilor gazdă, protejând și sporind 
oportunitățile pentru viitor. Se preconizează că acesta conduce la gestionarea tuturor 
resurselor din Uniunea Europeană, astfel încât nevoile economice, sociale și estetice să poată 
fi îndeplinite menținând în același timp integritatea culturală, procesele ecologice esențiale, 
diversitatea biologică și sistemele de susținere a vieții.  

Începând cu conferinţa de la Stockholm din 1972, omenirea a început să recunoască că 
problemele legate de mediul înconjurător sunt inseparabile de problemele legate de progresul 
economic al regiunii sau ţării în general. În acest sens, s-a propus conceptul de dezvoltare 
durabilă.9Turismul durabil pe de o parte asigură echilibrul între progresul economic și social, 
iar pe de altă parte se preocupă de mediu și gestionarea resurselor naturale. De asemenea se 
concentrează asupra valorificării totale a resurselor naturale și culturale, îmbunătățirii vieții în 
comunitățile locale, precum și asupra satisfacerii cerințelor turiștilor în conformitate cu 
protecția și conservarea mediului pentru generațiile viitoare.  

În cadrul conceptului de dezvoltare durabilă este inclus și cel de dezvoltare turistică 
durabilă care conform Organizației Mondiale a Turismului10 se referă la: turismul care ține 
seama în totalitate de situația economică actuală și viitoare, socială și de impactul asupra 
mediului, luând în considerație nevoile vizitatorilor, industriei, mediului și comunităților 
gazdă. Aşadar, acesta presupune conservarea resurselor naturale, culturale și istorice pentru a 
putea fi utilizate și în viitor, urmărind ca dezvoltarea să nu creeze probleme mediului ambiant 
sau socio-cultural, ci să  păstreze calitatea mediului sau chiar să o îmbunătățească. 

Turismul durabil poate ficorelat cu unele aspecte ale mediului11, cum ar fi: 
▪ integritatea fizică: menținerea și construirea calității peisajului atât în zonele urbane, 

cât și rurale, prevenind poluarea ecologică și vizuală; 
▪ diversitatea biologică: promovarea și protejarea mediului, a habitatelor naturale și a 

viețuitoarelor sălbatice, precum și minimizarea impactului turismului asupra mediului; 
                                                 
7Ramdas, R., & Mohamed, B. (2014). Impacts of tourism on environmental attributes, environmental literacy 
and willingness to pay: A conceptual and theoretical review. Procedia - Social and Behavioral Sciences, p 378 – 
391. 
8Cernat, L,. Gourdon, J. (2007), Is the concept of sustainable tourism sustainable? Developing the Sustainable 
Tourism Benchmarking Tool, UNCTAD, Geneva, United Nations, p. 1, accesat martie 2019 la adresa: 
[https://unctad.org/en/docs/ditctncd20065_en.pdf]. 
9 P. Baron, O. Snak, N.Neacşu, Economia turismului, Editura Expert, Bucureşti, 2001, p. 468 
10UNWTO and UNEP (2005), Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, p. 12, accesat 
ianuarie 2019 la adresa:[ http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/dtix0592xpa-tourismpolicyen.pdf]. 
11Niedziolka, I. (2012), Sustainable Tourism Development, Academic journal, p. 162, accesat ianuarie 2019 la 
adresa: [http://journals.ku.lt/index.php/RFDS/article/view/576/pdf]. 
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▪ gestionarea eficientă a deșeurilor: minimizarea utilizării resurselor rare și 
neregenerabile în dezvoltarea turismului; 

▪ curățarea mediului: minimizarea poluării apei, aerului, solului și reducerea generării 
de deșeuri de către turiști. 

Sintetizând cele expuse anterior, putem aprecia că utilizarea optimă a resurselor 
mediului constituie elementul-cheie în dezvoltarea turismului, menținând procesele durebile 
esențiale și contribuind la conservarea patrimoniului natural și a biodiversității. 
 

3. Cercetări în domeniu 
De-a lungul timpului problema legată de impactul dezvoltării turismului asupra 

mediului a fost abordată de către mai mulți specialiști în domeniu.  
Zhao și Li (2018)12 au analizat impactul pozitiv și negativ al turismului asupra 

mediului. Odată cu dezvoltarea turismului apar unele efecte negative precum: creșterea 
consumului de energie, creșterea emisiilor de gaze generate de automobile, ocuparea unor 
spații mari de către parcări, deșeurile, etc. Totuși, autorii arată şi un impact pozitiv care este 
văzut prin obținerea de venituri și dispunerea de fonduri suficiente pentru îmbunătățirea 
infrastucturii, prin construcția drumurilor, construcția conductei de gaze, reciclarea 
centralizată a gunoiului, ecologizarea, toate fiind metode de îmbunătățire a calității vieții 
locuitorilor. De asemenea, veniturile din turism pot fi folosite pentru a proteja animalele și 
plantele, pentru reparații și conservarea patrimoniului cultural. Aşadar, turismul are un rol 
foarte important în China. Acesta contribuie la creșterea economică, dar în același timp 
încearcă să pună bazele pentru dezvoltarea durabilă. Promovarea dezvoltării turismului, a 
mediului ecologic schimbă modul tradițional de turism care consumă resurse turistice și 
distruge mediul turistic ecologic, stabilind un nou mod de dezvoltarea ecologică. Încercarea 
eliminării impactului negativ al dezvoltării turismului asupra mediului se realizează și prin 
reducerea deșeurilor, reciclarea acestora, minimizarea emisiilor poluante, reducerea 
consumului de energie. Promovarea activă a impactului pozitiv al turismului duce la 
îmbunătățirea mediului, la conștientizarea turiștilor prin formarea în domeniul educației și 
eliminarea comportamentului necivilizat al distrugerii mediului.  

Padilla (2015)13, examinează dezvoltarea Cancunului ca un exemplu care ilustrează 
efecte complete, destul de periculoase ale turismului de coastă pe scară largă, precum și de 
necesitatea unui turism durabil care să genereze un nivel substanțial economic fără a afecta 
mediul. Scopul inițial referitor lagenerarea veniturilor a fost îndeplinit, în plus, veniturile au 
depășit așteptările. Dezvoltarea a fost orientată spre crearea locurilor de muncă și creșterea 
veniturilor, îmbunătățind în cele din urmă condițiile de viață ale populației. Cu toate acestea, 
perspectiva dezvoltării generale a dus la consecințe ecologice și sociale negative. Poluarea 
apelor a fost unul dintre principalele efecte pe care le-a generat industria turismului. Industria 
hotelieră generează aproximativ 95% din totalul apei uzate care este semnificativă dincolo de 
capacitatea de manipulare de către stațiile de tratare a apelor uzate care operează în oraș. 
Datorită funcționării suboptim a instalațiilor de epurare a apelor uzate din hotel, canalizările 
netratate se varsă în mare fiind o importantă sursă de poluare cu apă reziduală generată de 
hotelurile din zonă. Calitatea apei este afectată și datorită scurgerii de îngrășăminte, erbicide 
                                                 
12Zhao, J., Li, S. (2018), The impact of tourism development on the environment in China, Acta Scientifica 
Malaysia Journal, pp. 1-4, accesat martie 2019 la adresa: 
[http://actascientificamalaysia.com/archives/ASM/1asm2018/1asm2018-01-04.pdf]. 
13Padilla, N. (2015), The environmental effects of Tourism in Cancun, Mexico, International journal of 
environmental sciences, volume 6, no 1, pp.282-291-13, accesat martie 2019, la adresa: 
[http://www.ipublishing.co.in/ijesarticles/fourteen/articles/volsix/EIJES6032.pdf]. 
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și pesticide din amenajarea teritoriului. O altă problemă cu care se confruntă sunt deșeurile, 
fiind colectate anual 329000 de tone de gunoi, iar în afară de turismul terestru, bărcile de 
agrement și industria de croazieră generează o cantitate considerabilă de deșeuri solide, de 
exemplu, o navă de croazieră care poate transporta 2700 de pasageri generează cel puțin o 
tonă de gunoi pe zi. Un al doilea impact cel mai sever este poluarea aerului, care este generată 
de transportul terestru, aerian, de construcția infrastructurii, praful și particulele generate de 
construirea facilităților turistice. În consecință trebuie luate măsuri în legătură cu mediul 
înconjurător înainte să fie prea târziu.  

Kolawole, Mbaiwa și Mmopelwa (2016)14au analizatimpactul turismului asupra 
mediului și a calității vieții oamenilor în Muan, Bostwana. Acest studiu utilizează tipul scalei 
Likert pentru a investiga relația dintre mediul turistic, impactul și calitatea vieții oamenilor. 
Acesta arată creșterea dezvoltării turismului care este asociată cu deteriorarea calității vieții, 
impactul negativ fiind înregistrat sub forma creșterii criminalității, zgomotului, poluării 
aerului, distrugerea mediului natural, ajungând să deterioreze valoarea destinației și să 
distrugă frumusețea pitorească. De asemenea dezvoltarea turismului duce la creșterea costului 
vieții, ceea ce înseamnă o problemă pentru rezidenți. Prin urmare, relația negativă dintre 
calitatea vieții și impactul asupra mediului demonstrează ineficiența politicilor legate de 
turism pentru minimizarea impactului negativ al dezvoltării turismului în comunitate. Ca 
urmare, calitatea vieții va fi îmbunătățită numai dacă vor exista strategii solide și o 
implementare eficientă a acestora, astfel încât să se reducă efectele activităților turistice 
asupra mediului. Deci, factorii de decizie politică și alte părți interesate trebuie să analizeze cu 
atenție importanța elementelor pentru a dezvolta strategii de turism durabile și care ar avea un 
impact pozitiv asupra calității oamenilor în Maun.  

Gholamreza şi Mahin(2016)15au studiat efectele de mediu ale dezvoltării turismului în 
Noushahr(Iran). Noushahr este un oraș turistic şi folosește turismul ca sursă stabilă de 
venituri, însă datorită dezvoltării acestuia se confruntă cu probleme de mediu. Manifestările 
reale, ale turismului se reflectă în distrugerea atracțiilor naturale, poluării, epuizării resurselor, 
aglomerării și suprapopulării, evacuării apelor uzate în străzi și pasaje. Pentru rezolvarea 
problemelor existente s-a ajuns la concluzia că, planurile și politicile practice trebuie revizuite 
și trebuie acordată atenție abordărilor și principiilor utilizate pentru a face față efectelor 
asupra mediului. De asemenea este necesară luarea în considerare a aspectelor de mediu și a 
consecințelor acestora, deoarece în cazul în care nu există o evaluare a mediului, furnizarea de 
soluții practice pentru dezvoltarea turismului nu este posibilă. 
 

4. Corelaţia turism-mediu. Factori de acţiune şi interacţiune 
Legătura turism-mediu prezintă o importanţă foarte mare, deoarece ocrotirea şi 

conservarea mediului ambiant reprezintă condiţia primordială de desfăşurare şi dezvoltare a 
turismului. Legătura respectivă este una reciprocă ce semanifestă în ambele direcţii. Mediul 
natural, prin intermedul componentelor sale, crează sursa de bază a turismului pe de o parte, 
iar pe de alta, activitatea turistică are influenţă atât pozitivă cât şi negativă asupa mediului, 
modificându-i în acest sens elementele  sale componente prin uzarea lor. 

                                                 
14Kolawole ,I.O., Mbaiwa, J.E., Mmopelwa, G. (2016), The environmental impacts of tourism on community 
people’s quality of life in Muan, Bostwana, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure Vol.5 (4), pp. 1-
14,  accesat martie 2019, la adresa: [http://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_5_vol._5__4_.pdf]. 
15Gholamreza, J.G., Mahin, S.V, (2016), The environmental effects of tourism development in Noushahr, Journal 
of Ecology, pp.530-535, Vol.6 No.9, accesat martie 2019 la adresa: 
[https://file.scirp.org/pdf/OJE_2016081114490968.pdf]. 
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De regulă, mediul ambiant este definit prin condiţiile de viaţă ale oamenilor şi cadrul 
natural potrivit pentru habitatele animalelor. Această calitate a vieţii este determinată de 
disponibilitatea pe termen lung într-o cantitate suficientă precum şi de o calitate adecvată a 
tuturor resurselor: apă, aer, sol, spaţiu. În acest sens, păstrarea unui nivel ridicat de calitate a 
resurselor naturale consituie o condiţie importantă în dezvoltarea continuă a turismului.16 

La mod general, calitatea mediului este afectată de două mari grupe de factori: 
factoricu caracter obiectiv, ce au rezultat prin manifestarea de fenomene nefavorabile şi 
factoricu caracter negativ, care la rândul lor au fost generaţi de factorul uman. Printre 
multitudinea de activităţi umane ce au ca scop sporirea nivelului de trai şi înregistrarea 
progresului economic activităţile turistice  pot contribui la distrugerea mediului.  

Atât relieful, reţeaua hidrografică, resursele naturale la care se mai adaugă resursele 
antropice (monumentele de artă şi istorice) reprezintă componentele mediului ambiant. Cu cât 
aceste resurse sunt mai variate şi complexe, cu atât atracţia acestora devine tot mai puternică, 
fiind eligibilă celor mai variate motivaţii turistice. 
 

5. Impactul mediu – turism şi turism – mediu 
Mediul este unul din factorii care influenţează în mod direct cererea turistică. Luând în 

considerare faptul că cererea legată de produsele turistice depinde în mod direct de calitatea 
mediului, acesta poate avea şi el un impact fie pozitiv, fie negativ asupra turismului. 
Condiţiile ce sunt oferite de cadrul natural cu totalitatea componentelor sale (relief, climă, 
floră, faună) contribuie în atragerea fluxurilor de turişti, şi îşi exercită influenţa sa asupra 
turismului şi formelor de manifestare ale acestuia.17 Totodată, potenţialul turistic antropic 
(monumentele de artă, folclor, evenimentele cultural-artistice) atrag la rândul lor fluxuri de 
turişti. 

Componentele potenţialului turistic natural şi antropic prezintă interes prin valoarea 
lor estetică, recreativă, posibilitatea practicării sporturilor, precum şi aportul instructiv-
educativ pe care îl aduc.18 

Spre exemplu, calamităţile naturale din ultima perioadă prezintă un avertisment pentru 
persoanele aflate în conflict cu mediul înconjurător. Mediatizarea zonelor cuprinse de 
calamităţile naturale, crează anumite dileme pentru turişti în vizitarea acelor locuri, creându-le 
acestora sentimente de nesiguranţă şi disconfort. Singura soluţie pentru localizările umane 
aflate în faţa provocărilor cu natura este relocarea definitivă a acestora. Cu toate acestea, 
procesul de relocare a comunităţii limitează exploatarea resurselor turistice din zonele 
respective, ceea ce duce la eliminarea din circuituil turistic a acelei regiuni. 

Pe lîngă influenţa mediu asupra turismului, există şi o influenţă a turismului asupra 
mediu. Aceste influenţe se pot divizate în două categorii: 1. Influenţa pozitivă se referă la 
faptul că turismul reprezintă unul din puţinele sectoare ce cunoaşte o dezvoltare rapidă şi 
continuă. Din acestmotiv tot mai mulţi oameni devin interesaţi de explorarea destinaţiilor noi. 
În acest sens, zonele ce dispun de resurse naturale bogate atrag turişti într-un ritm progresiv, 
creând posibilitatea ca aceştia să cunoască diferite culturi şi obiceiuri.Aunci cînd turismul şi 
mediul înconjurător se află în armonie, mediul este cel ce beneficiază de pe seama turismului. 
Înacest sens,  un rol important îl are conservarea sau reabilitarea mediului înconjurător. 
Conservarea în acest sens reprezintă păstrarea şi utilizarea conştientăa mediului natural şi 
antropic. Reabilitarea semnifică redarea vieţii unei zone şi renaşterea ei ca ceva diferit 
comparativ cu starea iniţială. În cazul conservării se propune menţinerea într-o formă 
                                                 
16 Rodica Minciu, Economia turismului, Editura Uranus, Bucureşti, 2001, p. 36 
17 Rodica Minciu, Op. cit., p.161 
18 V. Glăvan, Geografia turismului in Romania, Editura Institutului EDEN, Bucureşti, 1996, p.9 
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originală a mediului, iar reabilitarea implică o schimbare majoră în utilizarea mediului. În 
acest sens numeroase zone şi clădiri au fost salvate prin intermediul reabilitării ca atracţii 
turistice sau spaţii de cazare. 2. Impactul negativ se datorează utilizării necorespunzătoare a 
mediului ambiant, în scopuri de recreere şi agrement, în interacţiunea brutală umană asupra 
resurselor naturale.19 

Turismul în sine reprezintă un consumator de resurse turistice, care participă implicit 
la procesul de degradare şi poluare a mediului şi potenţialului turistic. Procesul de degradare 
se realizează prin intermediul presiunii directe a turiştilor asupra peisajului, florei şi faunei, pe 
care turismul le poate deteriora fie total, fie parţial. Presiunea exercitată de individ asupra 
mediul înconjurător este una crescătoare. Modul de petrecere a timpului liber, dă posibilitatea 
explorării mult mai intense a mediului înconjurător, unde cea mai mare parte a timpului liber 
este petrecută în afara oraşului, adică în natură. Deplasarea periodică în mijlocul naturii sub 
forma excursiilor a devenit deja un obicei ce are efecte negative asupra mediului. 

În regiunile cu atractivitate mare, sunt favorizate activităţi ce pun de cele mai multe ori 
în pericol calitatea mediului. Astfel de regiuni sunt cele situate în afara traseelor marcante, 
unde circulaţia turistică nu poate fi controlată. În acest mod, circulaţia turistică necontrolată 
efectuată la obiectivele turistice naturale, provoacă de cele mai multe ori deteriorarea 
ireversibilă a unor elemente ceau fost consacrate în calitate de atracţii turistice (ruperea 
copacilor, braconajul, degradarea peisajului, etc.).20 
 

6. Comportamentul turiștilor în relaţia cu mediul 
Procesul de a deveni turist presupune nevoie de tranziție sau schimbare care are loc în 

cadrul individului. Această modificare nu este legată numai de mutarea fizică de la mediul de 
casă la mediul de vacanță, este legată și de procesul psihologic al schimbării, ca urmare a 
eliberării de rutina din viața de zi cu zi. Modul în care oamenii se comportă acasă este diferit 
cu modul în care oamenii se comportă în vacanță (Becken 200721). Pentru unele persoane, 
turismul nu este considerat ca un context pentru un comportament responsabil față de mediul 
înconjurător. Valorile și credințele turistului nu sunt aliniate cu comportamentele lor, ceea ce 
înseamnă că încercarea de a  convinge, de a educa sau de a  predica pur și simplu nu va 
funcționa. Această problemă conduce înapoi la faptul că turiștii trebuie să fie atrași în a 
deveni mai ecologici. O modalitate este schimbarea problemei, cum ar fi exemplul de 
reducere a mâncării din farfurii sau recompensarea clientului cu voucherul de băutură(Juvan, 
201722). Cu toate acestea, indiferent de caz, singurul lucru pe care nu trebuie să-l facem este 
să presupunem că turiștii vor sacrifica plăcerea de dragul mediului. 

Cercetările anterioare au arătat că relația dintre valori și comportament a fost mediată 
de factori mai specifici ( Beck și Ajzen, 199123). Kaiser (2006)24 a constatat că valorile nu au 
îmbunătățit semnificativ puterea explicativă a comportamentului de mediu, în timp ce Collins, 

                                                 
19 P. Baron, O. Snak, N.Neacşu, Op. cit., p. 470 
20 P. Baron, O. Snak, N.Neacşu, Op. cit., p.. 407 
21Becken, S. (2007). Tourists' perception of international air travel's impact on the global climate and. Journal of 
sustainable tourism, 15(4), pp. 351-368. 
22Juvan, E., Grün, B, & Dolnicar, S. (2017). Biting off more than they can chew: food waste at hotel breakfast 
buffets. Journal of Travel Research. 
23Beck, L., & Ajzen, I. (1991). Predicting dishonest actions using the theory of planned behavior. Journal of 
Research in Personality, 25, pp. 285-301. 
24Kaiser, F. (2006). A moral extension of the theory of planned behavior: Norms and anticipated feelings of 
regret in conservationism. Personality and Individual Differences, 41, pp. 71-81. 
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Steg și Koning (2007)25 au constatat că valorile influențează direct convingerile individuale, 
care determină, la rândul lor, acțiunile de mediu.Credințele personale au mediatizat efectele 
valorilor sociale generale și conștientizarea problemelor asupra comportamentelor pro-
ecologice, cum ar fi dorința de a reduce utilizarea mașinilor(Nordlund și Garvill, 2002)26. 

Oamenii de știință au început să investigheze comportamentul uman care dăunează 
mediul înconjurător cu mai mult de 50 de ani în urmă, iar activitatea lor a fost în curând 
urmată de cercetătorii care căutau să înțeleagă modul în care oamenii se raportează la mediul 
înconjurător.Pentru a înțelege mai bine comportamentul uman față de natură, oamenii de 
știință au identificat atitudinile oamenilor asupra mediului înconjurător, atitudinile față de 
mediu sunt o tendință psihologică exprimată de evaluarea mediului natural cu un anumit 
grad de favoare sau dezavantaj, și sunt o construcție în domeniul psihologiei mediului, 
discutată în mai mult de jumătate din toate publicațiile din acest domeniu (Hawcroft și 
Milfont, 2010, p. 143)27. 

Comportamentul tuturor actorilor activităţii turistice este puternic influenţat de valorile 
culturale şi morale. Se poate spune că acesta este de fapt un rezultat al culturii naţionale. 
Cercetarea comportamentului turistic din perspectiva eticii este o nouă abordare în cercetarea 
românească, însă o temă foarte des abordată în literatura de specialitate.  

Turismul este, înainte de toate, o formă a comportamentului uman. Omul este 
subiectul esenţial al turismului. Iar acesta nu poate fi explicat decât dacă înţelegem omul, 
fiinţa umană. 

Comportamentul consumatorului se referă la comportamentul clienților în ceea ce 
privește selecția, achiziția și consumul de bunuri și servicii pentru a-și satisface nevoile și 
dorințele (Belch, Belch, Kerr & Powell, 2009)28. Chen & Tung (2014)29 este de părere că și 
consumatorii de servicii de cazare ar trebui să fie responsabili pentru protecția mediului. 
Pentru a realiza succesul, protecția mediului, are nevoie cu adevărat de sprijinul din partea 
hotelurilor și a consumatorilor (Dalton, Lockington, & Baldock, 2008)30. Potrivit Morrison 
(2002)31, comportamentul consumatorilor este procesul consumatorului de a selecta, de a 
folosi și de a se comporta după achiziționarea produselor și serviciilor turistice și factorii care 
influențează comportamentul individual, care vor depinde de factorii personali și 
interpersonali.  În concluzie atât agenţii economici din turism cât și consumatorii ar trebui să 
își desfășoare activitățile respectând mediul. 
 

7. Concluzii 
Protecția și conservarea mediului ambiant devine un obiectiv esențial pentru turism, 

precum și pentru toate industriile care folosesc resursele naturale ale pământului. Protejarea și 
conservarea acestuia devine o condiție prealabilă, pentru ca generațiile viitoare să beneficieze 

                                                 
25Collins, C., Steg, L., & Koning, M. (2007). Customers' values, beliefs on sustainable corporate performance, 
and buying behavior. Psychology & Marketing, 24, pp. 555-577. 
26Nordlund, A., & J. Garvill. (2002). Value structures behind pro-environmental behavior. Environment and 
Behavior, 34, pp. 740-756. 
27Hawcroft, L. J., & Milfont, T. L. . (2010). The use (and abuse) of the new environmental paradigm scale over 
the last 30 years: A meta-analysis. Journal of Environmental Psychology, 30(2), 143-158. 
28Belch, G., Belch, M., Kerr, G., & Powell, I. (2009). Advertising and Promotion Management: An Integrated 
Marketing Communication Perspective. 
29Chen, M. F., & Tung, P. J. (2014). Developing an extended Theory of planned behaviour model to predict 
consumer’s intention to visit green hotels. International journal of hospitality management, 36, pp. 221-230. 
30Dalton, G. J., Lockington, D., & Baldock, T. (2008). A survey of tourist attitudes to renewable energy supply 
in Australian hotel accommodation. Renewable energy, 33, pp. 2174-2185. 
31Morrison, A. M. (2002). Hospitality and travel marketing. United States: Delmar. 
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din plin de resursele și bunurile mediului înconjurător. Turismul poate contribui în mod 
semnificativ la protecția mediului, conservarea și restaurarea diversității biologice, utilizarea 
durabilă a resurselor naturale precum și la conservarea zonelor și a habitatelor. Acesta are 
potențialul de a spori gradul de apreciere a mediului înconjurător și de a răspândi 
conștientizarea problemelor de mediu atunci cînd îi aduce pe oameni într-un contact mai 
strâns cu mediul. Această confruntare poate spori gradul de conștientizare a valorii naturii și 
poate conduce la conștiința durabilă și la un altfel de comportament față de mediu și de 
conservare a acestuia.32 

Turismul trebuie planificat și gestionat în cadrul limitelor de mediu, ținând seama de 
termenul corespunzător de utilizare a resurselor naturale. Planificarea, dezvoltarea și 
funcționarea turismului trebuie integrate în strategiile naționale și locale de dezvoltare 
durabilă. Zonele cu resurse naturale de mare valoare, cum ar fi oceanele, lacurile, cascadele, 
munții, flora și fauna și alte atractivități turistice de o frumusețe pitorească atrag turiștii, care 
caută legătura emoțională și spirituală cu natura. Datorită acestor oameni care apreciază 
natura, mediul natural este păstrat, octrotit și protejat de declinul ecologic.  

Unele resurse ale mediului pot fi valorificate, iar la rândul lor pot genera venituri. 
Acestea fac adesea posibilă conservarea și restaurarea clădirilor istorice, monumentelor, etc. 
Taxele de utilizare, impozite pe venit, impozite pe vânzări sau închirieri de echipamente de 
recreere și taxe de licență pentru activități cum ar fi vânătoarea și pescuitul pot oferi 
guvernelor fondurile necesare pentru gestionarea resurselor naturale. Aceste fonduri pot fi 
utilizate pentru programe de conservare și activități, cum ar fi salarizarea lucrătorilor 
parcurilor, precum și pentru întreținerea acestora.33 

De asemenea o bună gestionare a facilităților turistice, în special a hotelurilor poate 
crește beneficiile zonelor naturale. Dar acest lucru necesită o planificare atentă și o dezvoltare 
controlată  pe baza analizei resurselor de mediu ale zonei. O planificare corectă poate preveni 
greșelile, evitând deteriorarea treptată a resurselor mediului necesare turismului. Tehnicile de 
producție ecologice pot fi instrumente importante pentru planificarea și gestionarea 
facilităților de turism în sensul minimizării impactului asupra mediului. De exemplu, clădirea 
ecologică, folosind eficient energia și materialele de constucție nepoluante, sistemele de 
canalizare sunt din ce în ce mai importantă pentru industria turismul în sensul reducerii 
impactului negativ asupra mediului ambiant. 

Turismul poate juca un rol cheie în crearea de informații pentru creșterea 
conștientizării în rândul turiștilor cu privire la mediul durabil, astfel că este necesară 
implementarea unor măsuri în acest sens: 

▪ aplicarea unor măsuri practice pentru a obține un echilibru practic între mediu și 
turism; 

▪ necesitatea unei creșteri durabile în diferite tipuri de turism, prin respectarea 
standardelor și principiilor internaționale; 

▪ necesitatea de a realiza o cooperare mai strânsă între părțile interesate care sunt 
implicate în turism și mediu precum și interesul lor comun în încurajarea turismului natural; 

                                                 
32Weaver, David B., (2001), The Encyclopedia of Ecotourism, CABI publishing: Oxon and New Yourk, p. 5, 
accesat februarie 2019 la adresa:  
[http://shora.tabriz.ir/Uploads/83/cms/user/File/657/E_Book/Tourism/The%20Encyclopedia%20of%20Ecotouris
m.pdf]. 
33Ghulam, R., Sharmin, A., Airin R., Faijul I., Fazlul, H., (2013), Evironmental effects of tourism, American 
Journal of Environment, Energy and Power Research, p. 126, accesat februarie 2019 la adresa: 
[https://www.researchgate.net/publication/292157428_ENVIRONMENTAL_EFFECTS_OF_TOURISM]. 
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▪ necesitatea de a educa turiștii și familiile locale cu privire la resursele naturale și la 
patrimoniu; 

▪ necesitatea de a controla impactul legat de transport asupra mediului natural; 
▪ necesitatea găsirii unui echilibru între încurajarea extinderii turismului și protecția 

mediului; 
▪ planificarea turismului și gestionarea acestuia în limitele mediului, ținând seama de 

termenul corespunzător a utilizării resurselor naturale; 
▪ comunitățile locale ar trebui încurajate să participe în planificarea, dezvoltarea și 

controlul turismului; 
▪ fiecare organizație și fiecare individ trebuie să respecte mediul înconjurător, cultura, 

economia, modul de viață și structurile politice ale zonei de destinație; 
▪ toate părțile interesate din domeniul turismului ar trebui să fie educate în legătură cu 

necesitatea dezvoltării unor forme durabile de turism, prin pregătirea personalului și creșterea 
gradului de conștientizare; 

▪ cercetarea ar trebui să se desfășoare pe parcursul tuturor etapelor de dezvoltare a 
turismului pentru a monitoriza impacturile, pentru a rezolva problemele și pentru a permite 
oamenilor locali și a celorlalți să răspundă la schimbări; 

▪ toate agențiile, organizațiile, întreprinderile și persoanele fizice ar trebui să coopereze 
și să colaboreze pentru a evita potențialele conflicte și a optimiza beneficiile pentru toți cei 
implicați în dezvoltarea și gestionare turismului.34 

Așadar, mediul înconjurător datorită resurselor naturale pe care le posedă este un bun 
de o mare însemnătate pentru majoritatea industriilor, de aceea trebuie mereu protejat, ocrotit 
și îngrijit. Turismul, fiind una dintre aceste industrii, are un mare potențial de a sprijini mediul 
înconjurător prin răspândirea gradului de conștientizare a problemelor acestuia. Turismul 
pune oamenii în contact mai strâns cu natura și mediul, iar acest lucru generează 
conștientizarea față de valorile mediului ambiant precum și schimbarea comportamentului și 
acțiunile întreprinse față de acesta. 
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CONTRIBUTION OF (RURAL) TOURISM TO THE SENTIMENT OF 
HAPPINESS 

 
CONTRIBUȚIA TURISMULUI (RURAL) LA SENTIMENTUL DE FERICIRE AL 

FIINȚEI UMANE 
 

Ion TALABĂ1 
 

Abstract 
The paper deals with the role and importance of tourism and rural tourism to the sentiment of 

happiness. 
Key words: happiness, tourism, rural tourism, International Day of Happiness 

 
1. Introducere 

Odată cu înființarea, în 2010, în Marea Britanie, a mișcării Action for Happiness, 
preocupările pentru analiza fenomenului de fericire umană au urcat în intensitate, ajungând la 
sucesul din 28 martie 2012, când Adunarea Generală a ONU a adoptat o Rezoluție prin care  
ziua de 20 martie a fiecărui an să fie declarată Ziua mondială a fericirii (International Day of 
Happiness). 

În acest context istoric, cele 193 de state membre ale ONU au admis faptul că  
fericirea reprezintă un „scop uman fundamental”. Astfel că, începând cu anul 2013, când a 
fost sărbătorită pentru prima data Ziua mondială a fericirii, an de an această manifestare și-a 
extins formele de exprimare de la o țară la alta, în funcție și de o serie de elemente interne, dar 
fără a fi monopolizată ca sărbătoare distractivă, ci mai ales ca una de analiză a formelor și a 
acțiunilor ce conduc la acest fenomen cu extensie globală. 
 

2. Extinderea analizelor științifice asupra „fericirii umane” 
Dată fiind actualitatea și importanța fenomenului pentru modul de viață al oamenilor, 

cercetările în domeniu au fost intensificate, ajungându-se inclusiv la unele clasamente 
internaționale. 

Astfel, într-un clasament realizat în 2011, intitulat Barometrul global al fericirii, 
România ocupa locul 58 din tot atâtea țări cercetate din lume, iar in 2014, în Indexul Global al 
Bunăstării, elaborat de Gallup și de Healthways, țara noastră se afla pe același plan cu 
Iordania, Iran, Macedonia și Moldova. În fine, în 2017, World Happiness Report poziționează 
România pe locul 52 în rândul țărilor de pe glob în privința stării de fericire. 

În decursul anilor, cercetările în domeniu au evoluat. 
O primă remarcă 
Conform Dicționarului limbii române moderne, fericirea reprezintă o „stare de 

mulțumire intensă și deplină, cauzată mai ales de satisfacerea unei năzuințe”2, fără a se 
încerca o clasificare, totuși. 

Un complex de factori influențează starea de fericire a omului, care se manifestă în 
intensități diferite, în funcție de anumiți parametri fizici și chimici, cum ar fi: 

▪ starea climei, a temperaturii și a strălucirii soarelui; 
▪ nivelul sănătății; 
▪ perioada din anotimpul în care te afli; 

                                                 
1 Researcher I, “Gh. Zane” Institute of Economic and Social Research, Romanian Academy, Branch of Iaşi, 
ion.talaba@yahoo.com 
2 Dicționarul limbii române moderne, Editura Academiei RPR, București, 1958, p. 299 
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▪ calitatea mediului ambiant; 
▪ responsabilitățile și grijile pe care le ai; 
▪ starea economică; 
▪ climatul familial, cel de la locul de muncă; 
▪ vârsta și starea fizică în care te afli; 
▪ cadrele, peisajele deosebite etc. 

Orientându-se în anumite direcții, prin utilizarea unor indicatori de referință, 
comensurabili din punct de vedere statistic și economic, reținem rolul cercetărilor sociologice 
și socio-statistice ce pornesc de la indicele calității vieții, care include o serie de elemente 
definitorii ale acesteia. Ulterior, cercetările au evoluat la IDU – Indicele Dezvoltării Umane, 
care a avut în vedere un set mai mare de indicatori în analiză, ajungându-se astăzi la 
posibilitatea de determinare a unui indice al fericirii umane. 

Indiferent însă de natura cercetărilor întreprinse (sociologice, socio-statistice, 
economice etc.), elementele de ordin economic sunt esențiale în definirea nivelului de fericire 
al unor oameni și popoare. 

Astfel că în cercetarea realizată în 2017 (menționată mai sus)3 au fost luate în calcul 
un numar de 6 variabile: 

1) PIB-ul pe cap de locuitor; 
2) asistența socială; 
3) speranța de viață sănătoasă; 
4) libertatea de a lua decizii; 
5) generozitatea oamenilor în raport cu semenii lor; 
6) lipsa corupției. 

Unul dintre domeniile socio-economice cu un aport major la indicele fericirii umane îl 
reprezintă turismul. 

A 2-a remarcă 
Turismul a fost și este un domeniu al vieții social-economice cu puternice reverberații 

pozitive asupra vieții umane. Tocmai datorită efectelor sale pozitive asupra omului, acest viu 
domeniu al vieții a fost atât de intens acceptat de semenii noștri, mai întâi visat, apoi 
desfășurat în proporții diferite, de la o zonă geografică la alta, în funcție de un set de indicatori 
economico-sociali, unii cu rol restrictiv, dar cei mai numeroși cu rol pozitiv. 

„Starea de fericire” pe care turismul o declanșează ființelor umane este unică, plină de 
conținut și generatoare de o multitudine de stări minunate. 

A 3-a remarcă 
Turismul este parte componentă a vieții omului. Precum omul are nevoie de hrană, 

apă, soare etc., tot la fel are nevoie și de turism. Altfel spus, turismul reprezintă o necesitate a 
ființei umane, iar ca orice necesitate, atunci când este îndeplinită, produce o stare de siguranță 
și fericire. 

A 4-a remarcă 
Afirmația academicianului Alexandru Balaci conform căreia omul din prima și până în 

ultima clipă a existenței sale pământești este stăpânit de dorința de călătorie are o deplină 
acoperire, cu toate că această dorință se manifestă oarecum diferențiat pe curba vieții, în 
funcție de o serie de indicatori, cum ar fi: 

▪ vârsta; 
▪ starea de sănătate; 

                                                 
3 www.Dayfhappinies.net 
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▪ nivelul cultural; 
▪ starea economică; 
▪ timpul liber etc. 

A 5-a remarcă 
Starea de fericire în turism este determinată de un set de motivații, singulare sau 

combinate, pe care persoanele în genere le au. Teoreticienii în domeniu, pe baza cercetărilor 
întreprinse și a observațiilor înregistrate, au ajuns la concluzia că numărul acestora este 
extrem de mare, practic la baza fiecării călătorii stând una sau mai multe motivații. 

În funcție de natura motivațiilor ce stau la baza călătoriei oamenilor, se asistă la o 
distribuție spațială a turiștilor în teritoriu, în funcție de natura și structura factorilor de atracție 
turistică. Astfel, persoanele suferinde vor prefera zonele cu factori balneoclimaterici, tinerii 
vor agrea crestele montane pentru drumeție, locurile pentru practicarea sporturilor de iarnă 
etc., elevii se vor orienta spre un turism cultural, persoanele credincioase spre pelerinaje 
religioase etc. 

A 6-a remarcă 
Împlinirea sensului motivațiilor ce stau la baza declanșării actelor turistice conduce în 

mod nemijlocit la acea stare de fericire atât de benefică pentru sănătatea omului. 
Această fericire derivă în mod direct din contactul pe care omul, în calitate de turist4, îl 

are cu bunurile de ordin material și imaterial din locurile vizitate (peisaje minunate, 
monumente istorice și ale naturii, elemente de etnografie și folclor etc.) 
 

3. Elemente cu rol de declanșare a stării de fericire la omul-turist 
Afirmația după care turismul oferă omului una dintre cele mai intense (înalte) stări de 

fericire are o deplină acoperire, deoarece elementele cu rol declanșator vin pe fondul unor 
libertăți în centrul cărora se află omul. 

Astfel că turismul oferă o anumită stare de: 
▪ libertate de mișcare; 
▪ libertate de gândire; 
▪ putința de a alege fără nicio îngrădire; 
▪ conectare la un sistem de valori etc. 

Pornim de la definiția dată turistului, care include un set de 3 condiții, și anume: 
1) scopul deplasării, care trebuie să fie nelucrativ, în sensul de a nu fi remunerat; 
2) durata deplasării, care trebuie să fie mai mare de 24h; 
3) distanța de deplasare, care trebuie să fie în afara localității de domiciliu. 

Îndeplinirea celor 3 condiții enumerate mai sus, privite atât în ansamblu, cât și fiecare 
în parte, ne oferă fereastra de a înțelege resorturile ce stau la baza factorilor declanșatori ai 
stării de fericire. 

Referindu-ne la prima condiție, cea a scopului călătoriei, întelegem pe deplin faptul că 
omul-turist are suportul obiectiv necesar de a trăi o adâncă stare de fericire. 

Psihologii au exprimat adevărul conform căruia în cazul celor mai numeroase ființe 
umane munca reprezintă o plăcere și nu numai o necesitate, declanșatoare de stări de fericire 
cu efecte de lungă durată. Dar tot specialiștii au demonstrat în mod științific, pe baza 
observațiilor directe și a comparațiilor, următorul fapt: călătoriile în scop touristic, de diferite 

                                                 
4 Pentru ca o persoană să fie considerată turist, aceasta trebuie să îndeplinească trei condiții: timp, distanță și 
scop al călătoriei. Astfel, durata călătoriei să fie mai mare de 24h, deplasarea să se efectueze în afara localității 
de domiciliu, iar scopul să fie nelucrativ, neremunerat. 
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tipuri - sejur (scurt, mediu și lung), circulație, odihnă, tratament, pelerinaje etc. - sunt 
declanșatoare ale unor stări de fericire. 

Cea de-a doua condiție, legată de durata deplasării, are de asemenea contribuții directe 
la apariția unei stări de fericire. 

Înțelegem acest lucru prin analiza efectelor factorului timp asupra stării de sănătate și 
de fericire la om. Una este ca omul să se deplaseze un timp scurt, chiar și în afara localității 
lui, dar un timp care nu i-ar oferi posibilitatea de a vizita multe obiective, de regulă pe cele 
mai importante. De multe ori din această cauză rămâi, în urma deplasării, nu cu o stare de 
fericire, ci cu o părere de rău, deoarece nu ai avut răgazul necesar să contempli frumusețea 
mai multor obiective turistice. 

Importanța timpului afectat deplasărilor în scop turistic în declanșarea stării de fericire 
la turiști este una deosebită. 

A treia condiție, legată de distanța la care se deplasează persoanele în scop turistic, 
este de asemenea importantă în acțiunea de declanșare a stării de fericire. Astfel, cu cât 
distanța de deplasare este mai mare față de domiciliu în genere, cu atât mai mare este starea 
de fericire, deoarece călătoriile în scop turistic oferă turiștilor contactul direct cu: 

▪ alte realități decât cele din localitatea de domiciliu; 
▪ alte culturi, obiceiuri, tradiții; 
▪ alți semeni de etnii, religii, stări sociale, vârste diferite; 
▪ spații noi, de forme fizice, economice, demografice etc. și de structuri diferite. 

Deplasarea unei persoane în afara localității de domiciliu o scoate din cotidianul pe 
care-l conoaște, chiar dacă acesta poate fi și el purtător al unor atracții și valori deosebite. 
Totuși, fiind zilnic văzute, acestea nu mai prezintă același interes, capabil să determine o stare 
declanșatoare de fericire. 

Dintre clipele de fericire pe care omul le trăiește în timpul vieții, printre cele mai 
importante se află cele care provin din practicarea turismului. 

Starea fericirii variază în funcție de formele de turism ce pot fi practicate, anotimpul 
ales, mijloacele de transport utilizate, motivația ce stă la baza călătoriei etc. 

Practica mișcării turistice din România și din lume a demonstrat faptul că printre cele 
mai fericite clipe pe care omul le trăieste se află cele care provin din timpul călătoriilor. 

Dacă ar fi să privim pe o scară de la 1 la 10, pe primul loc se află fericirea pe care o au 
persoanele cu o puternică trăire duhovnicească, în care starea de bucurie declanșează 
instantaneu „șiroaie de lacrimi”, fapt care se obține la cei puțini, care ating pragul de 
„rugăciune a inimii”, moment în care persoanele în cauză se rup de lucrurile înconjurătoare și 
se umplu de „îndumnezeire” pentru o scurtă perioadă de timp. 

Intră apoi în calcul starea de fericire pe care o au acei credincioși care se pot rupe de 
nevoile materiale și personale. 

Pe treapta 4-5 se află fericirea declanșată de practicarea actelor turistice, cu clipe de 
mare trăire, care persistă în memoria persoanelor toată viața. 

În general, viața fiecărei persoane se derulează cu urcușuri și coborâșuri, presărată cu 
raze de lumină puternic strălucitoare, concretizate în clipe și momente de fericire. Din acest 
punct de vedere, putem conchide faptul că turismul se înscrie pe un onorant loc între 
activitățile umane generatoare de fericire. 
 

4. Rolul turismului rural în declanșarea stării de fericire la turiști 
Secole de-a rândul omenii s-au născut, au trăit și au creat valori de ordin material și 

spiritual în mediul rural, într-un contact direct cu natura nepoluată. Această stare de lucruri a 
lăsat urme adânci în subconștientul oamenilor acelor vremuri, ca și al acelora ce le-au urmat. 
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Generația epocii moderne a omenirii, într-un vizibil contrast cu cea a moșilor și a 
strămoșilor, este parte componentă a unei vieți tot mai artificiale, rupte de natura pură – deci 
de rădăcinile vieții – atât de necesară pentru sănătatea fizică și mentală, benefică diferitelor 
tipuri de acte creatoare. 

Un complex de factori a condus în timp la intensificarea proceselor de urbanizare și 
rupere – uneori brutală – a omului de natură. Dar fără o natură pură, cu puternici factori 
stimulatori vieții omenești, oamenii nu pot trăi, motiv pentru care măcar din timp în timp, 
pentru perioade mai lungi sau mai scurte, se simte nevoia unei reîntoarceri la rădăcinile 
existențiale. 

 Dintre toate activitățile umane, turismului îi revine cel mai important rol pentru 
readucerea în „sânul naturii” a omului epocii modern-contemporane. 

 În mod concret, toate formele de turism îndeplinesc acest rol, în rândul cărora  
turismul rural ocupă un loc de prim rang, deoarece ruralul reprezintă locul cel mai potrivit 
pentru o vacanță fericită, în contact direct cu factori naturali mai bine conservați, cu tradițiile 
vieții rurale, cu folclorul, portul popular etc. 

Toți factorii de atracție ai ruralului reprezintă elemente declanșatoare ale unor stări de 
fericire pentru turiștii care-și petrec zilele de vacanță în acest mediu. Astfel, fiecare element 
de atracție turistică în parte și toate la un loc reprezintă factori care generează adânci stări de 
bucurie și de fericire. 

Actualul rural românesc încă mai oferă suficiente realități și speranțe în privința 
păstrării în stare bună a unor factori naturali pe care-i posedă (fond forestier, pajiști și fânețe 
pline de flori, cursuri de apă, lacuri și heleștee, arbori seculari, livezi cu pomi fructiferi, 
culturi viticole, monumente memoriale și de arhitectură populară, formații artistice, diverse 
tipuri de ateliere de artizanat, cojocărie, ceramică etc.). 

La toate acestea se adaugă, în egală măsură, „omul rural”, care, prin comportamentul 
și dăruirea față de cei care îi vizitează localitatea, poate contribui la un confort aparte pentru 
turiști. 

Arta, bucătăria și vestimentația tradiționale sunt elemente componente ale factorilor cu 
rol declanșator al stării de fericire. 

În tot mai multe localități rurale se adaugă astăzi o interesantă bază tehnico-materială, 
specifică turismului, cu funcție de cazare, alimentație publică, agrement, tratament cu produse 
naturale etc. 

Privit atât în particular, cât și în ansamblu, ruralul românesc răspunde astăzi cu succes 
la declanșarea stării de fericire a acelora care îi devin vizitatori. 
 

5. Concluzii 
În rândul activităților umane care contribuie la fericirea omului, un loc onorant este 

ocupat de turism. 
Clipele de fericire pe care omul le trăiește în timpul călătoriilor sunt de mare 

profunzime, motiv pentru care sunt ținute minte toată viața. 
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IMAGINEA DE DESTINAŢIE 
 

Gina Ionela BUTNARU1 
Valentin NIŢĂ2 

 
Abstract 
The preoccupation for image became a dominant feature nowadays in all the fields of activity of 

modern society, starting from the image of a country in its international relationships, to tourist destinations and 
to the people who deal with image promotion, etc. Tourism is extensively discussed and analysed globally, 
nationally, and locally. No doubt, tourism has an important role in learning about the world, about diversity and 
beauty, and tourist potential capitalisation through the destination image represents a purpose itself. In this 
context, the purpose of this paper is to clear concepts like tourist potential, tourist potential capitalisation, and 
destination image. 

Key words: tourist potential, capitalisation of tourist potential, tourist destination, tourist destination 
image 
 

1. Introducere 
Potențialul turistic în general se referă la prezența resurselor naturale și/sau antropice 

într-o anumită zonă care, prin exploatare și aranjamente adecvate, pot sprijini activitățile 
legate de turism prin introducerea acestor resurse în circuitul turistic.3 Utilizat de obicei ca 
sinonim cu oferta turistică a unei regiuni, potențialul turistic reprezintă un indicator 
fundamental luat în considerare în fiecare încercare de a analiza sau de a dezvolta un produs 
turistic. Cu toate acestea, se susține că oferta turistică constituie o noțiune mai practică, făcând 
trimitere la o resursă deja exploatată, transformată într-un produs.4 Resursele turistice 
contribuie la realizarea noilor produse turistice, în consecință, orice dezbatere privind 
evaluarea lor ar trebui să se înrădăcineze în paradigma inovării și creării de noi produse.5 În 
acest sens, Raportul Parlamentului European (2015)6 desemnează evaluarea potențialului 
turistic drept prima etapă care trebuie avută în vedere atunci când se dezvoltă un produs 
turistic bazat pe moștenirea naturală și culturală. Evaluarea este ulterior urmată de definirea și 
punerea în aplicare a unei strategii de turism înainte de monitorizarea rezultatelor și 
durabilitatea acesteia. Prin urmare, pentru stabilirea valorii potențialului turistic a unei zone se 
vor analiza cu atenție două aspecte, atât cuantificarea (caracteristicile naturale și culturale, 
părțile interesate, infrastructura, contextul juridic și cererea turistică), cât și evaluarea. 

Datorită rolului său semnificativ în planificarea și dezvoltarea activităților turistice 
într-o anumită zonă, potențialul turistic a fost estimat prin metode și formule diferite. O 
metodologie propusă pentru determinarea potențialului turistic se bazează pe modelul sumelor 
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ponderate (WSM), o metodă de luare a deciziilor multi-criterii, utilizată pe scară largă, care 
cuprinde tehnici de clasificare și scalare pentru a cuantifica diferite atribute7. Alte abordări iau 
în considerare analiza multicriterială, efectuată prin măsurarea indicatorilor identificați prin 
punctaj, clasificare și ponderare, o metodă utilizată de Ashouri și Fariyadi (2010)8 pentru a 
evalua potențialul ecoturistic al unei regiuni. 

Potenţialul turistic constituie ansamblul elementelor naturale şi antropice de pe un 
teritoriu care stârnesc interesul turiştilor conducând la realizarea unor activităţi turistice. În 
literatura străină deseori pentru potenţial turistic se utilizează termenul de destinaţie turistică. 
Potentialul turistic cuprinde (Niţă, 20179): a). potenţialul turistic natural care este alcătuit din 
totalitatea resurselor turistice puse la dispoziţie de cadrul natural al unui spaţiu: unităţi, tipuri 
şi forme de relief; tipuri şi subtipuri climatice; ape de suprafaţă şi subterane; etaje de vegetaţie 
sau asociaţii vegetale - incluzând şi modificările produse de intervenţiile antropice - care prin 
valoarea lor educativă, cognitivă, estetică, curativă şi atractivitatea lor justifică deplasări de 
populaţie pentru vizitare şi conduc la amenajări de ordin turistic; b). potenţialul turistic 
antropic format din totalitatea resurselor turistice rezultate ale creaţiei umane din punct de 
vedere cultural-istoric şi tehnico-economic, reuneşte resursele turistice antropice materiale 
(obiectivele istorice, religioase, culturale, sportive, etnografice etc.) şi activităţile şi 
manifestările antropice cu funcţie turistică. 
 

2. Potentialului turistic şi valorificarea acestuia 
Potenţialul turistic a fost definit de către Organizaţia Mondială a Turismului şi alte 

organisme de profil din cadrul Comunităţii Europene ca fiind (la nivelul unei ţări sau zone 
geografice), ansamblul componentelor naturale, culturale şi socioeconomice care oferă 
posibilităţi de valorificare în plan turistic şi dau o anumită funcţionalitate teritoriului, având 
un rol esenţial în dezvoltarea activităţilor de turism. Astfel, un anumit spaţiu geografic 
prezintă interes din punct de vedere turistic în măsura în care oferă resurse turistice naturale 
sau antropice, resurse ce - în urma unor amenajări specifice - pot fi puse în valoare, intrând în 
circuitul turistic intern sau internaţional10. 

România prin varietatea elementelor cadrului natural, prin multiple dovezi ale unei 
istorii și culturi milenare, și prin construcțiile dobândite de-a lungul anilor, dispune de un 
bogat potențial turistic valorificat într-o oarecare măsură. În timp, s-au scris multe articole și 
cărti, s-au întocmit hărţi turistice ale României sau destinate masivelor montane, litoralului, 
Deltei Dunării, majorităţii orașelor, monumentelor naturii etc.  Elementul comun este dorință 
de a prezența cât mai pe larg tot ceea ce era considerat ca având insemnătate pentru activitatea 
turistică. Ceea ce le deosebește sunt-concepția în tratarea problemelor și în realizarea 
reprezentărilor cartografice, folosirea unei terminologii variate, incercări de diferențieri 
turistice regionale, fără a avea la bază criterii justificate11. Turismul reprezintă un domeniu în 
plină ascensiune. Valorificarea potențialului turistic nu se poate face eficient decât cu ajutorul 
diferitelor metode de promovare turistică. Atractivitatea turistică este una exigentă și dificil de 
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standardizat. Este conceptulul care joacă un rol extraordinar în ofertă în funcţie de dinamica 
turismului şi oferă informații importante despre inventarul componentelor atractive din 
persfectiva turiștilor, precum și informații despre percepțiile și asteptările  acestora.12 

Conceptul de atracţie turistică este considerat de Kruczek13 sinonim cu resursă 
turistică, şi exprimă cu precădere latura afectivă, cognitiv-estetică a diferitelor elemente din 
structura potenţialului turistic, care produc impresii de o intensitate deosebit de puternică, 
influenţând, în mod direct, anumite segmente ale cererii turistice. Turiştii vor fi atraşi de 
imaginea, măreţia, originalitatea, unicitatea, frumuseţea unor componente ale potenţialului 
turistic (cascadă, chei, versanţi abrupţi, picturi deosebite, clădiri impozante, elemente 
floristice etc.), încercând emoţii mai mult sau mai puţin puternice. 

Potenţialul turistic al unei ţări constituie, într-adevăr, oferta turistică primară 
(potenţială) care împreună cu structurile turistice existente (structura de primire şi 
infrastructura specifică) alcătuiesc oferta turistica reală sau patrimoniu turistic, la acesta 
adăugându-se, nu în ultimul rând, şi factorii generali ai existenţei umane: ospitalitatea, 
obiceiurile, varietatea şi calitatea serviciilor prestate pentru buna desfăşurare a activităţilor 
turistice.14 

Diversitatea resurselor turistice, gradul lor de valorificare în actul turistic, intensitatea 
cu care sunt atrase în circuitul turistic etc. fac ca potenţialul turistic să fie clasificat după o 
serie de criterii (Grigore, 1974)15: 

▪ criteriul genetic evidenţiază două mari categorii de potenţial turistic: natural (relief, 
climă, ape, vegetaţie, faună) şi antropic - care, la rândul său, reuneşte resursele turistice 
antropice materiale (obiectivele istorice, religioase, culturale, sportive, etnografice etc.) şi 
activităţile şi manifestările antropice cu funcţie turistică; 

▪ criteriul funcţionalităţii divizează potenţialul turistic în: potenţial turistic funcţional 
sau activ, intrat în circuitul turistic al unui teritoriu şi potenţial turistic latent sau disponibil - 
reuneşte acele componente naturale sau antropice ale unei regiuni (zone) care, din anumite 
motive, nu au devenit elemente de polarizare turistică; 

▪ criteriul capacităţii (volumului) diferenţiază potenţialul turistic total (absolut) - care 
vizează, pe de o parte, intrarea în circuitul turistic a tuturor componentelor dintr-un teritoriu, 
iar pe de altă parte exploatarea la parametri maximali posibili a componentelor, precum şi un 
potenţial turistic relativ - constituie doar o parte a potenţialului turistic dintr-un teritoriu dat, 
care poate funcţiona şi independent ca element de atractivitate turistică; 

▪ criteriul limitei de consum evidenţiază un potenţial turistic inepuizabil - format din 
acele resurse turistice ale căror capacitate de exploatare turistică nu poate fi epuizată 
(teoretic): condiţiile climatice, relieful, apele etc.), alături de un potenţial turistic epuizabil - 
care include componentele epuizabile în decursul timpului (elemente faunistice, floristice, 
monumente istorice, obiective arheologice etc.). 

Cercetările în domeniu au arătat studii despre atractivitatea unor teritorii care sunt 
extrem de importante în înțelegerea elementelor care încurajează oamenii să călătorească. 
Deși s-au observant similitudini între conceptul de potențial turistic şi atractivitate, unii autori 
preferă să folosească termenul de  atractivitate turistică, deoarece este considerată mai 
cuprinzătoare în explorarea relațiilor care se formează între cerere și ofertă (Iaţu şi Bulai, 
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2011)16. Potențialul turistic se concentrează pe resurse naturale și pe resurse antropice care 
împreună cu infrastructura din oferta turistică a unei destinații şi atractivitatea turistică 
acționează direct asupra numărului de turişti sosiţi, asigură succesul unui turist la destinaţie, 
dar atât atractivitatea turistică, cât și potențialul turistic reprezintă concepte importante care se 
pot tipări direct în modul în care acționează actorii din domeniul turismului. 

Jafari (2000)17 defineşte atractivitatea ca o măsură cantitativă care împuternicește o 
destinație şi aduce turiști. În consecință, diversitatea atracțiilor turistice existente la nivelul de 
destinație ajută la diferențierea lor, care poate fi eligibilă. Creșterea turismului se manifestă, 
printre altele, prin creșterea numărului de locații în care participanții la turism își pot satisface 
nevoile de a călători. În plus, participanții la turism sunt din ce în ce mai informați cu privire 
la condițiile de călătorie și, prin urmare, sunt mai raționali în luarea deciziilor. Aceste două 
tendințe evolutive au ca rezultat o concurență tot mai mare în rândul destinațiilor turistice18. 
Astfel, pentru a putea realiza o parte din piața turismului, majoritatea managerilor își 
îndreaptă atenția către activitățile legate de susținerea imaginii acestor destinații19. 
 

3. Imaginea de destinaţie 
Destinaţia turistică este un concept de sinteză care, în accepțiunea contemporană 

apărută în ultimele două decenii transcende înțelesului strict, clasic al noțiunii de turism. Până 
în deceniul opt destinaţia turistică a avut un conținut clasic, corespunzător etapei turismului 
de masă, corespunzător producției de masă, inclusiv în sferă serviciilor. O destinație turistică 
presupune o multitudine de elemente, practic întreg ansamblul natural, construit și uman al ei.  

Impactul percepției turistice, a imaginii destinației și a satisfacției asupra loialităţii a 
reprezentat un subiect de cercetare trendy în cercetarea turistică. Este foarte important să se 
determine imaginea destinației în timp ce sunt luate decizii pentru marketingul strategic al 
destinațiilor turistice.   

Destinația reprezintă, locul sau spațiul geografic unde un vizitator sau un turist se 
oprește fie pentru o noapte de cazare, fie pentru o perioadă de timp, sau punctul terminal al 
vacanţelor turiștilor, indiferent dacă ei călătoresc în scop turistic sau de  afaceri. Destinaţia 
constitute legatura catalizatoare ce uneşte, menţine şşi propulsează toate sectoarele industriei 
turistice, respectiv transportul, cazarea, alimentaţia şi agrementul, fiind un element complex şi 
specific turismului20. Destinația turistică este definită ca un pachet de facilități și servicii 
turistice care, la fel ca orice alt produs de consum, este compus dintr-un număr de atribute 
multidimensionale.21 

Destinația este combinația de produse turistice oferind o experiență integrată 
consumatorilor. 
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17Jafari, J. (2000), Encyclopedia of Tourism, Routledge, New York,  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jtr.344 
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Reserch, 32(3), pp. 26 
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Imaginea destinației este o provocare a marketingului turistic. Gallaza, Saura şi Garcia 
(2002)22 propun un model teoretic care definește imaginea în termeni de patru caracteristici: 
complex, multiplu, relativist și dinamic. Della Corte și Micera (2007)23 evidențiază 
importanța imaginii în cererea reală a unei destinații, nu numai în mintea potențialilor turiști, 
definind imaginea de destinație ca fiind ansamblul credințelor, ideilor și impresiilor pe care o 
destinație le poate genera în mintea potențialilor și actualilor turiști. Imaginea destinației este 
adesea analizată utilizând conceptul de identitate de marcă (Aaker, 1997)24 şi se poate realiza 
prin stabilirea de contacte cu locul prin vizite, dar și în absența acestor contacte, prin alte 
experiențe legate de destinație - opinia unor cunoştinţe, mass-media, agențiile de turism, în 
timpul vizitelor în apropiere de destinații (Bojanic, 1991)25. Imaginea unei destinații implică 
concepte diferite26.  

Gestionarea destinației turistice este știința organizării și conducerii destinației 
turistice, utilizând în mod eficient resursele umane, financiare și materiale. Imaginea 
destinației turistice este un concept vag, la care diferiți cercetători dau diferite sensuri, de la 
opinii de călătorie până la percepția destinațiilor potențiale27. Milman și Pizam (1995)28 au 
sugerat că o imagine de destinație cuprinde trei componente: produsul, respectiv calitatea 
atracției; comportamentul, respectiv atitudinea gazdei; mediul, respectiv  ploaia, peisajul și 
facilitățile. 

Imaginea trebuie să fie cât mai aproape de realitate, astfel încât turiștii să nu fie 
dezamăgiti. Astfel, s-a introdus o  nouă dimensiune cu privire la determinarea atributelor 
imaginii de destinație turistică percepută, cum ar fi resursele naturale, infrastructura generală, 
infrastructura turistică, agrementul turistic și de recreere, cultură, istorie și artă, factori politici 
și economici, mediul natural, mediul social și atmosfera locului.29 

Imaginea destinației este o expresie a cunoștințelor, a impresiilor, a prejudecăților, a 
imaginației și a gândurilor emoționale pe care un individ le are faţă de un anumit loc30,  este 
percepția generală care este formată în timp prin prelucrarea informațiilor din diferite 
surse31, este suma credințelor, atitudinilor, impresiilor pe care o persoană sau un grup de 
persoane le are asupra unui obiect iar impresiile pot fi adevărate sau false, reale sau 
imaginare32, este o înțelegere internalizată, conceptualizată și personalizată a ceea ce știe 
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of Tourism Research, no. 29 (1), pp. 56- 78 
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356 
25Bojanic, D. (1991), The use of advertising in managing destination image, Journal of Tourism Management, 
Vol. 12, pg. 352-355 
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application to golf tourism, European Journal of Tourism Research, Vol.2, No.1, pp. 41-69 
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cineva33, este  percepția grupurilor de oameni34, percepțiile și impresiile unei destinații 
deținute de turiști în ceea ce privește valorile așteptate ale beneficiilor sau ale consumului35, 
totalitatea impresiilor, credințelor, ideilor, așteptărilor și sentimentelor acumulate faţă de un 
loc în timp, de către un individ sau un grup de oameni36, este un sistem interactiv de gânduri, 
opinii, sentimente, vizualizări și intenții37.  
 

4. Concluzii 
În general, elementele din care se formează o imagine a unei destinaţii turistice, 

aparţin subiectivităţii, respectiv marketerului care o crează şi ele se regăsesc sub forma unor 
experienţe, atitudini, aşteptări, ipoteze, opinii, credinţe, pentru măsurarea acesteia fiind 
necesare următoarele atribute38: peisaje sau atracții naturale, costuri sau niveluri de preț, 
climă, locuri turistice sau activități, viața de noapte și divertismentul, activităţi sportive, 
parcuri sau activități de sălbăticie, infrastructură locală, transport, arhitectură sau clădiri, situri 
istorice, muzee, plaje, facilități de cumpărături, facilități de cazare, târguri, expoziții, 
festivaluri, facilități pentru informații și excursii, accesibilitatea, gradul de urbanizare, gradul 
de comercializare, stabilitatea politică, ospitalitatea, prietenia sau receptivitatea, obiceiuri 
culturale diferite, bucătăria diferită sau mâncarea și băutura, odihnă sau relaxare, atmosfera, 
oportunitatea de aventură, orientate spre adulți, calitatea serviciilor și faima sau reputația, 
imaginea de destinație, fiind implicarea personală, atașamentul locului și satisfacția generală 
care influențează satisfacția turiștilor.39 Aşadar, atractivitatea potenţialului turistic şi succesul 
unei destinații turistice va fi determinat de modul în care aceasta reușește să garanteze și, în 
același timp, să ofere vizitatorilor, prin întreaga ofertă, o experiență unică și un grad de 
satisfacție care va depăși o altă alternativă a destinației.  
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VILLAGE AS TOURIST ATTRACTION IN THE REPUBLIC OF 
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Abstract 
The aim of this paper is to continue3 the investigation on village as tourist attraction in the Republic of 

Moldova. 
Since ancient times until now, rural population has been predominant on the territory of our country. In 

our economy, the most backward one in Eastern Europe, agriculture is dominant and oriented towards export of 
wine, fruits and vegetables etc. 

The Moldovan village, so sorely tried by history, still keeps its social and cultural specificity which 
together with its natural potential makes it an extremely valuable tourist attraction. 

We consider it appropriate for social, economic and demographic measures to be elaborated and 
applied, contributing to the harmonious development of the village as tourist attraction and to a more efficient 
rural tourism. 

Key words: rural area, village, tourism, efficiency  
JEL: J21, Q24, R29 

 
1. Introducere 

Teritoriul Republicii Moldova, potrivit Constituției, „este organizat, sub aspect 
administrativ, în sate, orașe, raioane…” La 1 ianuarie 2019 cele 1682 localități din țara 
noastră au inclus 5 municipii, 61 orașe cu 41 localități în componența acestora, 916 sate în 
care își au sediile consiliile sătești și 659 comune.  

Satului în conformitate cu „Cartea europeană a spațiului rural” [11,p.9] i se atribuie 
următoarele funcții: 

a) economică, care include valorificarea durabilă a resurselor naturale, dezvoltarea unui 
sistem eficient de producție agricolă, promovarea turismului și ale altor servicii; 

b) ecologică, care constă în ocrotirea bazelor naturale ale vieții sănătoase (pământ, aer, 
apă), păstrarea diversității și a caracterului specific al peisajului, păstrarea sistemelor 
biologice; 

c) socio-culturală, care se referă la conservarea valorilor tradiționale comunitare și 
culturale legate de modul de viață și păstrarea valorilor întruchipate în comunitățile rurale. 

Sigur, satului din Republica Moldova tot i se atribuie funcțiile enumerate, însă satul 
din țara noastră poate fi și obiect al turismului.     

Demonopolizarea proprietății de stat asupra pământului, instituirea și dezvoltarea 
„gospodăriei țărănești (tip fermă), bazată pe o reală independență economică”, condiționează, 
fără îndoială, amplificarea și eficientizarea cercetărilor științifice privind satul ca obiect 
turistic. 
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În cercetare am folosit materiale noastre anterioare și alte publicații care ne-au ajutat 
să înțelegem. 
 

2. Scurt excurs istoric 
Satul din Republica Moldova a împărtășit soarta ținutului cu numele Dacia. Strămoșii, 

de pe ținut, potrivit lui Nicolae Iorga au fost Tracii care erau împărțiți în triburi, care, ulterior, 
s-au unit în state. Unul din aceste state „la sfârșitul anilor 1350, sub conducerea voievodului 
valah Bogdan, … a început să-și extindă puterea la est de Carpați. Către sfârșitul secolului al 
XIV-lea, Principatul Moldovei includea în hotarele sale teritoriul dintre Carpați, Nistru, 
Dunăre și Marea Neagră. Populația băștinașă, vorbitoare de limbă română, reușește să 
fortifice frontiera răsăriteană a Moldovei cu mai multe cetăți românești: Hotin, Soroca, 
Tighina, Cetatea Albă, Chilia ș.a. Din această perioadă izvoarele istorice încep să folosească 
atât termenul de valah, cât și pe cel de moldovean pentru a numi locuitorii acestui pământ.  

În prima jumătate a secolului al XIV-lea, Basarab I a reușit să unifice micile cnezate 
valahe aflate de-a lungul Oltului într-un singur principat.  

Astfel, „la sfârșitul anilor 1350 în teritoriile de dincolo de arcul Carpaților existau 
două principate mari: la est principatul Moldovei și la sud, Țara Românească, de asemenea 
cunoscută sub numele de Valahia”. (6,p14)  

De notat că încă începând cu secolul al treilea ținuturile Moldovei au fost deseori 
invadate și/sau prădate. Pericolele veneau din partea tătarilor, regatului ungar și polon, 
imperiul otoman și țarist.  

După marea invazie mongolă (1241), întreaga regiune a fost controlată politic de 
Hoarda de Aur. Începând cu anii 30-40 ai secolului XVI Principatul Moldova fost dominat de 
imperiul Otoman și era obligat să plătească tribut la Poarta Otomană, să livreze materiale de 
construcții, să participe la reparația cetăților otomane și să plătească dări extraordinare în 
susținerea campaniilor militare fără, însă, să-și piardă suveranitatea.  

Sfârșitul secolului al XVIII-lea a fost marcat de războaie, anexări, și împărțiri de 
teritoriu. În ziua de 16 mai 1812 delegații Porții semnară în București cedarea Imperiului rus 
Moldova răsăriteană până la Prut [12,p.174], deși Poarta nu era „în drept să cedeze aceste 
regiuni unei puteri străine, fără ca domnul și boierii să nu fi fost ascultați”. 

Acest teritoriu cuprins între Prut și Nistru (45.600 km2, cu populație de cca 500.000 de 
locuitori, în proporție de 86% români), denumit de imperiul rus Gubernia Basarabia, deși 
înainte de 1812 jumătatea estică a principatului (Moldova) nu avea nici un nume special – 
nicidecum Basarabia. Regiunea inițial cunoscută sub acest nume nu era, de fapt, în Moldova, 
ci în celălalt principat românesc, în Valahia. (6,p.20)  

Teritoriul respectiv, după cum afirma Gh. Dighiș [7, p.7], „a aparținut Moldovei. 
Locuitorii ei sunt români. Limba, credința și obiceiurile lor sunt limba, credința și obiceiurile 
României. Trecutul Basarabiei este trecutul Moldovei”. Că Basarabia este parte a Moldovei 
confirmă și A. F. Veltman, ofițer de stat major rus, scriitor și arheolog, care, în „Schiță asupra 
istoriei vechi a Basarabiei” publicată în 1828, susține că Basarabia „este legată de istoria 
Moldovei și a Valahiei și de soarta voievozilor lor”. 

Mai mult, după anexare Basarabia a fost colonizată. Așa, la îndemnul guvernului 
rusesc în Basarabia în 1814 veniră nemții și se așază în Bugeac, cuprinzând pământ cât le 
trebuia. În 29 decembrie 1819 prin edictul împăratului Alexandru I „Despre așezarea în 
regiunea Basarabiei a bulgarilor..” a fost dată toată partea de apus a Bugeacului. În anii `30 ai 
secolului 19 aici au apărut 83 de localități, inclusiv 50 bulgare și 20 găgăuze.  

Dacă imediat după anexare amiralul Ciceagov [12,p.179] într-un raport țarului 
Alexandrul I scria „Am încercat să dau locuitorilor acestui ținut câteva privilegii… Ei sunt 
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scutiți de dări vreme de trei ani, în loc de doi, după cum glăsuiește tratatul de pace pentru 
Moldova; sunt scutiți de recrutare…”, apoi în 1814 guvernatorul Basarabiei Garting sub 
pretextul că această provincie nu posedă legi, propune unificarea legislativă a Basarabiei cu a 
Rusiei. Chiar dacă boierii moldoveni, reprezentați de Gavriil Bănulescu – Bodoni, îi adresează 
un protest țarului Alexandru I în care se menționează că „de patru secole Moldova se 
guvernează după legile și regulamentele sale” [5, p.53] pe care turcii le-au respectat, guvernul 
rus puțin câte puțin anulează particularitățile ce fusese acordate, extinde legile rusești și 
transformă Basarabia într-o gubernie rusească. Și mai grav, în 1867 limba română este 
interzisă în școlile din Basarabia.  

Basarabia nu a fost niciodată o regiune cu adevărat prosperă, nici măcar atunci când 
făcea parte din Principatul Moldovei, iar sub ruși ea rămas cea mai înapoiată regiune de la 
granițele vestice ale imperiului. [6,p.22]. Dezvoltarea economică a guberniei Basarabia, sub 
administrația rusească, s-a efectuat în perspectiva unei economii de export de grâne și vite. În 
acest cadru au fost construite căile ferate și zonele urbane noi din Chișinău și Bălți, care au 
devenit (demografic) orașe preponderent rusești în mijlocul autohtonilor români-moldoveni. 

În 1859, adunările nobililor din capitatele principatelor, Iași și București, au ales 
același domnitor, Alexandru Ioan Cuza, creînd astfel un singur stat românesc [6,p.27]. 

Evenimentele din 1917 în Rusia țaristă au avut impact și asupra Basarabiei. Congresul 
țărănesc din 1 și 2 octombrie 1917 și congresul ostășesc din 20 octombrie 1917 a hotărât 
înființarea „Sfatului Țării”. Un vot al Sfatului Țării de la 27 martie 1918 a declarat unirea 
Basarabiei cu România (6,p.33), care „reprezintă punctul culminant al unei lupte de secole 
pentru unificarea pământurilor populate de națiunea română” (6,p.56) 

În 1924 a fost înființată RASSM care a servit două țeluri importante în noua politică a 
Uniunii Sovietice. În primul rând, noua republică facilita pătrunderea propagandei sovietice în 
regatul României, netezind astfel drumul revoluției socialiste românești. În al doilea rând, a 
menținut problema Basarabiei în centrul politicii internaționale – ca un spin în coasta 
diplomaților români la Liga Națiunilor (6,p.62) 

Pentru a demonstra existența așa zisei națiuni moldovenești se insista asupra aplicării 
limbii moldovenești în baza dialectului vorbit la țară, cum ar fi, spre exemplu: 

Engleză Română literară Rusă Moldovenească 
self-administration autoadministrare samoupravlenie singurcârmuiri*…(6,p.67) 

*Termenul respectiv n-a fost folosit consecvent niciodată. 
Potrivit recensământului din 1926 în RASSM domina categoric populația rurală. Însă, 

după cum urmează din informația prezentată mai jos, dacă aproape toți (96.4%) moldovenii 
erau stabiliți cu traiul în mediul rural, apoi evrei – 48.3%, ruși – 60.7 la sută. 

Populație Total Procente Procente rurale 
Ucraineni 277515 48.5 89.4 
Moldoveni 172419 30.1 96.4 
Ruși 48868 8.5 60.7 
Evrei 48564 8.5 48.3 
Germani 10739 1.9 98.3 
Bulgari 6026 1.0 98.2 
Polonezi 4853 0.8 73.3 
Romi (țigani) 918 0.2 95.8 
Români 137 - 77.4 
Alții 2054 0.4 - 
Total 572114 100 85.6 

Sursa: Vsesoiuznaia perepisi naselenia 1926 goda, Moscva, Izdanie ȚSU soiuza SSR 1929, 13: 39-41 și 
AOSPRM, f.49, inv. i, d.3994, p. 108 
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La 23 august 1939 la Moscova a fost încheiat „tratatul de neagresiune” între Uniunea 
Sovietică și Germania nazistă, cunoscut ca „Pactul Ribbentrop-Molotov” care a schimbat 
soarta țării noastre. Parte componentă a pactului este „Protocolul adițional secret”, care între 
altele a stabilit că „Referitor la Europa de sud-est, partea sovietică își accentuează interesul 
pentru Basarabia. Partea germană își declară totalul dezinteres față de acest teritoriu, deci nu 
are obiecții față de eventuale schimbări de graniță în favoarea Uniunii Sovietice”. 

La 26 iunie 1940 ministrul de externe sovietic V. Molotov trimite „nota ultimativă” 
ministrului României la Moscova, privind cedarea către URSS a Basarabiei și Bucovinei de 
nord. Răspunsul a urmat la 27 iunie 1940. În noaptea de 27 spre 28 iunie 1940 a fost adresată 
a doua notă ultimativă în care guvernul URSS propune: 

1) „În decurs de patru zile, începând de la orele 14, după ora Moscovei, la 28 iunie, să se 
evacueze teritoriul Basarabiei și Bucovinei de trupele românești”. 

2) „Trupele sovietice în același timp să ocupe teritoriul Basarabiei și partea de nord a 
Bucovinei”….. 

La 28 iunie 1940 în răspunsul la această notă ultimativă, în care se arăta că „Guvernul 
român….se vede silit să primească condițiile de evacuare specifice în răspunsul sovietic. 
Guvernul român ar dori totuși ca termenele de la punctul unu și doi să fie prelungite….” 

Astfel, s-a produs o nouă „eliberare” a Basarabiei, care ulterior a devenit Republica 
Socialistă Sovietică Moldovenească (RSSM) în componența Uniunii Sovietice, formată din 
șase județe basarabene și șase raioane vestice ale RASSM (6,p.95) 

Evident, a fost organizată „trecerea la socialism” care a fost plătită scump de 
moldoveni. Cel mai mult a suferit satul. Invazia sovietică din 1940, operațiunile romano-
germane din 1941 și recucerirea teritoriului în 1944 pustiiseră deja satele basarabene și 
dezrădăcinarea sute de mii de basarabeni. Foametea și deportările organizate le-au îngreunat 
și mai mult situația moldovenilor în timpul campaniei de colectivizare (1946-1950) [9,p.72]. 

Există dovezi clare [9,p.71-104] că „foametea din 1946-1947 a fost provocată de 
rechiziționarea grânelor de către comuniști și a fost direcționată împotriva celui mai mare 
grup etnic de la sate  - moldovenii”. Cel puțin 115000 de țărani au murit de foame și de alte 
boli din decembrie 1946 până în august 1947 [18,p.9]. În plus o campanie oficială de 
eliminare a „chiaburilor ”, îndreptată împotriva țăranilor moldoveni presupuși a fi fost bogați 
(chiaburi), a distrus la rândul ei multe familii, majoritatea moldovenești, între 1947 și 1951 
[16]. Doar în două zile 6 și 7 iulie 1949 – 11342 de familii moldovene au fost deportate în 
Kurgan, Tiumen, Irkutsc și alte localități din Sibiria și Kazahstan în cadrul unui plan numit 
„Operația Sud”, condus de cunoscutul ministru pentru securitatea statului din RSSM, I. 
Mordoveț [9,p.129-148]. În total, din 1941 până în 1951, aproape 16000 de familii au fost 
deportate din RSSM [9,p.145]. În aprilie 1951 „operațiunea Nord” a fost îndreptată împotriva 
minorităților religioase din RSSM, mai ales Martorii lui Iehova, și mai mult de 700 familii au 
fost deportate în Siberia [14,p.238-259]. În 1955 a fost inițiată migrația „voluntară” pentru a 
potențial uman cooperativelor agricole din Astrahan și Rostov în Rusia și Pavlodar în 
kazahstan. Regiunile cel mai dens populate de moldoveni au fost țintele acestei selecții de 
„voluntari” și 40000 de moldoveni au părăsit probabil RSSM pentru a pleca spre est” [7, 
p.97]. 

Charles King [6,p.101] susține că în termeni demografici și economici RSSM s-a 
dezvoltat gradat ca două republici într-una: o populație în mare parte rurală, moldovenească și 
rurală în Basarabia, lucrând mai ales în agricultură și industria ușoară agricolă, și o populație 
urbană, slavă și în general provenind din imigranți transnistreni, lucrând în industria grea de 
tip sovietic. 
 



Ion CERTAN, Simion CERTAN 

 86

3. Aspecte privind dezvoltarea economică, socială și culturală a satului 
Totalul valorii producției industriale din localitățile spațiului rural a sporit de la 7115.4 

mil lei în 2005 (tabelul 1) la 18338 mil lei în 2017 sau de circa 2.57 ori, apoi a producției 
agricole respectiv de la 12688 mil lei în 2005 la 34142 mil lei în 2017 sau de 2.45 ori 

Tabelul 1. Valoarea producției industriale și agricole, milioane lei 
 2005 2010 2015 2016 2017 
Producția industrială, total  20148.1 28140.1 45655 47594 52718 
Inclusiv:- mun. Chișinău  10807.7 16171.6 26115 26303 28623 
              - mun. Bălți 2225.0 3042.8 4912 5678 5757 
- localitățile spațiului rural 7115.4 8925.7 14628 15613 18338 
 Producția agricolă, total 12688 19873 27193 30362 34142 
din care:- producția vegetală 8449 13616 18082 21098 23435 
- producția animală 3851 5786 8584 8768 9191 
- servicii 388 471 527 496 516 

Sursa: Alcătuit de autori în baza informației selectate pe http/www.statistica.md, accesat 01.03.2019 
Chiar dacă a crescut mai lent producția agricolă o depășea în 2017 pe cea industrială 

din mediul rural de 1.87 ori, ceea ce confirmă că cea mai importantă activitate economică în 
satul țării noastre a fost, este și în timpul previzibil va rămâne activitatea agricolă.  

Reforma agrară, inițiată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova în 1991, a 
generat schimbări de proporții în structura produsului agricol [3]. Peste 80% din suprafața 
cultivată în Republica Moldova este acoperită de culturi cu valoare scăzută cum ar fi cereale, 
plante oleaginoase, sfecla de zahăr și culturi furajere. Numai cerealele (acestea incluzând 
grâu, porumb și orz), ocupă mai mult de jumătate din suprafețele însămânțate. Fructele și 
legumele ocupă mai puțin de 20% din suprafața cultivată. Dacă în anii 90 ai secolului trecut 
fructelor le revenea 17%, apoi în anii 2000 – 2017 ponderea lor variază de la 3.0% în 2000 la 
9.2% în 2017.  

Mutațiile ce au avut loc în structura producției agricole indică tendința de a se micșora 
ponderea culturilor intensive cum ar fi struguri, fructe, legume, tutun etc. și creșterea ponderii 
produselor ce necesită volum mai mic de capital cum ar fi grâu, porumb, floarea soarelui și 
altele. Evident, astfel de structură a producției agricole generează nivelul scăzut al eficienții.  

Situația în fiecare segment al agriculturii este determinată de resursele disponibile 
între care un rol decisiv le revine resurselor umane. Între cei din mediul rural domină forța de 
muncă ocupată în agricultură, ponderea căreia s-a majorat de la 49% în 2010 la 56% în 2017. 
Schimbări spectaculoase se produc în raportul salariaților, lucrătorilor pe cont propriu, 
lucrători familiali neremunerați. Numărul salariații se micșorează de la 830.6 mii persoane 
(63% din total) în 2005 la 787.1 mii persoane în 2017 sau 65.2% din totalul celor ocupați. Pe 
cont propriu lucrează în temei țăranii numărul cărora a sporit de la 242.1 mii persoane în 2010 
la 370.9 mii persoane în 2017 sau cu 53 la sută. În sate a crescut semnificativ și numărul total 
al lucrătorilor familiali neremunerați de la 27.6 la 45.3 mii persoane sau de 1.64 ori. Dacă 
printre populația ocupată în activitatea economică în anul 2017 domină (25% din total) cea cu 
vârsta 25-34 ani (tabelul 2), apoi în spațiul rural se evidențiază cea cu vârsta 45-54 ani (25% 
din total). Cei mai mulți salariați (28% din total) au vârsta 25-34 ani, iar în mediul rural (26% 
din total) au vârsta 35-44 ani.    

Tabelul 2. Populația ocupată în activitatea economică după vârstă, mii persoane 
 Total în 

2017 
din care cu vârsta 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
  Populația ocupată 1207.5 79.8 302.1 301.9 267.9 209.7 
  inclusiv în spațiul rural 657.4 45.8 130.6 159.9 162.1 127.3 
  din care: - salariați 787.1 51.4 220.9 201.7 173.2 125.5 
  Inclusiv în spațiul rural 309.1 21.6 69.6 81.1 80.6 52.6 
 - lucrători pe cont propriu 370.9 19.2 71.1 91.1 85.7 75.3 
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  inclusiv în spațiul rural 306.4 15.1 51.0 70.8 73.1 66.4 
 - lucrători familiali neremunerați 45.5 9.2 9.9 7.9 7.7 7.6 
  inclusiv în spațiul rural 45.3 9.1 9.9 7.9 7.7 7.6 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației selectate de pe www.statistica.md 
Dacă media lunară a veniturilor disponibile pe o persoană în țara noastră s-a majorat 

de la 1273.7 lei în 2010 (tabelul 3) la 2249.4 lei în anul 2017 sau de 1.77 ori, apoi în spațiul 
rural respectiv de la 1054.7 lei în 2010 la 1917.3 lei în 2017 sau de 1.68 ori.  

Tabelul 3. Veniturile disponibile și minimul de existență 
  2010 2015 2016 2017 

Total Rural Total Rural Total Rural Total Rural 
Veniturile disponibile (media  
lunară/persoană),  lei 

 
1273.7 

 
1054.7 

 
1956.6 

 
1654.5 

 
2060.2 

 
1771.3 

 
2249.4 

 
1917.0 

Inclusiv:- activitatea salarială   542.4 304.7 809.5 461.5 866.4 513.0 967.7 574.1 
- activitatea individuală 
agricolă 

125.1 201.8 176.4 290.4 171.6 284.3 175.7 291.2 

- prestări sociale 237.9 223.2 409.4 364.7 455.7 417.0 525.5 486.7 
Minimul de existență (media    
lunară/persoană), lei 

 
1373.4 

 
1285.2 

 
1734.1 

 
1657.7 

 
1799.2 

 
1723.4 

 
1862.4 

 
1770.5 

Veniturile disponibile 
raportate la minimul de 
existență, %  

 
92.7 

 
82.06 

 
112.8 

 
99.8 

 
114.5 

 
102.7 

 
120.7 

 
108.2 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației selectate pe www.statistica.md 
Totalul veniturilor disponibile în spațiul rural sunt obținute din activitatea salarială. 

ponderea cărora a sporit de la 28.9% în 2010 la 29.9%) în 2017. Ponderea veniturilor din 
activitatea individuală agricolă în mediul rural se reduce de la 19.1% în 2010 la 15.2% în anul 
2017. Semnificativ este că partea venitului disponibil din prestările sociale o depășește pe cea 
din activitatea individuală agricolă și în mediul rural a crescut de la 21.2% în 2010 la 25.4% 
în 2017. Media anuală a minimului de existență în mediul rural a crescut de la 1285.2 lei în 
2010 la 1770.5 lei în 2017. Venitul mediul lunar în mediul rural chiar și în 2016 alcătuia 99.4 
la sută. Populația din mediul rural consuma în 2010 și 2017 cu circa 7% mai puțină carne și 
produse din carne decât  

consumul mediu al populației republicii. În țara din care se exportă în cantități 
considerabile fructe și pomușoare consumul lor în mediul rural chiar dacă crește de la 31.6 kg 
în 2010 la 49.7 kg în 2017, rămâne mult prea insuficient, fiind și net inferior recomandărilor. 

Dacă în spațiul rural 2010 era conectată la apeductul rețelei publice doar 26.5% 
(tabelul 4), apoi în 2017 a ajuns la 50.5 la sută. 

Tabelul 4. Dotarea locuitorilor cu comodități, % 
  2010 2015 2016 2017 

Total Rural Total Rural Total Rural Total Rural 
Apeduct, rețea publică  53.4 26.5 64.6 43.2 65.0 45.1 68.5 50.5 
Apă caldă 37.1 13.8 48.6 26.9 51.5 29.8 54.6 34.0 
Încălzire centrală 18.8 0.8 18.9 0.6 19.3 0.5 18.4 0.1 
Sistem termic propriu de 
încălzire  

15.9 4.7 14.7 4.5 15.8 5.4 16.2 5.2 

Gaze din rețea  52.4 29.4 59.0 37.8 58.9 38.1 58.3 36.9 
Grup sanitar în interiorul 
locuinței 

35.5 5.8 41.1 12.2 42.6 14.0 45.0 16.6 

Sistem de canalizare 50.7 21.9 63.9 41.9 64.9 44.3 68.1 48.8 
Baie sau duș 42.6 15.6 53.3 29.6 54.9 32.6 58.1 36.4 
Telefon 86.7 81.4 87.2 86.0 86.5 84.9 85.0 83.1 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației selectate pe www.statistica.md 
Situațiea e similară și pentru gazele naturale din rețea. Doar 0.8% a populației din 

mediul rural erau conectați la încălzire centrală în 2010, ajungând la 0.1% în anul 2017. 
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Ponderea celor care dispun de sistem termic propriu de încălzire în 2010 constituia 4.7%, 
crescând la 5.2% în anul 2017. Ponderea celor din mediu rural care dispun de grup sanitar în 
interiorul locuinței a sporit de la 5.8% în 2010 la 16.6% în anul 2017 sau de 2.86 ori, iar a 
celor ce au baie sau duș – respectiv de la 15.6% în 2010 la 36.4% în 2017 sau de 2.33 ori. 
Incontestabil, dotarea locuitorilor din mediul rural cu comodități este catastrofal de joasă. 
Practic toate gospodăriile din spațiul rural sunt înzestrate cu televizor. Ponderea celor din 
mediul rural care dispun de frigider și/sau congelator crește de la 77% în 2010 (tabelul 5) la 
95 la sută în anul 2017.    

Tabelul 5. Înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de folosință îndelungată, bucăți la 100 gospodari 
  2010 2015 2016 2017 

Total Rural Total Rural Total Rural Total Rural 
Televizor 101 97 106 103 107  104 108 105 
Computer 24 11 51 38 54 42 56 43 
Frigider, congelator 84 77 95 92 96 93 97 95 
Mașină automat de spălat 
rufe 

33 13 50 30 52 33 56 38 

Aspirator de praf 49 34 58 43 57 41 58 42 
Autoturism 19 17 23 21 21 22 21 20 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației selectate pe www.statistica.md 
De circa patru ori a crescut înzestrarea gospodăriilor din mediul rural cu computere de 

la 13 bucăți în 2010 la 43 bucăți în 2017 la 100 gospodării. În 2010 numărul gospodăriilor din 
spațiul rural care erau înzestrate cu mașini automat de spălat rufe (13) era mai mic decât a 
celor care aveau autoturism (19) însă a înregistrat o creștere până la 38 în anul 2017, iar 
numărul deținătorilor de autoturisme practic a rămas la același nivel (20). Categoric rămâne 
insuficient și numărul gospodăriilor din mediul rural care-s înzestrate cu aspirator de praf, în 
pofida faptului că a sporit până la 42 în anul 2017.  

Numărul elevilor în instituțiile de învățământ primar și secundar general din mediul 
rural al Republicii Moldova se reduce de la 231.8 mii (tabelul 6) în anul de învățământ 
2010/2011 la 169.9 mii în 2017/2018, sau cu circa 27%.    

Tabelul 6. Elevi în instituții de învățământ primar și secundar general, mii 
 2010/2011 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Total Rural Total Rural Total Rural Total Rural Total Rural 
Elevi, total 395.1 231.8 339.9 185.7 333.4 177.5 332.7 173.2 334.4 169.9 
- în școli primare 11.1 3.8 10.7 4.0 11.0 4.2 11.6 4.4 10.9 3.4 
- gimnazii   105.4 94.0 125.0 109.2 127.7 111.7 130.9 114.3 132.1 114.5 
- licee 246.1 111.1 202.7 71.9 193.7 61.3 189.4 54.3 190.7 51.9 

Sursa: Alcătuit de autori în baza informației selectate pe www.statistica.md 
Semnificativ este că numărul elevilor din gimnaziile spațiului rural s-a majorat de la 

94.0 mii în 2010/2011 la 114.5 mii în anul școlar 2017/2018 sau cu 21.8 la sută, iar a celor din 
liceele rurale s-a micșorat respectiv de la 111.1 mii la 51.9 mii sau de 2.14 ori. Aceasta se 
întâmplă fie din dorința de a abandona continuarea studiilor, fie din dorința de a le continua în 
instituțiile de învățământ profesional, fie sunt nevoiți să urmeze studiile liceale în altă 
localitate unde este liceu. 

Numărul computerelor din instituțiile de învățământ primar și secundar general, chiar 
dacă crește de la 13.3 mii în anul școlar 2010/2011 (tabelul 7) la 17.7 mii în 2017/2018 sau cu 
33%, rămâne mult prea insuficient, dat fiind că s-a ajuns la dor 6.5 computere la 100 de elevi. 

Tabelul 7. Asigurarea instituțiilor de învățământ primar și secundar general cu computere 
 2010/2011 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Total Rural Total Rural Total Rural Total Rural Total Rural 
Total, mii     21.3 13.3 23.9 15.1 25.9 16.3 27.5 17.0 29.2 17.7 
utilizate de elevi 18.5 11.8 16.7 10.8 17.1 11.0 17.3 11.0 17.1 11.1 
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% din total 86.9 88.8 70.1 72.0 66.2 67.6 62.7 64.5 60.6 62.8 
cu acces la 
internet 

9.2 4.9 14.5 8.4 16.7 9.8 18.1 10.6 19.9 11.5 

% din total 43.2 36.9 60.9 55.8 64.5 60.2 65.9 62.3 68.3 64.9 
Nr. computerelor 
la 100 elevi 

 
4.7 

 
5.1 

 
4.9 

 
5.8 

 
5.1 

 
6.2 

 
5.2 

 
6.3 

 
5.3 

 
6.5 

Sursa: Alcătuit de autori în baza informației selectate pe www.statistica.md 
Dacă în 2010/2011 elevii din mediul rural utilizau 11.8 mii computere, ce alcătuiește 

88.8% din total, apoi în 2017/2018 – 11.1 mii, ce forma doar 62.8 la sută din totalul acestora.     
Totalul cadrelor didactice in instituții de învățământ primar și secundar general din 

mediul rural are tendința de a se reduce în anii respectivi de la 18936 (tabelul 8) la 16087 sau 
cu 15.1%.  

Tabelul 8. Cadre didactice in instituții de învățământ primar și secundar general* 
 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Total Rural Total Rural Total Rural Total Rural Total Rural 
Total, mii     32149 18936 30834 17995 29535 17157 28845 166573 28552 16087 
până la 30 ani 4399 2759 4009 2529 3645 2248 3444 2084 3146 1811 
% din total 13.7 14.6 13.0 14.1 12.3 13.3 12.0 12.6 11.0 11.3 
30-39 6292 3152 6173 316 6077 3071 5839 3061 5722 2973 
% din total 19.6 16.6 20.0 17.5 20.6 17.9 20.2 18.5 20.1 18.5 
40-49 8238 4904 7861 4556 7650 4372 7450 4099 7290 3894 
% din total 25.6 25.9 25.5 25.3 25.9 25.5 25.8 24.7 25.5 24.2 
50-59 8428 5324 8253 5169 7722 4882 7594 4746 7577 4620 
% din total 28.2 28.4 26.8 28.7 26.2 28.4 26.3 28.6 26.5 28.7 
60 ani și peste 4792 2797 4538 2595 4441 2554 4518 2597 4817 2789 
% din total 14.9 14.8 14.7 14.4 15.0 14.9 15.7 15.6 16.9 17.3 

*Până în anul de învățământ 2013/2014 statistica nu prezintă astfel de informație. 
Sursa: Alcătuit de autori în baza informației selectate pe www.statistica.md 

Ponderea cadrelor didactice din instituțiile de învățământ primar și secundar general 
din spațiul rural s-a redus de la 14.6% la 11.3% sau cu 3.3 puncte procentuale, iar a celor cu 
vârsta 60 ani și peste s-a majorat de la 14.8% la 17.3% sau cu 2.5 puncte procentuale. Altfel 
zis, cadrele didactice din instituțiile de învățământ primar și secundar general național 
îmbătrânesc, ce va avea impact negativ asupra sistemului de învățământ. 

Alt pilon al dezvoltării mediului rural este ocrotirea sănătății. Situația din mediul rural 
nu-i reflectată în statistica națională, însă indirect despre situația de la sat putem medita 
comparând situația din zone cu cea din municipiul Chișinău (tabelul 9). Numărul medicilor 
din zone este mai mic decât a celor din municipiu.  

Tabelul 9. Numărul medicilor, persoane 
 2010 2015 2016 2017 
Numărul medicilor, total* 12780 13012 13039 13021 
Inclusiv: - municipiul Chișinău  2223 2199 2202 2145 
               - zona de nord 2038 1866 1857 1823 
               - zona de centru 1628 1612 1628 1649 
               - zona de sud 800 747 747 741 
               - UTA Gagauzia 304 302 289 288 
Morbiditatea populației prin unele boli infecțioase la 
100000 locuitori, total   

 
465.5 

 
463.9 

 
425.0 

 
465.0 

Inclusiv în mediul rural 367.3 349.5 308.5 350.4 
*Actualmente statistica națională nu prezintă informația mediului rural 

Sursa: Alcătuit de autori în baza informației selectate pe www.statistica.md 
De menționat că numărul medicilor raportat la 10000 locuitori în zona de nord în 2010 

a fost mai mare cu 36.5% decât în zona de sud, iar în 2017 – cu 32.8 la sută. Situația 
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respectivă-i caracteristică și pentru medicii de familie. Totalul personalului ocupat la stațiile 
de urgență din mediul rural s-a majorat de la 977 la 1097 persoane sau cu 12.3 la sută. 

Numărul total de locuri în sălile de spectacole în mediul rural, practic, se menține la 
același nivel - puțin sub 300 mii. Totalul locurilor în sălile de spectacole în mediul rural, 
raportate la 1000 locuitori este de 1.5 ori mai mic. Numărul total de biblioteci în mediul rural 
s-a micșorat respectiv de la 1218 la 1184 - cu 3.8 la sută. Numărul utilizatorilor în medie pe o 
bibliotecă este de 400 și formează doar două treimi de la media pe o bibliotecă în țară. 

Satul are muzee și case – muzee printre care nominalizăm Alexei Mateevici din 
Căușeni, Alexandr Pușchin din Dolna, Constantin Stamati din Ocnița, Dumitru Matcovschi 
din Vadul Rașcov, Dumitru Cara-Ciobanu din Beșalma și altele care dispun de colecții 
specifice.  

Din patrimoniul cultural-istoric fac parte Complexul muzeal Orheiul Vechi, cetatea 
Soroca mănăstirile Adormirea Maicii Domnului din Căpriana, Sfânta Treime din Saharna, 
Înălțarea Domnului din Hârjauca, Sfânta Treime din Rudi, Înălțarea Domnului din Japca.  

Satul moldovenesc este simbol al neamului care păstrează limba și tezaurul folcloric, 
prezentat de circa 880 formațiuni de muzică și dans popular, tradiții și obiceiuri. Tradițional în 
sat se practică confecționarea obiectelor de artizanat cât și împodobirea casei cu astfel de 
obiecte. 
 

4. Turismul rural moldovenesc 
Numărul de plecări a cetățenilor Republicii Moldova în străinătate s-a redus de la 

71298 în 1995 (tabelul 10) la 32459 în 2000, apoi crește constant.  
Tabelul 10. Turismul în Republica Moldova 

 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 
Populația, mii locuitori la 01.01  4347.9 3644,1 3600.4 3563.7 3555.2* 3553.1 3550.9 
Numărul de plecări a cetățenilor   
R. Moldova în străinătate, total 

 
71298 

 
32452 

 
57231 

 
117204 

 
189790 

 
177252 

 
229349 

Numărul  de sosiri a vizitatorilor   
străini, total 

32821 18964 25073 8956 15514 15668 17497 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației selectate de pe http/www.statistica.md 
Notă: Populația Republicii Moldova la momentul recensământului din anul 2014 se cifra la 2998235 persoane. 

Majorarea spectaculoasă de la 117204 în 2010 la 189790 în 2015 se datorează faptului 
că în 27 februarie 2013 Parlamentul European a susținut propunerea Comisiei pentru Libertăți 
Civile, Justiție și Afaceri Interne de a oferi dreptul cetățenilor Republicii Moldova de a 
călători liber în statele europene, inclusiv în cele care fac parte din zona Schengen. Deja în 
martie 2014 Hotărârea Parlamentului European a fost confirmată de Consiliul European, în 
cadrul căruia liderii UE iau decizii privind prioritățile politice generale și inițiativele majore. 
În 3 aprilie 2014 Hotărârea a fost semnată de Președintele Parlamentului European și 
Președintelui Consiliului European. După publicarea hotărârii Consiliului European în 
Monitorul Oficial (8 aprilie 2014), din 28 aprilie 2014 cetățenii țării noastre, deținători de 
pașapoarte biometrice au posibilitatea de a călători fără viză în statele membre a Uniunii 
Europene. 

Spectaculoasă este „geografia” plecărilor cetățenilor țării noastre în străinătate. În 
1995 cele mai multe plecări ale cetățenilor Republicii Moldova (55900 plecări sau 78.4% din 
total) au fost înregistrate spre România. În 1995 numărul plecărilor cetățenilor Republicii 
Moldova spre România a fost de 33.37 ori mai mare decât spre Ucraina și de 473.73 ori mai 
mare decât spre Rusia. Firește, cetățenii din partea stângă a Prutului erau extrem de dornici să 
cunoască locurile din partea dreaptă a Prutului, să-și viziteze rudele și/sau prietenii, să-și facă 
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vacanța, să urmeze liceul, colegiul, facultatea, să participe la expoziții, târguri, sesiuni 
științifice și altele.  

În anii 2000 – 2010, odată cu obținerea de către comuniști a majorității în Parlamentul 
Republicii Moldova, numărul plecărilor a celor de pe malul stâng al Prutului spre România s-a 
redus oscilând între 8413 (14.7% din totalul plecărilor) în 2005 și 7938 (6.77% din totalul 
plecărilor) în anul 2010. apoi a crescut lent ajungând la 24905 (14.05% din total) în 2016. În 
2005 numărul plecărilor cetățenilor Republicii Moldova spre România s-a redus și a fost de 
1.76 ori mai mic decât spre Ucraina, dar de 28.81 ori mai mare decât spre Rusia. În 2016 
numărul plecărilor cetățenilor Republicii Moldova spre România s-a majorat și a fost de 5.08 
ori mai mare decât spre Ucraina și de 45.28 ori mai mare decât spre Rusia.  

Pentru orice stat, inclusiv și pentru Republica Moldova, extrem de important este ca 
numărul vizitatorilor străini în țară să depășească numărul cetățenilor țării care pleacă în 
străinătate. Practic, pe tot parcursul perioadei analizate (tabelul 10) numărul total de plecări a 
cetățenilor țării noastre în străinătate categoric depășește numărul sosirilor vizitatorilor străini. 
Mai mult, acest decalaj este în creștere. Așa, numărul total de plecări în străinătate în 1995 a 
fost de 2.17 ori mai mare decât cel de sosiri ale vizitatorilor străini în Moldova, în 2000 – de 
1.82, în 2005 –  de 2.28, iar din 2010 a crescut categoric până la 13.09 ori, menținându-se la 
același nivel (13.1 ori) în 2017.  

Numărul de sosiri a vizitatorilor oscilează având tendința de a se micșora de la 32831 
în 1995 (tabelul 11) la 17497 în 2017 sau de 1.9 ori.  

Tabelul 11. Numărul de sosiri a vizitatorilor străini în Republica Moldova 
 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 
Nr. de sosiri a vizitatorilor străini, total 32821 18964 25073 8956 15514 15668 17497 
inclusiv din  - Federația Rusă 11145 5146 3294 1327 1524 1871 1682 
                     - Ucraina 4308 1969 3406 730 1785 1560 1264 
                     - România 5014 2341 3496 1698 3178 3565 2916 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației selectate de pe http/www.statistica.md 
Semnificativ este că s-a micșorat numărul vizitatorilor din România de la 5014 în 1995 

la 2916 în 2017 sau de 1.7 ori, din Ucraina respectiv de la 4308 la 1264 sau de 3.4 ori. Cel 
mai pronunțat s-a redus numărul vizitatorilor din Federația Rusă de la 11145 în 1995 la 1682 
în 2017 sau de 6.6 ori.  

Interes sporit prezintă scopul vizitei a străinilor. Numărul de sosiri a vizitatorilor 
străini în țară noastră cu scop de vacanță, recreare și odihnă crește de la 3256 (tabelul 12) în 
anul 1995 (9.92% din totalul vizitelor) la 7840 în 2005 (31.27% din totalul vizitelor) sau de 
2.4 ori, apoi se micșorează până la 5438 în anul 2010 (60.72% din totalul vizitelor) sau cu 
30.7 la sută în raport cu anul 2005 și crește până la 13706 în 2017 (78.3% din totalul vizitelor) 
sau de 2.5 ori. 

Tabelul 12. Numărul de sosirii vizitatorilor străini în țara noastră 
 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 
 Nr. de sosiri a vizitatorilor străini în țară, total 32821 18964 25073 8956 15514 15668 17497 
 din care cu scopuri de: 
- vacanțe, recreare și odihnă   

 
3256 

 
7108 

 
7840 

 
5438 

 
10097 

 
11454 

 
13706 

- afaceri și motive profesionale  24743 11577 16372 2971 4196 3062 3002 
- alte scopuri 4822 279 861 547 1221 1152 789 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației selectate de pe http/www.statistica.md 
Pentru Republica Moldova interes major prezintă sosirea vizitatorilor străini cu scop 

de afaceri și/sau motive profesionale ce ar contribui la dezvoltarea economiei naționale. 
Numărul sosirilor vizitatorilor străini în Republica Moldova cu scop de afaceri și motive 
profesionale s-a micșorat catastrofal de la 24745 (75.39% din numărul total de sosiri cu 
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scopuri de afaceri și motive profesionale) în 1995 la 3062 (19.54% din numărul total de sosiri 
cu scopuri de afaceri și motive profesionale) sau de 8.08 ori.     

Pe parcursul anilor 1995-2005 a dominant numărul de sosiri în scopuri de afaceri și 
motive profesionale ale vizitatorilor străini în țara noastră, iar în anii 2010-2017 au dominat 
sosirile vizitatorilor străini cu scop de vacanță și odihnă, ceea ce demonstrează că interesul 
oamenilor de afaceri străini, inclusiv din România față de afacerile din R. Moldova a scăzut.  

Turismul, inclusiv cel rural, este influențat de posibilitățile de cazare. Cel mai frecvent 
cazarea în spațiul rural are loc în pensiunile turistice și agroturistice și satele de vacanță. 
Numărul locurilor în pensiunile turistice și agroturistice s-a majorat de la 210 în 2005 (tabelul 
12) la 867 în 2017 sau de 4 ori, iar în satele de vacanță s-au micșorat de la 4833 în 2005 la 
3902 în anul 2017. Numărul turiștilor nerezidenți cazați în pensiunile turistice și agroturistice 
a sporit de la 1003 în 2005 la 3288 în 2017. 

Tabelul 12. Unele caracteristici ale unităților de cazare în spațiul rural din R. Moldova  
2005 2010 2015 2016 2017 

Nr. de locuri în pensiunile turistice și agroturistice 210 743 909 955 867 
Nr. de locuri în satele de vacanță  4833 5165 3539 3968 3902 
Nr. celor cazați în pensiuni turistice și agroturistice 1807 13290 9283 21343 20922 
     din care nerezidenți 1003 2383 1730 2725 3288 
Nr. turiștilor cazați în satele de vacanță  47889 18386 46636 39915 44996 
     din care nerezidenți  74 2171 4843 6783 9127 
Nr. înnoptărilor în pensiuni turistice și agroturistice 3799 43583 24690 35306 36034 
    din care nerezidenți  2492 7219 5330 6536 9002 
Nr. înnoptărilor turiștilor în satele de vacanță  143163 45433 95459 137034 152125 
     din care nerezidenți  518 5354 10140 15990 22367 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației selectate de pe http/www.statistica.md 
Spectaculos, de la 74 în 2005 la 9127 în 2017, a crescut numărul nerezidenților cazați 

în satele de vacanță. De menționat, că dacă în 2005 unui nerezident cazat în pensiune turistică 
și agroturistică îi reveneau 2.4 nopți, iar în satele de vacanță 7 nopți, apoi în 2017 – respectiv 
2.7 și 2.4 nopți.  

Fiecare sat din Republica Moldova, ca obiect al turismului, are particularități 
specifice. Mai întâi satele se deosebesc după configurație, Dacă la nordul țării atât 
configurația satului, cât și a caselor este aproape pătrată, apoi în centru aproape de cerc și în 
sud tinde spre dreptunghi.  

Considerăm că orice vizitator va rămâne mulțumit dacă va vizita așa sate ca Corgeuți, 
Drepcăuți, Mihailenii Vechi, Sfia, Recea și altele la nord; Pârgolteni, Seseni, lozova, 
Capriana, Ulmul, Drăsliceni și altele din centru; Javgur, Chirsova, Congaz, Beșalma, Manta, 
Brânza, Slobozia Mare și altele       

În orice sat sunt case atât exotice vechi cât și moderne construite în stil național și 
plasate în locuri pitorești în care turiști nerezidenți ar prefera să fie cazați. Practic de la sat la 
sat, iar în unele sate de la casă la casă diferă bucatele. Săteanul primitor, de regulă, propune 
bucate tradiționale locale preparate din produsele proprii, ca regulă ecologice, care-s acceptate 
cu mare pasiune de oricine care ajunge în casa țăranului. 
 

5. Concluzii 
Atât prevederile Dezvoltării Social - Economice a Satului, parte componentă a 

concepției Reformei agrare, adoptată de Parlamentul țării în 15 februarie 1991, cât și 
Programul Național „Satul Moldovenesc” au fost realizate în proporții foarte modeste și, 
evident, dezvoltarea satului din Republica Moldova lasă de dorit. 

Satul din Republica Moldova poate fi obiect impresionat pentru turiști, în mod special 
pentru vizitatorii străini, chiar dacă fiind frecvent marcat de dinamism, deseori de incertitudine 
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și risc, se dezvoltă anevoios.  
 

6. Recomandări 
1) Afirmația lui Vasile Țipordei „Dumnezeu a fost darnic cu noi, împodobindu-ne 

pământul cu cele mai fermecătoare colțuri de rai din lume” se cere a fi reformulată după cum 
urmează „Dumnezeu a fost darnic cu noi, împodobindu-ne pământul și satele cu cele mai 
fermecătoare colțuri de rai din lume”. 

2) A intensifica aplicarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, 
și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale 
acestora, pe de altă parte, potrivit căruia se cere elaborarea unui program realist de dezvoltare 
a satului moldovenesc orientat spre eficientizarea economiei rurale, fundamentul formării unei 
sfere sociale și culturale adecvate standardelor europene. 

3) În muzeul satului din București să fie prezentate case și obiecte din casa țăranului 
basarabean. 

4) Să se organizeze două muzee similare (unul în Iași, altul în Chișinău) cu genericul 
„două căi de dezvoltare a satului: a, dezvoltarea satului din dreapta Prutului b. dezvoltarea 
satului din stânga Prutului”. 

5) A organiza un traseu turistic prin satele din județele Iași, Suceava, Galați și Republica 
Moldova. 
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Abstract 
At the present, the sustainable development of the tourist-recreation complex of Republic of Moldova 

can be achieved only by considering settlements and demanding new facilities, which have been developed by 
the cluster technologies. Categorization, how the mechanisms of integration integrate into the industry are 
rarely rewarded by associations and co-operatives without more autonomous integration structures. In this 
context, the working clusters define the cluster and the prerequisite of the process of the cluster formation in the 
tourism and recreation sphere, how effective mechanisms are in place, the cluster organizations in the tourism 
sector, the key issues in the formations and the development of tourist clusters in the Republic. 

Key words: cluster, clustering, tourism, tourist industry, tourist cluster, development, synergy 
JEL: G340, О320 

 
1. Introduction 

At a certain stage of economic development, there is an urgent need to identify 
priorities for the development of enterprises and increase their competitiveness, which in turn 
creates the prerequisites for enhancing clustering processes. The existing global experience in 
implementing cluster initiatives has proved that the territories in which clusters have formed 
become leaders of economic development in the country. 

At present, in national and foreign economic research, great importance is attached to 
the problem of the formation and development of cluster structures, in all sectors of the 
economy, including tourism, as the most objective and adequate mechanism for spatial 
distribution of productive forces. Modern tourism, being one of the directions of economic 
development and an important source of replenishment of budget funds, allows to solve a 
number of important socio-economic problems, including: overcoming the uneven 
development of individual territories; attraction of investments; revenue growth in the local 
budget; infrastructure improvement; ensuring employment of the population and prevention 
of external migration of the population; supporting entrepreneurship and local industry; 
increased demand for goods from local producers; improving the quality of life of society. 

In this regard, the application of the cluster approach in the tourism industry, based on 
taking into account the positive synergistic effects of customer and manufacturer proximity, 
network effects and diffusion of knowledge and skills due to staff migration and business 
separation is very relevant and is associated with a number of features of this industry. In turn, 
cluster integration has a specificity that favorably affects both the sustainability of economic 
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relations between the subjects of integration and the level of income they receive, including 
synergies. Enterprises that make up a cluster do not go to a complete merger, but create an 
interaction mechanism that allows them to retain the status of a legal entity and at the same 
time cooperate with other organizations that form the cluster and beyond. Clusters form a 
complex combination of competition and cooperation, especially in innovation processes, 
with the interaction taking place through vertical as well as horizontal links. In this regard, 
sufficient attention should be paid to the harmonization of interests and the achievement of 
consensus among all participants of the tourism cluster, which, in turn, will lead to a 
synergistic effect and strengthened market positions. Differentiation of cluster management 
approaches at the same time will ensure the stability of relations and will create conditions for 
the selection and self-organization of cluster subjects. 
 

2. Cluster as a form of production organization 
At present, the processes of creating integrated systems in the form of clusters are 

actively developing, based on the formation of stable economic relations of economic entities 
located in a single territory, which creates prerequisites for the growth of competitiveness and 
the achievement of synergy. In turn, the coordination and cooperation of economic processes 
in clusters leads to an increase in economic benefits, promotes systemic flexibility and 
adaptability in market conditions, provides a reduction in total costs and accelerates the 
response of subjects to various market fluctuations. At present, there is no unequivocal 
opinion in economics as to who is the founder of the “cluster science”, despite the fact that the 
idea of creating clusters for the purpose of developing individual industries in a certain 
territory is not new and has been implemented since the days of handicraft production. It is 
generally accepted that the study of industry clusters began with the work of Johann Heinrich 
von Thünen, who suggested that the optimization of transport costs is possible by locating 
production around a specific center [16].  

In addition to Johann Heinrich von Thünen, Alfred Marshall is also considered the 
founder of the cluster development theory, who investigated the reasons why firms in a 
particular industry, located in close proximity to each other, function more efficiently. As a 
result of analyzing the economic space around London in 1920, he came to the conclusion 
that organizations and companies in this area are interconnected by such factors as: labor, 
specialized suppliers and access to knowledge and information. This increase in efficiency 
from the proximity of similar firms Marshall called the "external economy". Also, he 
determined the agglomerations of homogeneous and related industries with stable ties, and the 
scientist argued that the economic sustainability of industrial areas was based on the so-called 
external economy mechanism, namely: enhanced procurement of intermediate products and 
manufacturing services from a variety of specialized suppliers; wide pool of specialized labor 
in agglomeration; new technological ideas that "float in the air" and spillover throughout the 
agglomeration.  

In his works, A. Marshall points out the main advantages that a company obtains 
within a localized industry, namely: the rapid spread of innovations and improvements in the 
industry; the creation of specialized suppliers of goods and services; wide choice of 
specialized labor force. Thus, within the framework of the Marshall concept, these advantages 
are defining features of the industry cluster [10]. In the future, the results of Marshall's works 
found their application in terms of externalities, which, in turn, formed the basis for 
subsequent developments in the field of “cluster science”. Externalities a common name for 
external influences on a firm that are not realized through market transactions and do not have 
a certain price expression, but have a positive (external savings) or a negative (external 
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diesome) effect on the efficiency of the firm. In fact, he laid the theoretical basis for M. 
Porter's research, which introduced the concepts of "value system" and "value chain" of the 
company, as well as the concept of "cluster".  

The concept of "cluster" was first introduced by the Spanish scientist J.R. Lasuѐn in 
his monograph on clusters and published in 1969 in Madrid [6, pp.140 - 141]. However, the 
term itself was used in 1979 by scientists Stan Czamanski (USA) and Luis de Ablas (Brazil), 
in the context of industrial complex research. In their interpretation, the industrial complex is 
a group of industries connected by significant flows of goods and services and having 
significant similarities in the territorial distribution, that is, the emphasis was placed on the 
territorial specificity of industrial complexes and clusters. According to scientists, the 
industrial cluster was a certain narrowing of the concept of the industrial complex, 
characterized by stronger ties: "under the many branches of the economy connected by flows 
of goods and services among themselves are stronger than with other sectors of the national 
economy". Thus, in the works of Czamanski, Ablas and other publications of that period on 
industrial complexes and clusters there was an idea of their territorial specificity [2, pp. 
61−80]. 

Subsequently, in 1980-1982, cluster analysis in strategic management, as an 
instrument of strategic management at the meso and macro levels of the economy, was further 
developed in the works of such scientists as Hambrick D., Galbraith C., Schendel D., Walter 
G.A., Robinson R.B. and others. Scientists have proposed a method of strategic positioning of 
enterprises of one industry, the use of which allowed to make the right choice of market 
position and directions for further development. [12, pp. 43-60].  

Somewhat later, in the late 1980s, cluster theory, as an effective direction of economic 
development, was developed in the works of M. Porter, where he describes in detail the 
relationship between cluster partnerships and the competitiveness of firms and industries. The 
scientist articulates the competitive advantages that should underlie any cluster, namely: 
factors of production in the form of specialized labor; demand affecting innovation in the 
enterprise; interdependent and auxiliary sectors arising due to a network of suppliers the 
distance between them and manufacturers is shorter; the company's strategy, structure and 
competitors to remain competitive, the company has to constantly update and invest [11]. 

In the course of the research, M. Porter formulated three definitions of the term 
“cluster”. The first two definitions emphasize the geographical attachment of companies 
united in a cluster, the third is based on the concept of sources of local competitive 
advantages. According to M. Porter’s theory, a cluster is a group of interconnected 
companies, specialized suppliers, service providers, firms in relevant industries, and 
organizations related to their activities (universities, standardization agencies, trade 
associations, and others) in certain areas. competing but collaborating [11]. 

A cluster is a much more complex phenomenon than a simple association of firms for 
joint marketing activities or pursuing a harmonized procurement policy. It assumes their 
deeper technological cooperation based on participation in value accumulation systems. In 
this case, firms are not only involved in the process of cooperation, but continue to compete 
with each other selectively in certain areas. This situation is the driving force behind constant 
product and technological updates aimed at increasing the productivity of all factors of 
production, and ensures the rapid spread of innovations. A special innovative environment is 
formed in the cluster, which contributes to the competitiveness of its member firms and the 
prosperity of the region. Moreover, by his definition the scientist united and supplemented a 
number of previously put forward definitions, in which the cluster was considered as a group 
of enterprises (firms) belonging to one sector (one industry) and operating in close proximity 
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to each other (located in one geographic area). In his works, Porter adds actors to the cluster, 
and also focuses on the specific field of activity of the cluster members. Moreover, in contrast 
to the work of Czamanski, Ablas Porter considers clusters exclusively at the national level 
[11, pp. 549-578].  

Other authors argue that the definition given by Porter is static and does not take into 
account the dynamics of a spin-out, denetworking, or project-oriented business [1, pp. 1-29], 
or even the fact that Porter introduced confusion in the term “cluster” because it initially 
defined the cluster as a form of association between sectors (within the country), and after 
2000 additionally introduced a component of geographical proximity [8, pp. 50-68].  

In addition to M. Porter, the founders of the American theory of cluster organization 
of production were M. Storper, M. Enright, S. Rosenfeld, P. Maskell, M. Lorenzen. So, M. 
Storper put forward the theory of the “ideal” regional cluster, which develops in six stages, 
namely: the first is the formation of pioneer firms based on local specific production skills; 
the second is the creation of a supplier system and a specialized labor market; the third is the 
formation of new organizations to support firms; the fourth is the attraction of external 
national and foreign firms to the cluster, highly skilled labor as incentives for the organization 
of cluster firms; the fifth is the creation of implicit assets between firms that stimulate the 
diffusion of innovation, information and knowledge; the sixth is a period of cluster decline 
due to the exhaustion of its innovative potential and / or closeness of external innovations [15, 
pp. 285-308].  While M. Enright, within the framework of his theory of regional clusters, 
determined that competitive advantages are not created at the supranational or national, but at 
the regional level, where the historical prerequisites for the development of the regions play 
the main role. Thus, a regional cluster, by its definition, is a geographical anglomeration of 
firms operating in related industries. In their turn, scientists S. Rosenfeld, P. Maskell, M. 
Lorenzen in their theory of regional clusters distinguish channels of communication in a 
cluster as an essential element [7, pp. 163-185].  Rosenfeld S. defined the cluster as “a group 
of geographically concentrated companies with common value and technocultural reference 
points, working directly or indirectly on a single regional market under conditions of 
cooperation and competition” [13, pp. 176-182].  

Representatives of the French proximity school view clusters as one form of localized 
economic systems (SPL Sound Performance Lab: SPL). By SPL, they mean a productive 
system localized in a territory within which people can find work without moving, 
functioning as a network of interdependent production units, production and service 
enterprises, research centers, educational organizations, innovation transfer centers and others 
engaged in similar or complementary activities and between which the division of labor is 
carried out. So, Garofoli J. identifies the following set of variables that allow to characterize a 
localized economic system: the economic structure and organization of production; 
development of the technological system; labor market; social actors and social structure; 
market structure and forms of competition; Information system; regulatory institutions. Based 
on various criteria, scientists from the French school of spatial economics carry out a typology 
of localized economic systems, highlighting such types of SPLs as the innovation 
environment, industrial districts, technopolises, clusters, and training regions.  

In turn, Edward Feser formulates the notion of “cluster” as a group of companies that 
are interdependent to ensure aggregate competition. Moreover, the main link of the cluster is a 
multiplicative interaction in order to provide a competitive advantage, for the subsequent 
achievement of profit. A weighty argument to assert that geographic boundaries are not the 
main mandatory feature of a cluster is the existence of transnational clusters, which are a kind 
of international cluster. Thus, according to the scientists, clustering provides an opportunity to 
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increase the competitiveness of each of the cluster members based on their interconnections. 
[3, pp. 18-40]   

At the same time, according to the definition of encyclopedic sources, a cluster is a 
group of some objects allocated in a large set of them for a particular characteristic for this 
group or a cluster in general is a group of interacting enterprises of various purposes that are 
located on one territory create surplus value by synergistic effect. The concept of a cluster 
may be more detailed. In this case, the types of relationships between the cluster members are 
determined. In 1998, W. Elsner, as well as M. Steiner and C. Hartmann, referring to 
overlapping concepts, call relationship types differently (vertical and horizontal links, as well 
as “employer- worker”, “input-output” or technological communications) [14].  

The geographical concentration of cluster members ceases to be relevant, the authors 
do not consider it necessary to talk about it. Thus, the cluster is: a group of firms that are 
functionally connected both vertically and horizontally, this approach emphasizes the quality 
of the existing relationships between cluster members, defined through the market, as well as 
a number of complementary firms (in the manufacturing or service sectors) of public, private 
and semi-public research and development institutions that are linked by the labor market and 
/ or input-output and / or technology linkages [14].  

In 2000, a new definition was formulated, according to which the cluster was 
considered as a form of industrial organization, which depends on networks of highly 
specialized, interrelated private sector firms and public sector institutions, whose final 
products even penetrate foreign / foreign markets. This definition emphasizes the idea of an 
exclusively industrial focus of cluster companies within a specific field of activity, and also 
focuses attention on one of the most important catalysts for the formation of a cluster - the 
development, creation and sale by all cluster members of an end product intended not only for 
domestic consumption, but also for export to foreign / foreign markets. Other foreign authors 
also dealt with the feasibility of creating clusters and their role in economic development, as 
well as ensuring competitiveness. 

So, Said Parto, formulates a cluster as a kind of association, the purpose of which is 
the development, formation and realization of the final product, characterized by the 
following features: collective efficiency; knowledge and information interchange; network 
effects; economies of scope; learning; economies of scale. At the same time, the aggregate 
efficiency is the competitive advantages of one or another cluster member from the economic 
effects caused by other cluster members; as well as the competitive advantages of a cluster 
member from the joint work of all cluster members. In this context, it is beneficial for the 
cluster members to be in it, firstly, because of the “efficiency gains” (efficiency): since the 
members are geographically close, the inventions of one cluster member are available to all 
other cluster members — secondly, to increase their incomes by interacting with other cluster 
members. Moreover, special cases of total efficiency are: 

1) exchange of knowledge and information among the cluster participants, including the 
exchange of experience between them; the turnover of knowledge (fundamental, 
technological, technical, natural science, humanitarian, economic) carried out within the 
cluster is the basis of its functioning; 

2) network effects, which lead to the fact that the benefits of the cluster from the 
interaction of its participants are greater than the sum of benefits that could be achieved by 
each participant individually; 

3) savings from diversity - reducing cluster costs while increasing the range of products 
of this cluster.  
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One of the main conditions for aggregate efficiency is the geographical proximity of 
cluster members. There are many positive aspects of the geographical concentration of 
participants, for example, the pooling of labor resources, quick access to intermediate inputs 
and to technological external effects of economic activity. It should be noted that a deep 
theoretical study of cluster processes influenced the development of clusters in the world, and 
the international experience of creating and managing a cluster determined the progressive 
format of development of economic entities focused on a single territory and entering into 
intercorporate interaction. Thus, in the early 1990s, politicians realized the need to support 
clusters, stating that they are not just a business, but a platform for innovation, arguing that 
innovation is primarily geographically concentrated, more so than prosperity or productivity. 
Clusters are a geographical association where specialized enterprises and interrelated 
institutions create an environment conducive to innovation. They reduce barriers to turning 
new ideas into business, taking advantage of globalization. Regarding the idea of clusters, we 
find that there are several types of clusters in the economic literature. Thus, Ann Markusen 
has made clustering based on size, identifying:  

1) the "Marshallian" cluster, which includes small and medium-sized businesses with 
strong relationships dependent on cluster synergies; 

2) "Hub and Spoke" - members are a large company and numerous small service 
providers providing support, the big company sets the conditions for cooperation; 

3) "Satellite platforms" - its members are subsidiaries of large and medium-sized 
enterprises with minimal cooperation between them; 

4) "State-anchored" - are formed by individual companies, they have relations with 
specialized suppliers, their development is dependent on the financing of public services). 

Other clusters such as the Italian, American, Latin American, European clusters 
(Meyer-Stamer, Harmes-Liedtke, 2005) have been identified on the basis of the geographic 
criterion and geographic specificity, but at a closer analysis we notice that they have 
characteristics or combinations of features from Markusen's typology [9, pp. 293-313]. The 
first scientific works devoted to the study of the phenomenon of "clusters", their evolution, 
the definition of the conditions of formation and functioning appeared in the 1990s. The 
works of Lindquist G., Ketels C., Muro M., Katz B., Andersson T., Hamduk A. and other 
scientists were the basis of the national programs for innovative development, whose broad 
implementation began in the 2000s. Studies of Ketels C. testify to the relative "youth" of 
projects for the activation of clusters. Thus, in the countries with developed economies, until 
1999 about a third of all currently existing projects were launched, and in developing ones - 
about 15%, respectively; in transition countries, a period of broad support for cluster 
structures began only after 2003. As a result, from 2003 to 2005, the number of clusters 
increased from 500 to 1,400, mainly due to an increase in their number in North America, 
Europe, Australia and New Zealand. Such a wide distribution of the cluster approach is due to 
its high efficiency and effectiveness [5].  

The authors of the study, Ketels C., Lindqvist G. and Sôlvell О. emphasize that in the 
EU there is still a theoretical discussion about the role and importance of cluster policy in 
increasing the competitiveness of EU regions. They believe that the intervention of the cluster 
policy should be so strong that the region will acquire a critical mass of competitiveness, and 
surpass its potential rivals. The authors recommend to identify several clusters in the region, 
the cluster policy should be used in order to have the maximum effect on the location of 
clusters in this region. Cluster policy instruments, first of all, should be aimed at creating 
platforms for the cooperation of cluster members, and not at increasing the volume of funding 
for cluster projects. Surveys showed that cluster success depends on effective cluster 
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management and selective funding. The term “cluster” as a set of business units has become 
widespread due to the active distribution of cluster policy.   

Moreover, the cluster approach implies the possibility of a more flexible formation of 
dynamic systems and the creation of an efficient implementation of a unified infrastructure, 
taking into account the needs of all potential consumers. The effectiveness of clusters is 
determined by the competitive advantages of enterprises in a group of clusters and is ensured 
by territorial concentration, specialization, a combination of cooperation and competition.  

The cluster includes enterprises located within the boundaries of a specific region and 
which have close technological and industrial ties. There are three types of cluster policies. 
The first category of facilitation policies acts to create a microeconomic environment 
favorable to growth and innovation, which in turn stimulates the emergence and dynamics of 
clusters, for example by encouraging networking and knowledge of businesses in the area of 
action or geographical proximity. The second category of framework policies directly 
concerns industry, SMEs, research and innovation that often use the cluster to increase the 
efficiency of a specific instrument. The third category consists of development policies 
designed to create, mobilize and strengthen a particular cluster or the initiative to associate in 
clusters.  

At the same time, depending on their goals, European cluster policies are divided into 
two types: qualitative and quantitative. The quantitative ones are aimed at attracting 
companies to the territory of the cluster, while the measures for such attraction are subsidies, 
tax breaks, which, unfortunately, are not always effective and timely. High-quality cluster 
policies ensure the attractiveness of the cluster for new members as the competitiveness of the 
cluster grows, through the creation of innovative, industrial and regional cooperation 
networks.  

With the help of cluster policy, the following tasks are solved: increase the 
competitiveness of companies that are part of regional clusters; development of industrial, 
innovation, transport and logistics, engineering, energy housing and social infrastructure of 
regional clusters; stimulation of investment in the territory of regional clusters; development 
of vocational education as an integral part of the cluster; stimulating the development of small 
and medium enterprises; the formation, development and replication of effective instruments 
of public-private partnership; promotion of international scientific, technical and industrial 
cooperation. 

The main EU organizations and programs that contribute to the formation of clusters 
and form a pan-European cluster infrastructure are: the European Cluster Observatory, The 
initiative of the Directorate of the European Commission on Enterprise and Industry, The 
Knowledge Regions, PROINNO Europe, The European Cluster Alliance, The European 
Cluster Memorandum, The European Enterprise Support Network, The European Cluster 
Policy Group, The European Cluster Improvement Initiative. The disadvantages of modern 
cluster policies at the level of the European Union are the lack of attention to non-
technological innovations (for example, in the service sector); weak consideration of 
international relations in the development of clusters — national development programs (so-
called “overly domestic programs”) prevail; lack of coordination between different areas of 
cluster policies; past experience is not taken into account; a huge number of initiatives and 
support programs for clusters with poor coordination between them [5].   

Nowadays, in the world economic practice, clusters have gained wide popularity and 
are used in almost all sectors and spheres of countries with developed and developing 
economies both in Europe, countries of southeast Asia, China, and in the United States. We 
can state a steady tendency to clustering in the process of the current world economic 
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development. At the present stage of economic development, the cluster approach covers 
more than 50% of developed countries. For example, in Italy, about 200 "industrial districts", 
consisting of more than 1 million small and medium-sized enterprises, provide almost 6 
million jobs. In some highly specialized markets, most of these districts are world leaders, 
occupying 50-80% of their capacity. Finland - a country with only 0.5% of world timber 
reserves - thanks to the development of the timber cluster provides 10% of world exports of 
timber products, of which 25% in the form of quality paper.  

Analysis of many sources shows that in different countries there is a varying degree of 
centralization of cluster policy. In the USA, Germany, India and China, it is based on cluster 
initiatives undertaken by regional authorities. In France, Great Britain, Scandinavian 
countries, and also in most countries with transitional economy, cluster policy is mainly 
formed at the federal level. The cluster approach is one of the relatively new management 
technologies that creates business opportunities not only to survive, but also to develop in the 
conditions of transition to a post-industrial and innovative development model.  
 

3. Clustering as a management mechanism for tourist and recreational business in the 
Republic of Moldova 

Currently, tourism is an important and fairly profitable sector of the economy, since it 
performs the following economic functions: reproduction of the tourist product; employment 
creation; stabilization of the balance of payments; smoothing; income creation. Under the 
conditions of internationalization, tourism acquires a mass and social character, which 
contributes to its formation as an important socio-economic phenomenon. From the point of 
view of doing business, tourism is a service provided by business entities, involving the 
formation, purchase and sale of a tourist package that meets all the requirements, preferences 
and wishes of the buyer. At the same time, a tourist package is a combination of various 
services, such as client accommodation, catering, transfers, excursions, etc., combined by a 
comprehensive method.  

Thus, the tourism industry is a specific sector of the economy, which includes the 
activities of tourism enterprises to provide a complex of tourist services, individual services to 
tourists and the sale of tourist goods in order to meet human needs arising during the period of 
his travel. Moreover, the tourism industry is developing along with other industries and is an 
incentive for the socio-economic development of the territory. According to a study by the 
World Travel and Tourism Council (WTTC), it is noted that in 2017, the direct contribution 
of tourism to GDP amounted to $ 2,570.1 billion (3.2% of total GDP). As a result of growth 
in economic activity created by industries such as hotels, travel agencies, airlines and other 
passenger traffic, this figure will increase 4.0% to $ 2,674.2 billion. At the same time, this 
figure is expected to grow annually by 3.8% between 2018 and 2028, which will amount to $ 
3,890.0 billion or 3.6% of total GDP in 2028. At the same time, the total contribution of 
tourism and travel to GDP in 2017 amounted to $ 8,272.3 billion (10.4% of GDP) and is 
projected to grow by 4.0% in 2018 and by 3.8% per year until 2028, reaching $ 12,450.1 
billion, which will be 11.7% of GDP 

Experts point out that in 2017, the travel and tourism sector accounted for 10.4% of 
world GDP, the industry employed 313 million people, which is 9.9% of the total 
employment in the past year. In 2017, one of the most powerful GDP growths in the last 
decade was recorded, which led to an increase in consumer spending worldwide. This global 
process was reflected in the direct growth of the travel and tourism sector immediately by 
4.6%. According to the results of 2017, the growth of the European tourism sector for the 
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seventh year in a row exceeds the growth of the world economy and accounts for more than 
10.2% of world GDP. 

Tourism and travel directly created 118,454,000 jobs in 2017 (3.8% of total 
employment), and according to forecasts, in 2018 this figure will increase by 2.4% to 
121,356,000 places, which, among other things, also covers the activities of the restaurant and 
leisure industry, directly supported by tourists. By 2028, Travel & Tourism will have 
150,139,000 jobs, an increase of 2.2% over the next ten years. At the same time, according to 
the World Tourism Organization, during a seven-day stay of a visitor in a remote tourist 
center, there are from 10 to 20 chains. 30-50 different companies are involved in them, 
starting with a tour desk, specialized stores of tourist literature and insurance companies, to 
souvenir shops, currency exchange offices, taxis and others. Investment in tourism and travel 
in 2017 amounted to $ 882.4 billion, or 4.5% of the total investment. It should grow by 4.8% 
in 2018 and by 4.3% per year over the next ten years, reaching a level of $ 1,408.3 billion in 
2028 (5.1% of the total) [17]. Thus, the travel and tourism sector already provides 1 out of 10 
jobs on the planet and continues to be a very promising employment engine. Over the past ten 
years, every 5th of all jobs created in the world belonged to the tourism sector, and with 
competent government regulation and government support, almost 100 million new jobs can 
be created in the next 10 years.  

However, in the Republic of Moldova, despite the great diversity of tourist attractions, 
this industry lags significantly behind other countries in the development of tourism. Thus, 
according to the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, in 2017 there were 
268 tourist reception structures in the republic with accommodation functions, of which 137 
hotels and motels, 28 tourist and agrotourist guesthouses 28, rest camps and other leisure 
structures 62 children's health camps - 61. In 2017, the number of tourists accommodated in 
collective structures for receiving tourists with accommodation functions amounted to 
337,207 people, of which 1,516,165 people were foreigners, including hotels and motels - 
182,434 people , of which 131725 are foreigners. At the same time, the number of overnight 
stays of tourists in collective structures for receiving tourists with accommodation functions 
in 2017 amounted to 1514970, of which 297183 were foreigners.  

Of the total number of overnight stays, 345,006 accounted for hotels and motels, 
106,802 for dormitories for visitors, 440,003 for recreation facilities, 435,000 for children's 
camps. According to statistics provided by the Agency for Tourism of the Republic of 
Moldova and the National Bureau of Statistics in 2018, travel agencies and tour operators 
provided tourism services to 323,500 tourists and sightseers, which is 13.5% more than in 
2017. The increase in the number of tourists and sightseers was due to growth in outbound (+ 
15.1%), inbound tourism (+ 10.2%), as well as in domestic tourism (+ 5.3%). Thus, studying 
the state of the tourism industry in Moldova, we note that in recent years there has been a 
steady upward trend in the number of arriving tourists. [18]   

Currently, the state and prospects of tourism development depend on the climatic and 
geographical features of the territory. Interest in tourists enjoy peculiar historical and cultural 
objects. The quantity and quality of the tourist infrastructure objects determine the size and 
structure of the tourist flow, the quality of service and the comfort of tourists, their 
satisfaction with the tourist product. The basis for the effective functioning of the tourism and 
recreational industry is a developed infrastructure, since there is a strong dependence of the 
cluster's efficiency on the level of development of the transport and logistics infrastructure, as 
well as light and food industries and the agro-industrial complex specializing in the supply of 
products and services for the direct participants of the cluster. The tourism industry has a 
number of features that give relevance to the cluster approach in the development of leisure 
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and travel. It is distinguished by the breadth of inter-branch relations, a fragmentary structure, 
the predominance of small and medium-sized businesses, the intangible nature of the tourist 
product, its unequal perception by producers and consumers, and others. All this determines 
the special importance of the emergence and development of tourist clusters. They help each 
participant to become aware of themselves as part of the whole.  

Current trends in the international economy (globalization, integration, 
transnationalization) indicate that it is impossible to act alone on the global tourism market. In 
this regard, the key problem of the integrated development of the tourism and recreation 
industry has become the problem of forming cluster structures in the tourism industry, their 
typologization, which involves determining the composition of the cluster, its territorial and 
economic boundaries, industry specialization, and structural diversity.  

Moreover, tourist clusters are a global phenomenon. They are inherent primarily in 
developed countries, but also present in developing countries and countries with economies in 
transition. For example, successfully operating and promising tourist clusters in the world are: 
in the USA, in the Nala valley there is a cluster of wine tourism, in Australia, state of 
Queensland - ecotourism cluster in South Africa in 1999, a national strategy for the 
development of tourist clusters was adopted, in Mexico a tourist cluster Cancun resort is 
considered, and in Indonesia - resort on about. Bali. The creation of tourist clusters was 
announced by Macedonia and Jamaica, Sri Lanka and Kazakhstan. Croatia and Slovenia 
agreed to create a cross-border tourism cluster. Moreover, the tourist cluster is quite actively 
used in practice as a tool for the territorial organization of tourism.  

The tourist cluster is a complex of geographically localized and interconnected 
companies of various sectors of the economy, providers of specialized services, infrastructure, 
educational centers of government bodies and other organizations that complement each other 
and are oriented to meet the public needs for tourism and recreation. Moreover, their activity 
should be aimed at creating conditions for the spiritual and emotional experiences of the 
consumer of tourist services, and increasing competitiveness in the domestic and international 
tourist markets. According to M. Porter, an integral target attribute and the main feature of the 
cluster is its competitiveness in the national and world economy. In this regard, the tourism 
cluster should be open to the global market and in this sense is part of the global economy.  

In one definition, a tourist cluster is considered as a strategic inter-organizational 
network within a tourist destination, which has a certain set of necessary and sufficient 
characteristics (attributes): the presence of a group of geographically concentrated enterprises, 
primarily typical for the tourist sphere, united by direct and feedback connections; common 
culture and social environment; specialization by type of activity; presence among the actors 
of public and private institutions, owners of tourist resources as economic goods, consumers 
of tourist products. Tourist and recreational clusters have a number of features that distinguish 
them from other types of clusters, including: availability of tourist and recreational resources, 
on the basis of which tourist products and tourist services are formed; flexibility, vagueness 
and variability of geographical boundaries within administrative regions or at the junction of 
several territorial entities; the presence on the territory of the cluster of tourist infrastructure, 
which combines the elements of the cluster and ensures the unity of its functioning; the set of 
services included in the tourism product formed within the cluster is different and depends on 
the specific choice of the consumer (tourist); route territorial organization connecting cluster 
objects and transforming them into interacting elements; cluster infrastructure ensures the 
normal operation of all its links. 

Thus, tourist and recreational clusters are characterized by the territorial distribution of 
the enterprises of the participants performing certain types of activities according to 
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specialization, the interaction of which is aimed at creating a competitive tourist product. At 
the same time, their placement corresponds to the conditions of geographic localization, 
which provides for the concentration of enterprises of the tourist cluster within a certain 
territory and related industries, which allows establishing close economic ties between the 
participants, enhances the multiplier effect, and activates economic activity. The clusterization 
of the tourism industry provides not for the creation of new business entities, but for uniting 
existing products and services manufacturers on voluntary and mutually beneficial terms. 
Moreover, tourism and recreational clusters can unite both insignificant and large number of 
enterprises, including production and commercial structures, scientific and educational 
institutions, as well as regional and national governments (represented by tourism 
administration, tourism department) in order to increase the sustainability of socio-economic 
regional systems and the competitiveness of tourism services in foreign markets.  

The functional task of tourist and recreational clusters is to meet the needs of people in 
various types of recreation based on the use of all available tourist resources in the region. 
The creation of tourist clusters involves the implementation of a set of actions to implement 
organizational measures aimed at developing the concept of formation, determining the 
composition of participants, substantiating the structure and management system, and 
developing activities that stimulate development. However, for tourist clusters, typical 
problems are: low level of development of specialized infrastructure and services, including 
hotels, catering organizations, passenger transport; unsatisfactory condition of key tourist 
sites, including historical and cultural monuments; failure to comply with quality standards of 
services provided. 

The foundation of the tourism cluster is based on the principles of competition and 
cooperation. The competitiveness of clusters is based on the ability to increase productivity, 
specialization and outsourcing of enterprises belonging to the whip; employment growth; 
increase the ability to innovate in the manufacturing sector, interaction between enterprises; 
stimulating new businesses that support innovation and expand the boundaries of the cluster, 
primarily through the development of small and medium-sized businesses. 

The competitive advantages of the territory in the tourist market are created by 
combining enterprises and organizations, stimulating innovation, new directions of 
development of the industry, which contributes to the positioning of the territory and 
influences the formation of the region’s image, determining its sustainable development. In a 
market economy, the competitiveness of tourist clusters is formed under the influence of the 
prevailing socio-economic conditions, labor and investment potential. Competitive relations 
develop both within the cluster and in the external environment. In addition, tourist clusters 
are formed and function on the basis of the following basic principles: the territorial 
concentration of business units; deep technological cooperation of cluster elements based on 
participation in the value added chains; combinations of cooperation and competition; 
innovation; public-private partnership. The main economic advantages of the tourist cluster 
are formed due to the agglomeration effects of concentration of economic entities. At the 
same time, geographic concentration is not the only source of competitive advantages and the 
economic effect of their formation. A more thorough analysis of foreign studies shows the 
importance of interactions between participants [13, pp. 176-182].   

Besides, it is the interactions between companies that are the fundamental element, 
without which a group of companies will not be a cluster. Cluster interactions are an 
association of processes of independent companies to form a joint tourist offer in the place of 
localization of producers of tourist services. In the tourism cluster, they define the 
relationships between competing companies at each stage of the value chain, and interactions 
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occur both as part of the vertical integration of the entities and in the horizontal plane. The 
value chain in the tourism and recreation cluster consists of the following main elements: 
transport companies, accommodation facilities, catering and entertainment, tour operators and 
travel agents, and finally, the tourists themselves - buyers. For example, a seven-day tour of 
staying in a remote tourist cluster is served by 30-50 different firms that are part of existing 
value chains (from 10 to 20 chains). For the complex development of these chains, special 
conditions are created - special tourist-recreational cluster formations around the main figure - 
the tourist. 

 Moreover, the economic efficiency of the functioning of the tourist cluster is 
manifested in the presence of stable value-added chains that are created and maintained by the 
depth of the clustering process, i.e., the tightness and efficiency of pairing the main (tourist) 
cluster with supporting clusters (food, agro-industrial, etc.). The main element forming the 
synergistic effect is cluster interactions between the producers of tourist services, localized in 
the place of stay of the tourist. Traditionally, the main advantages of the cluster model of 
organization of tourism activities include: the possibility of concentrating on one territory 
financial, human and material resources for enhancing tourism activities in the region; the 
formation of an international or national tourist brand of the region, contributing to the growth 
of its tourism and investment attractiveness; effective development and use of basic elements 
and objects of tourist infrastructure; reduction of transaction costs and obtaining a synergy 
effect in the organization of tourist flows within the regional cluster, etc. The synergistic 
effect of the functioning of enterprises and organizations, resulting from the complementarity 
and strengthening of competitive advantages of each other, makes it possible to achieve the 
main goal of forming the tourism and recreation industry - improving the competitiveness of 
the territory in the tourism market, increasing the level of performance of market entities, 
encouraging the development of innovation activities and new directions. A mandatory 
condition for achieving a synergistic effect is the close integration of enterprises of the 
tourism industry itself, as well as additional and marginal tourism industry.  

In general, it should be noted that the formation of tourist clusters contributes to 
streamlining tourist flows, contributes to the optimal organization of tourism business, 
overcoming the spontaneity in the provision of tourist services to the population. 
 

4. Conclusions 
Summing up, it should be noted that tourism is a powerful catalyst for the socio-

economic development of countries and regions: it ensures the inflow of foreign currency and 
investment, contributes to the rapid growth of related industries, helps to solve employment 
problems of the population, enhances the country's reputation in the world community. At 
substantially lower costs than in other sectors of the economy, tourism can provide significant 
foreign exchange earnings. In the modern world, tourism is considered as a socio-economic 
phenomenon that has a direct and indirect influence on the development of all the 
infrastructure associated with it.  

It is important to keep in mind that the economic power of tourism is largely based on 
the multiplier effect, which is quite large in tourism. In this regard, the development of a 
modern economy in the context of globalization stimulates the emergence of new forms of 
cooperation and integration aimed at optimizing the use of material and non-material 
resources, improving production efficiency and increasing competitiveness in the markets.  

The actively developing forms of economic organization and social interaction include 
tourist clusters, which are a system characterized by a number of distinctive features. So, a 
prerequisite for the formation of a cluster is the geographical proximity of business units. A 
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limited area concentrates a critical mass of firms in manufacturing and supporting industries, 
organizations, providing economies of scale and economies of diversity, as well as economic 
resources, information, creating a “bunch” of relations, which makes the cluster achieve 
higher competitiveness. The geographical extent of clusters can vary from one city or region 
to a country or even a number of neighboring countries. 

World experience shows that the cluster approach involves the development of various 
forms of public-private partnership, the implementation of program-targeted management 
methods, which requires mobility and economic efficiency of the management system. So far, 
such approaches have not found wide distribution in the system of state administration in the 
Republic of Moldova, and therefore state management is not in a position to create conditions 
for attracting substantial private investment in tourism and recreation facilities, nor to ensure 
the effective functioning of local tourism companies, or to increase the competitiveness of 
local economies, host tourists. The presence of modern tourist clusters will contribute to the 
growth of tourist flows both inside and outside the country, as well as increasing income from 
tourism, employment, stimulating the growth of innovation in the cluster, increasing the 
efficiency of enterprises and organizations in the cluster, increasing competitiveness 
territories in the tourist market, stimulating the development of new tourist destinations. In 
addition, the clustering of the tourism industry will optimize the species structure of tourist 
destinations, and contribute to the diversification of the tourism complex structure. Thus, the 
creation of cluster structures, in the current conditions of globalization, are the optimal form 
of organization of the tourism and recreation industry. 
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INFORMATION, PROMOTION AND ADVERTISING AS IMPORTANT 
COMPONENTS OF AGRITOURISM DEVELOPMENT 

 
INFORMAREA, PROMOVAREA ȘI PUBLICITATEA – COMPONENTE 

IMPORTANTE ÎN DEZVOLTAREA AGROTURISMULUI 
 

Vasile GLĂVAN1 
 

Abstract 
Agro-tourism / rural tourism promotion within a rural location is provided by the following two 

fundamental factors: 
▪ Organizing a system of information and signalization, to make evident and enable the localization of 

tourist / agro-tourist lodgings, tourist attractions, handicraft activities, sport and leisure time equipment and of 
other activities of tourist interest on a local / regional plan. 

▪ Promoting tourist / agro-toursit lodgings within tourist villages and ethno-folklore areas they belongs 
to, through classic or on-line advertising means. Such desiderata could be achieved only through the support of 
local authorities –and even under their coordination –, inside the partnership of all local market representatives. 

Key words: agro-tourism, information, signalization, promotion, advertising 
 

1. Introducere 
Activitatea de turism din spațiul rural este strâns legată de satul românesc, care, ca 

entitate naturală, socio-economică și etno-folclorică reprezintă componenta de bază a 
acestuia. 

Satul tradițional și spiritualitatea românească, ce dăinuie peste veacuri, nu pot fi 
valorificate în agroturism și turismul rural decât în contextul așezării rurale ca sat turistic cu 
funcție turistică, integrat în cadrul natural și anume zone etno-folclorice cu funcție turistică. 
Astfel, „satul turistic” se înscrie în oferta turistică a României ca un „produs turistic” de 
marcă, iar agroturismul / turismul rural sunt activități, căi și mijloace de valorificare și 
promovare turistică a imaginii acestuia în lume. 

Satul turistic întrunește un sumum de condiții naturale pitorești și nepoluate, de alte 
resurse turistice (balneare, arii protejate, domenii schiabile, peșteri etc.), de tradiții etnografice 
și folclorice, monumente de artă, vestigii istorice etc., ce reprezintă atracția turistică propriu-
zisă. La aceasta se adaugă gospodăriile țărănești amenajate ca pensiuni turistice și 
agroturistice, accesibilitatea, infrastructura și dotările tehnico-edilitare, comerciale și sociale, 
care formează facilitățile pentru turism. 

Așezările rurale românești mai păstrează încă, în bună măsură, ocupațiile, datinile și 
obiceiurile străvechi, un bogat și variat folclor, artefacte populare autentice și o gastronomie 
variată și originală, elemente care capătă o conotație specifică fiecărei zone sau arii 
etnofolclorice. 

Așadar, „satul turistic românesc”, prin definiție reprezintă valoarea turistică de 
„marcă” a tradițiilor etnofolclorice specifice marilor zone etnografice ale țării, exprimate prin 
meșteșuguri și arhitectură populară, folclor, ocupații și obiceiuri străvechi, artizanat, 
gastronomie, manifestări folclorice, instituții muzeale și culturale etc., ce reprezintă zestrea 
materială și spirituală a poporului român și se poate defini ca „sat etnofolcloric” românesc. Se 
identifică astfel, satul turistic maramureșan, bucovinean, vrâncean, gorjean, brănean, 
bănățean, din Mărginimea Sibiului etc. unele sate pot fi de „creație artizanală și artistică”, 
„peisagistice” și „climatice”, de interes „vânătoresc” sau „pescăresc” etc. 

                                                 
1 Professor PhD, Bucharest 
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2. Satul turistic, produs turistic rural și autentic românesc 
„Satul turistic românesc” redă specificitatea și originalitatea spirituală locală dintr-o 

zonă etnografică a țării și de aceea trebuie promovat ca un „produs turistic” rural, global al 
acestuia. 

„Satul turistic românesc” ca produs turistic rural global este alcătuit din mai multe 
subproduse turistice, însumând serviciile de cazare și gastronomie, artefacte artizanale, 
manifestări folclorice etc. care, toate se înscriu în tradiția etnografică a zonei și satului 
respectiv, dar îmbracă forme variate și personalizate de exprimare, în raport cu creativitatea 
artistului, cu profesionalismul și ospitalitatea gospodarului. Această ofertă se completează cu 
altele precum cele de cură balneară, sporturi, ecoturism, degustări de vinuri și fructe, produse 
gastronomice specifice (pescărești, vânătorești), cules de fructe de pădure, pastorale, echitație 
etc. 

De aceea, „satul turistic românesc” nu se prezintă ca un „produs turistic de serie”, ci 
poartă amprenta „originalului, ineditului și surprizei”, în funcție de specificul etnografic al 
localității rurale, astfel că oferta turistică este autentică, diversă și personalizată, evitându-se 
uniformitatea și monotonia turismului rural (Glăvan V. colab. 2014). 
 

3. Activitatea de informare și orientare a turiștilor 
Pentru organizarea agroturismului și turismului rural sunt necesare o serie de activități 

concentrate, legate de: crearea structurilor organizatorice la nivel local și regional (asociații, 
fundații, societăți comerciale etc.), identificarea gospodăriilor țărănești locuite sau 
independente, dar sub supravegherea fermierului pentru a fi modernizate în scopul cazării 
turiștilor; omologarea acestor gospodării ca pensiuni turistice / agroturistice, în conformitate 
cu Normele de clasificare publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 bis / 
14.06.2013; organizarea și dezvoltarea agrementului și animației; acțiunea de informare și 
informare a turștilor în localitatea cu funcție turistică; promovarea, publicitatea și alte 
măsuri considerate a fi utile. 

Desigur, în acest demers, pe lângă fermieri și alți factori locali și regionali, cu 
antreprenori, este obligatorie participarea autorităților comunale în calitate de consumatori ai 
activităților socio-economice și de protejare a mediului în localitate. 

Organizarea sistemului de informare a turiștilor privind activitatea turistică din 
localitatea rurală presupune urmatoarele acțiuni: 

▪ înființarea unui birou de informare turistică și de rezervare pentru turism (sau birou 
de informare turistică și de rezervări – dispecerat), dotat cu: calculatoare, cataloage cu 
pensiuni rurale (cu proprietar, telefon, adresă, categorie de confort, ofertă turistică, 
reprezentate prin pictograme), pliantul localității cu atracțiile turistice și dotările pentru 
agrement, pliante ale pensiunilor turistice rurale, harta stradală cu amplasarea pensiunilor, 
harta turistică a localității și împrejurimilor pe izocronă de 15 – 30 km (cu indicarea atracțiilor 
turistice, dotărilor de agrement, cu localizare, distanță), panou electronic cu pensiunile 
turistice rurale și ocuparea lor, precum și posibilitatea de accesare prin telefon a fermierului; 

▪ instalarea de panouri cu harta localității și dispersia stradală a pensiunilor turistice 
rurale și de săgeți indicatoare pentru orientarea turiștilor spre acestea; 

▪ aplicarea de plăcuțe indicatoare pe clădirea pensiunii cu pictogramele ce evidențiază: 
simbolul de pensiune agroturistică, categoria de confort, oferta turistică. În Austria și în 
Germania se indică și calitarea de produs ecologic precum și categoria de monument istoric 
sau de arhitectură a clădirii; 

▪ instalarea la intrarea în localitate de panouri cu simbolul de agroturism / turism 
rural ce reprezintă cazarea în pensiuni turistice rurale / agroturistice; 
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4. Sigla pentru agroturism 
▪ semnalizarea atracțiilor turistice naturale, a monumentelor istorice și de artă, muzee, 

instituții culturale și de divertisment cultural, a stațiunilor turistice, dotărilor sportive și de 
agrement etc. din împrejurimi. 
 

5. Promovarea și publicitatea în agroturism 
În România, promovarea turismului rural și agroturismului se realizează de către 

ANTREC și asociațiile turistice locale sau familiale prin pliante, articole sau inserții în 
cataloage și reviste ca Vacanța la Țară. În cataloage se promovează pensiunea turistică sau 
agroturistică pe județe, ca entitate ruptă de specificul așezării rurale și zonei etnofolclorice 
circumscrise acesteia. De aceea, este mai corect ca în cataloage sau pliante să se includă „satul 
turistic” și zona etnofolclorică în care se înscrie, alături de pensiunea turistică sau 
agroturistică.Acest lucru este benefic din două motive: mai întâi că se promovează, încă o 
dată, tradițiile etnofolclorice, care reprezintă zestrea materială și spirituală a poporului nostru, 
precum și agroturismul local, iar în al doilea rând, județul ca unitate administrativă, poate să 
dispară cândva, dar realitatea etnografică va dăinui mult timp și va contribui la promovarea 
imaginii de marcă a României și a turismului rural. 

 
În unele țări din Uniunea Europeană există de altfel tendința de căutare a unei 

„identități turistice” locale și regionale, de a personaliza produsele turistice rurale proprii, în 
raport cu alte produse turistice regionale similare. Acest mod de promovare reduce 
posibilitatea de standardizare a ofertei turistice rurale, în detrimentul specificității 
etnofolclorice.  

Pe de altă parte, în condițiile adaptării și integrării ofertei turistice românești, inclusiv 
a celei agroturistice, în turismul european, ofertele trebuie definite clar în sistemul unitar din 
UE de pictograme (prin semne convenționale), care reprezintă un sistem eficient de codificare 
și recunoaștere. Aceste pictograme se referă la pensiunea turistică rurală cu oferta sa de 
servicii de cazare și / sau masă, dotările de agrement și animație, specificul agrar / zootehnic / 
silvic al fermei etc. Pentru amenajările și dotările din afara fermei trebuie să fie amintite locul 
și distanța, iar pictogramele respective vor fi tipizate ca formă, semn și culoare. 

Acest semn de inscripționare prin pictograme în cataloage și pe table indicatoare este 
recunoscut de majoritatea țărilor europene și prezintă avantajul că nu mai necesită traducere si 
tipărire. 

Promovarea pensiunilor turistice rurale se realizează prin mai multe forme și mijloace 
publicitare și anume: 

▪ înscrierea în cataloagele de promovare a ofertei agroturistice specifice; 
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▪ tipărirea de către asociațiile turistice locale sau de către fermieri – prestatori de servicii 
turistice de pliante, hărți, ghiduri etc.; 

▪ promovarea prin mass-media (audio-vizuală, presa scrisă); 
▪ promovarea prin intermediul unor agenții de turism touroperatoare sau detailiste, 

interne sau străine, alți agenți economici interesați; 
▪ prezentarea ofertei agroturistice la târguri, expoziții și burse de turism; prin Legea nr 

187 / 1998 privind aprobarea OUG nr. 63 / 1997, art. 2, alin. (d) Ministerul Turismului ofera 
prezentarea gratuită a ofertei turistice a pensiunilor turistice rurale în materiale de promovare 
turistică și în acțiuni de promovare întreprinse de birourile de informare turistică din țară și 
din străinătate ale ministerului; 

▪ colaborarea cu diverse organisme specializate interne (ANTREC și filiale județene) 
sau internaționale (EUROGÎTES, alte asociații europene de profil); 

▪ promovarea ofertei agroturistice prin internet. 
 

6. Concluzii 
În valorificarea și promovarea ofertei turistice rurale locale / regionale, este necesară 

crearea unui sistem de informare și semnalizare în localitate, corect și punctual pentru toate 
componentele produsului turistic: pensiuni turistice / agroturistice, atracții naturale și cultural 
– istorice, dotări sportive și de agrement etc. Acest sistem este comun țărilor comunitare. 

În promovarea agroturismului / turismului rural trebuie să se găsească triada: zona 
etnofolclorică – sat turistic / cu funcție turistică – pensiune turistică / agroturistică, 
respectându-se astfel, specificul etnofolcloric românesc care dă „marca” produsului turistic. 
Numai așa ”produsul turistic” rural capătă amprenta autenticității, originalității și specificității 
zonei aparținătoare li care se imprimă în memoria turistului și se transmite mai departe, ca 
imagine a satului brănean, maramureșan, bucovinean, secuiesc, lipovean etc. 

În acest demers de promovare a ofertei agroturistice autoritățile locale, în calitate de 
coordonator economic al entității administrative, trebuie să aibă un rol important. 
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MEDIUMS FOR IMAGE TRANSMISSION IN A TOURISM COMPANY 
 
SUPORTURI PENTRU TRANSMITEREA IMAGINILOR ÎN CAZUL UNEI FIRME 

DE TURISM 
 

Corina MATEI GHERMAN1 
 

Abstract 
The images of a travel company are not built only to be stored in a memory, they must reach the 

receiver through different transmission channels, but before they are transmitted, they must be attached to a 
support material, each support being suitable for some types visible messages and correlation with reception 
conditions. This also contributes to the quality and price of promoted tourism products and services. 

Key words: communication, image, quality, price 
JEL: D83, M31, M 

 
1. Introducere 

Imaginile unei firme de turism nu se construiesc numai pentru a fi stocate într-o memorie, ele 
trebuie să ajungă la receptor prin diferite canale de transmitere, dar înainte de a fi transmise 
ele trebuie fixate pe un support material, fiecare suport fiind adecvat unor tipuri de mesaje 
vizibile şi în corelaţie cu condiţiile de receptare.La acestea mai contribuie calitatea şi preţul 
produselor şi serviciile turistice promovate. 
 

2. Metodă şi metodologie 
În realizarea acestui studiu am folosit literatura de specialitate apărută în domeniu, 

articole publicate în conferinţele naţionale şi internaţionale, materiale apărute în presa 
naţională şi internaţională, interpretarea proprie. 

Pentru transmiterea imaginilor unei firme de turism, clasic se folosesc trei tipuri de 
suporturi: suporturi plane imprimabile; suporturi pliabile sau cele ce se pot răsfoi; ecranele. 

Afişul cuprinde o selectare a mesajelor, cu caracter de înştiinţare sau susţinere a unei 
păreri sau idei prin care se anunţă ceva sau se comunică înformaţii referitoare despre 
activitatea firmei de turism . Ele valorifică cel mai bine imaginea color cu scopul de a pune în 
evidenţă tot ceea ce poate ieşi în evidenţă pentru clientul firmei de turism. Sistemul decizional 
al unui afiş trebuie să aibă ca ţintă intrarea afişului într-o colecţie, ca mod de reuşită în 
comunicare, servind ca inspiraţie pentru construirea altor afişe, prin ideile grafice pe care le 
conţin. În general pentru afişe se aleg atribute importante ieşite din comun, deoarece afişele 
amplifică subiectele firmei de turism, iar un subiect „mare” produce senzaţia de apropiere. 
Sbiectul pe care afişul vrea să-l idealizeze, trebuie să aibă origini în peisajele firmei de turism 
a căror poezie nu poate fi surprinsă de aparatul filă, să aibă elemente de seducţie, să surprindă 
receptorul prin percepţii neobişnuite, asociind imaginile cu mesajul unor cutume la un 
moment dat. Suporturile mari ale imaginilor le amplifică forţa de exprimare. 

Broşuri în flyer-ul sunt înrudite cu afişul, însă au dimensiuni mai reduse, adică au un 
mesaj de aceeaşi calitate estetică ales dintre mai multe proiecte de mesaje de aceeaşi calitate, 
(reuniuni publice, evenimente festive). 
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Corina MATEI GHERMAN 

 114

Tabelul 1. Echivalenţe sonore pentru imagini tipărite în cadrul firmei de turism 
Suprafeţe Aplicaţii Intensitate 

 
Miniaturi 

 
Semnalare  

Susur  
Murmur  

 
Etichete 

Descriere  
Specificare  

Vorbire  
Enunţare  

 
Afişe 

 
Proclamare 

Declamare 
Strigare  

Sursa: Joannés, A., 2009 
Prospectul poate fi un afiş, un anunţ, o scrisoare, un pliant sau o broşură în care se 

prezintă sumar planul unei activităţi în cadrul firmei de turism, în curs de apariţie, calităţile, 
condiţiile de folosire a unui produs şi serviciu turistic sau intenţia unor instituţii sau ale unor 
firme care vor colabore. Provine din latină prospectus, din germană prospeckt. Echivalentul 
său în limba engleză înseamnă un client potenţial. În găsirea unor noi clienţi, în cazul firmelor 
de turism pentru produsele şi serviciile pe care le oferă, marketerii trebuie să promoveze 
ofertele plecând de la aşteptările clienţilor iar oferta de marketing, trebuie să se transpună în 
mintea clienţilor pentru a le înţelege mai bine aşteptările (empatie). Prospectele pot fi 
transmise prin diferite moduri: împărţim pe stradă, trimise în plicuri, puse în cutiile poştale, 
ele au un mesaj de încetare printr-un mesaj precis, simplu, o imagine de acroşaj (atingere), cu 
un scop precis al transmiţătorului. Se recomandă ca imaginea de acrosaj să fie prima în 
impactul vizual, elecvenţa unui logo şi simplitatea unei pictograme. După identificarea 
imaginii de acrosaj, prospectul se completează cu alte elemente vizuale complementare, care 
detaliează ideea generică de acrosaj şi oferă mai multe explicaţii, vizual, prospectul este un 
inventar selectiv a ofertelor exprimate prin fotografie pe fondul cât mai contrastante, care să 
stimuleze asimilarea imaginii. Desenul construieşte imagini reuşite de acrosaj plecând de la 
simplitatea crochiului. Scopul principal al prospectului este să atragă atenţia. 

Pliantul este un mijloc de sensibilizare. Spre deosebire de prospect, pliantul comunică 
o prezentare rapidă şi generală a firmei de turism, de obicei în câteva pagini sau imagini, 
create cu maxim trei culori din care una să fie dominantă. Pliantele pot fi împăturite, indoiate 
sau portret, conţinând fotografii, prospecte, cataloage, imprimate pentru reclamă. Cu cât o 
activitate sau o acţiune devine mai abstractă şi concepţia grafică trebuie să fie cvasiartistică. 

Tabelul 2. Ajustarea elementelor vizuale într-un pliant 
Elemente Amplasare Obiective 

Codul culorilor Tot documentul Reflectarea domeniului 
firmei 

Mod de imprimare Tot documentul Identitatea firmei 
Aşezare în pagină Tot documentul Starea de spirit spaţiere 

= lizibilitate = confort 
Logo,simboluri Prima pagină Valori,poziţionare 

companiei concurente 
Elemente grafice 
derivate 

 
Pagini din interior 

Obiective strategice, 
credibilitate, piaţă 

Fotografie Pagini din interior În ce priveşte activitatea 
relevantă 

Hărţi, schiţe, 
amplasare, planuri de 
acces 

Pe ultima pagină Consultate de către 
clienţi şi cei interesaţi. 

Sursa: Adaptare după Joannés,A., 2009. 
Broşura este o lucrare tipărită sub formă de carte care cuprinde un număr redus de 

pagini, având scopul de a convinge cititorii, cu ilustraţii care să convingă. Pe coperta întâi se 
aşează cea mai semnificativă imagine, deoarece ea este prima care intră în privire, mesajul ei 
fiind unul retoric. Broşura nu se confundă cu un album foto, însă ea trebuie să cuprindă cele 
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mai conviingătoare ilustraţii din cadrul firmei de turism (manageri, experţi cunoscuţi, 
colaboratori importanţi) bine regizate, uşor de recunoscut şi de reţinut, deoarece în esenţă 
broşura se bazează pe senzaţii vizuale. 

Catalogul – prin catalog înţelegem un caiet, o listă, un registru care conţine o însuşire 
metodică, după anumite criterii şi cu anumite scopuri, de obiecte, produse, servicii, oferte, ale 
firmei de turism. Provine  din latină catalogus. Pe lângă elementele prezentate, catalogul poate 
conţine şi multe fotografii, urmărind în special imaginea de marcă, mesajul transmis fiind 
ceea ce  produce la nivel de creativitate şi inovare firma de turism, evoluţia succesivă a firmei 
de turism, piaţa pe care este prezentă, intenţiile strategice de dezvoltare. Construit anume 
pentru clienţi, catalogul serveşte şi ca sursă de informaţie pentru cercetători, istorici,clienţi, el 
conţinând şi grafice, scheme, hărţi, etc. 

Legimitatea imaginilor - Imaginile unice, cu drept de proprietate intelectuală, supusă 
protecţiei prin lege, reprezintă un criteriu de credibilitate şi de recunoaştere pentru o firmă de 
turism, la fel ca o carte de identitate pentru o persoană sau carte tehnică pentru un produs 
turistic. Prin legitimitate înţelegem însuşirea de a fi întemeiat pe lege, care se justifică prin 
lege, este justificat, îndreptăţit, just, echitabil. Provine din latină legitimus. Acceptul de 
legitimitate presupune ca ilustraţiile construite să fie originale, schiţele, hărţile să aibă un 
caracter imediat, deoarece acea imagine este o sursă de referinţă, de individualizare, de 
recunoaştere. Legimitatea unei imagini este conferită de autorul ei. 

Elementele prezentate în următorul tabel sunt  orientative, ele putând lua diferite 
forme şi conţinut (inovator) după opţiunile firmei de turism. 

Tabelul 3. Opţiuni de realizare a unui catalog în firma de turism 
Obiective propuse de 

firmă 
Elemente specifice Amplasarea în paginile 

catalogului 
Evocarea performanţei şi 
a inovării 

Fotografii ale persoanelor 
implicate în cercetare 
Scheme de produse şi servicii 
noi 

 
În primele pagini 

Amplasarea firmei Fotografii de ansamblu cu 
detalii de recunoaştere şi 
acces 

 
Pe ultima copertă 

Personalitatea 
managerului 

O fotografie la o competenţă 
internaţională  

 
Pe coperta principală 

Conţinutul catalogului 
(rubricii) 

 
Foloseşte codul de culori 

În antet sau sumar în pagina a 
doua 

Fotografii ale produsului 
de bază 

Fotografii şi detalii despre 
produse şi servicii 

În textele care descriu produsul 

Cunoaşterea specialiştilor 
de marcă a firmei 

Fotografii ale specialiştilor în 
atelierele de concepţie 

În paginile în care se prezintă 
produsul nou 

Elemente care să anunţe 
viitoarele inovări 

Fotografii cu schiţe, desene, 
machete ale viitoarelor 
produse şi servicii 

 
Spre sfârşitul catalogului 

Elemente care să 
declanşeze umorul, buna 
dispoziţie 

În paginile unde acestea pot 
declanşa umorul 

 
În ultimele pagini 

Sursa: Concepţia autorului 
Revista de informare şi seducţie, este prezentă în toate domeniile de activitate a firmei 

de turism. Revista este definită ca o publicaţie ce cuprinde articole, studii, dări de seamă, note 
din domenii variate sau dintr-o anumită specialitate. Termenul de „trecere în revistă”, frecvent 
folosit în domeniul afacerilor şi nu numai, înseamnă a examina pe rând, a cerceta succesiv 
elementele de ansamblu ale unei probleme. Conţinutul ilustraţiilor şi cel scris al unei reviste 
se poate adresa mediului intern sau extern al unei firme de turism, cu rolul de a crea un 
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sentiment de apartenenţă la o anumită organizaţie, scoţând în evidenţă sumar valorile pentru 
care o persoană să fie motivată că aparţine acelei organizaţii. Aceste aspecte pozitive se 
concretizează prin text, fotografii, grafice, scheme, care să arate modul cum va evolua firma 
respectivă. Clienţii îşi dau seama că imaginile produselor şi serviciilor sunt prezentate într-un 
mod care să le „exagereze” calităţile, însă ele trebuie să prezinte produsul, serviciul sau 
activitatea economică, tehnologică, ştiinţifică, credibilă pentru beneficiari. Aceste cerinţe 
impun dozarea imaginilor de contextualizare conform cu destinaţia internă sau externă a 
revistei. 

Site-urile web, sunt o reţea mondială de comunicare folosită şi alimentată de 
navigatorii pe internet şi de persoanele care le accesează. Termenul web nu se găseşte în 
Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (DEX),1998, fiind continuatorul de noutate al 
cinematografului începând cu anul 1990. 

Dacă la început imaginea web înfăţişa o persoană, un produs, curând ele au îmbrăcat o 
formă estetică, apreciate îndeosebi pentru înfăţişarea lor decorativă. O pagină web este 
asemănătoare cu o marcă a unei firme de turism, ea trebuie să fie unică. După părerea 
specialiştilor în imagine, o pagină web ar trebui să cuprindă: câteva fotografii, (2-3 bucăţi) 
din care obligatoriu una să fie de format mai mare; o hartă; un grafic; un desen;o anumaţie 
electronică într-un limbaj digital care să cuprindă, fotografii, desene, materiale video,un text 
prescurtat;toate materialele selectate să poate fi accesate cu un singur clic. 

De regulă paginile web conţin grafice, desene, fotografii, animaţii electronice, toate 
oferite de firma/persoana ce gestionează pagina web şi mesajele pe care doresc să le transmită 
receptorilor. Imaginea interactivă (inter+activ), formează legături active în raport cu alte 
elemente şi care se condiţionează reciproc, o formă de legătură între obiecte şi fenomene 
având condiţionare reciprocă, ea putând influenţa de exemplu stimulul unui utilizator 
(imaginile din jocurile video). Prin actul de comunicare, funcţiile dinamice pot transforma o 
imagine rigidă, într-o imagine interactivă.  

Hipermedia (media excesivă), este dezvoltarea de perspectivă a media care valorifică 
în cel mai înalt grad de comunicare prin imagini. Se observă că mesajul este compus din şapte 
mijloace de expresie digitală, din care cinci se pot exprima imagini vizuale (excepţie făcând 
textul şi sunetul), fiecare mijloc de exepresie le poate completa pe celelalte şase. Operatorul 
navighează în interiorul modului, prin trecere, la alegere, de la un limbaj la altul.  Construirea 
unui modul necesită parcurgerea unor etape din lanţul decizional: 1.identificarea în detaliu a 
mesajului ce urmează să fie transmis, care se face de către echipa decizională; 
2.descompunerea mesajului în unităţi de sens, care pot fi: valorile firmei; organigrama 
firmei;filosofia managerului privind strategia firmei;ţintele finale de atins; schema atelierelor 
de fabricaţie; portrete ale angajaţilor, colaboratorilor, ale acţionarilor, ale creditorilor; 
3.unităţile de sens trebuie exprimate cât mai clar şi mai performant pentru a putea fi uşor 
înţelese de destinatari; 4.exprimarea valorilor se pot face prin text. 

Interactivitatea conduce la performanţă şi inovare, a persoanei care accesează 
internetul, anticipând ceea ce urmează. Pe imaginile cu sunet imprimat, pe aceeaşi secvenţă se 
pot suprapune imagini de alegere:desene, fotografii digitale, materiale video. Mesajul care 
este transmis destinatarului, în modul hipermedia, are mijloace de exprimare multiple, însă 
toate converg în a ilustra acelaşi conţinut, însă informaţiile transmise sunt ierarhizate, dozate, 
formulate precis de la simplu la complex, exprimate în limbi de circulaţie mondială care 
presupune documentare şi decizie. Interactivitatea simţurilor, studiată, începând din anul 
2000, este cel mai avansat stadiu al imaginii care comunică prin unirea sunetului cu imaginea, 
într-o interfaţă sensibilă [Joannés, 2009,p.176]. Interferenţa între sunet şi imagine  se bazează 
pe metafore vizuale (chipuri, planuri, sunete urbane, dispozitive sonore) codate pe mai multe 
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zone de imagine. Potenţialul interactivităţii a fost cel mai bine exprimat de Earl Rennison, 
1996, cercetător la Laboratorul Media a Massachusetts Institute of Techology, atunci când a 
declarat că: „Interactivitate permite exprimarea unei relaţii între autor şi utilizator”, 
materializată prin intermediul unui hipertext. Comunicarea interactivă, presupune 
armonizarea conţinutului pentru ca navigaţia hipertextuală să fie cât mai simplă, situaţie când 
avem un conţinut complex adresat unui public larg. Dacă adresarea este către un public iniţiat, 
vom folosi un conţinut mai simplu al interactivităţii, pentru a nu dirija (orienta) excesiv 
destinatarul, lăsându-i decizia de a căuta şi alege singur ceea ce îl interesează. Activităţii de 
marketing îi revine misiunea de a evalua eficienţa interactivităţii hipermedia, a reţine 
componenentele lor esenţiale, a le stoca pe CD-ROM-uri şi a fi apoi difuzate clienţilor actuali 
şi potenţiali, pentru a-i determina să cumpere produsul, serviciul firmei respective. 

Reţele sociale - Astăzi tot mai multe personae, îndeosebi tinere folosesc reţelele de 
comunicare prin internet prin serverele YouTube sau Dailymotion,etc., toţi participând la 
folosirea şi difuzarea imaginilor digitale realizate de alte personae, prin afişarea lor on-line, 
cum ar fi diferite fotografii, material video, toate favorinzând socializarea prin Intermediul 
Internetului. În ilustrarea blogului,trebuie plecat de la tot ceea ce poate fi înlocuit într-o 
fotografie, un desen, anchetă, un material video, fără să fie afectat conţinutul. Fotoblogul, are 
ca activitate imaginile în sine, aparatele de fotografiat şi filmat, cu accesoriile acestora 
Fotoblogul oferă cel mai mult spaţiu imaginilor rezervând spaţiul pentru cuvinte strict 
necesare, pentru titluri, legendă, comentarii, ele oferind prioritate absolută vizualului, care să 
declanşeze linkuri hipertextuale şi comentarii multe. Aceste imagini trebuie să fie de calitate 
maximă, navigatorii pe fotobloguri sunt profesionişti, exigenţi şi curioşi, iar prezentarea 
imaginilor trebuie să fie cât mai profesionistă, să se apropie de opera de artă. Videoblogurile - 
A crea şi a exploata videoblogurile, trebuie să pleci de la ideia că ai multe subiecte interesante 
pe care să le povesteşti în imagini animate [Felix,L.,Stolarz,D.,2006]. Videoblogurile folosesc 
videoclipuri scurte deoarece circulaţia imaginilor necesită un volum mare de trafic ceea ce 
presupune o capacitate mare de acces la serverele ce conţin blogurile.  Consumatorii, când au 
o problem dificilă de a alege, apelează la internet. 

Dar înainte de ase ajunge la aceste forme de promovoare şi informare decidentul 
trebuia să ia în calcul preţul şi calitatea produselor şi serviciile oferite de firma de turism. 
Pentru-că la un anumit moment dat se pot produce anumite efecte în lanţ în cazul variaţiei a 
unui produs sau serviciu al firmei respective şi să nu mai corespundă celor precizate în 
materialele de promovare. Decidentul trebuie să aibă în vedere: 

Figura 1. Efecte în lanţ în cazul variaţiei preţului în cazul preţului la produse şi servicii 

 
Sursa: Adaptat după:James.L.,Riggs W,1986. 
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1. Efectul modificării valorii(cant) de produse şi servicii ∆B(n) 
∆B(n)= ΣN1j [SOJ][Poj-Coj-ΣNoj[Soj][Poj-Coj] 

Pentru totalul produselor şi serviciilor 
∆B(n)= Boj /N(p)- Boj = Boj (1 N(p-1) 

N(p)-indicele variaţiaţiei valorii produselor şi serviciilor exprimate în preţul de 
producţie. 

IN(p)=  
Se notează cu 1 valori ale indicatorilor, iar cu 0 pe cei din perioada de referinţă. ∆B –

valoarea totală a beneficiilor. 
2. Modificarea structurii programelor de produse şi servicii ∆B(S) reflectă preocuparea 

firmei de turism de a promova produsele şi serviciile cu o rentabilitate ridicată (modernizare, 
tehnologizare,etc). 

∆B(S)=ΣN1[S1j](Poj-Coj)-ΣN1(Soj)](Poj-Coj) 
J                               j 

3. Efectul modificări costurilor produselor 
t               t 

∆B(c)= -ΣN1jC1j-ΣN1jCoj 
S=1             S=1 

4. Consecinţe din punct de vedere comercial 
t               t 

∆B(p)= -ΣN1jP1j-ΣN1jPoj 
j=1             S=1 

În unele cazuri se impun strategii de dezvoltare în firma de turism- strategii de 
specializare cu cea de diversificare în conformitate cu evoluţia poziţiei pe piaţa de profil. 

Figura 2. Strategie 

 
Aceste strategii trebuie să corespundă cerinţelor caracteristicilor de calitate prognozate 

şi cuprinse în materialele de promovare prezenate în primele paginile acestui studiu. 
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Tabelul 4. Caracteristicile cerinţelor de calitate în funcţie de complexitatea produselor şi serviciilor şi 
nivelul de tipizare 

 
Şi apoi avem o comparaţie între calitatea controlată şi cea totală. 

Tabelul 5. Comparaţie 
Conţinut principal Calitatea controlată Calitatea totală 
Domeniu Produsele şi serviciile turistice prin 

caracteristicile sale 
Accent prioritar pe măsuri de 
prevedere apoi pe realializarea în 
totalitate a activităţii pe întreg 
ciclul de viaţă şi colaborare cu toate 
relaţiile externe 

Încrederea Lipsă de încredere 
Totul controlat şi dovedit 

Încredere în interior şi exterior 
Punerea la punct al sitemului de 
calitate 

Exprimare Nivel de calitate acceptabil 
Indicatori sintetici (nivel tehnic) 

Politică în domeniul calităţii 
Zero defecte 
Excelenţă 

Intervenţii Acţiune asupra efectelor mici mai 
mult decât asupra cauzelor 
Aordare instrumentală tehnică 
Metode de prevenire şi control 
Abordare organizaţională – sisteme 
de control 

Identificarea şi rezolvarea cauzelor 
Abordare managerială – factori 
cheie de succes 
Abordare economică cost-calitate 
Abordare operaţională în timp real 

Caracter Static Evolutiv 
De ce am amintit toate aceste caracteristici? Pentru că în programul managerial este 

inclusă şi promovarea care cuprinde toate caracteristicile unei firme de turism, înclusiv 
calitatea şi preţul. Calitatea totală se referă la ansamblul de preocupări şi metode reunite la 
nivelul firmei de turism, integrată în sistemele suport pentru promovarea imaginii. 
 

3. Concluzii 
O firmă de turism trebuie să fie atentă la mişcarea pieţei din care face, la fluctuaţiile 

monedelor, la tehnologia care avansează, la mijloacele de transport etc., pentru că toate la un 
loc vor forma un suport pentru prmovarea imaginii firmei de turism. 
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AGRITOURISM – AN INSTRUMENT FOR SUSTAINABILITY OF 
RURAL AREA IN SOUTHERN DOBROGEA 

 
AGROTURISMUL – SUPORT AL SUSTENABILITĂȚII SPAȚIULUI RURAL DIN 

DOBROGEA DE SUD 
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Liviu GACEU3 
 

Abstract 
Located in South-Eastern part of Romania, Southern Dobrogea has a diverse natural and cultural 

heritage. The aim of this work is to define the touristic specific and to find solutions for socio-economic 
efficiency by integration in agritourism circuit to the sustainable development of rural communities in this area. 
The methodology consisted in bibliographic documentation, field research to catalogue the resources with 
valuable touristic potential and their mapping, and identification of feasible programs based on sustainable 
management. There are analyzed the contrasting territorial landscapes determined by relief, Danube, lakes, 
natural protected areas, rural settlements with cultural resources and specific socio-economic activities. The 
agritourism polyvalence of this area resulting from the traditional farming activities (beekeeping, fruit growing, 
viticulture, fishery or sheep breeding) associated with the presence of sights of cultural, historical, religious 
interest, and multicultural local traditions. Data processing outlines an integration model of villages in 
agritourism trails with diverse programs: cultural tourism, culinary tourism, wine tourism, apitourism, fishery 
tourism, ecotourism, and bird watching. 

Key words: agritourism, culture, Dobrogea, environment, sustainable 
JEL: Q01, R11, Z32  

 
1. Introducere 

Dobrogea de Sud este o unitate de podiș situată în partea sud-estică a României între 
Dunăre și Marea Neagră, și constituie un sistem teritorial bine evidențiat alcătuit din 45 unități 
administrativ-teritoriale rurale.  

Sistemul teritorial rezultă din interrelațiile care se stabilesc între mediul natural și 
celelalte medii artificiale (economic, construit, social, psihologic), având o fizionomie și o 
funcționalitate strâns dependente de intensitatea și formele pe care le îmbracă relațiile dintre 
acestea. În cadrul acestui sistem teritorial se disting macrosistemul natural (relief, sol, apă, 
climă, vegetație, faună) și macrosistemul socio-economic (populația, activitățile, așezările 
omenești, comportamentul comunităților umane). Analiza geografică a teritoriului este 
esențială în dezvoltarea locală și regională, având în vedere atingerea unor finalități culturale 
și socio-economice, precum turismul rural și agroturismul. Integritatea şi coeziunea sistemului 
teritorial pot fi evaluate prin intercondiţionarea componentelor sale mediu-societate-
economie-infrastructură [5]. 

În vederea realizării unei diagnoze corecte asupra stării sistemului teritorial investigat 
acestea sunt analizate individual, dar şi în relaţie unele cu celelalte. Organizarea spaţiului 
geografic din cuprinsul unui teritoriu trebuie analizată din perspectiva relaţiei funcţionale 
dintre resurse şi posibilităţile de valorificare, prin intermediul unor scenarii de dezvoltare 
sustenabilă, componentă de susţinere a populaţiei şi activităţilor acesteia, cu rol esenţial în 
procesul de amenajare a teritoriului [3]. Relaţia dintre resursele naturale ale teritoriului şi 
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valorificarea acestora, constituie baza oricărui demers ce vizează amenajarea, inclusiv în scop 
agricol și turistic.  

Dacă nu este inclusă și zona litorală, sistemul teritorial Dobrogea de Sud are o 
importanță relativ redusă din punct de vedere turistic. Totuși există un potențial reprezentat de 
peisajul natural aparent monoton, dar cu elemente specifice pe anumite areale, unde arta 
populară tradițională, siturile istorice și arheologice, satele cu specific tradițional dobrogean 
atrag turiști [6]. 

Este știut că managementul eficient al unui sistem teritorial contribuie la o dezvoltare 
economică sustenabilă a arealului respective [1]. În acest context, managementul integrat al 
activităților agro-rurale constituie un factor important care contribuie la dezvoltarea 
sustenabilă a turismului [4] din Dobrogea de Sud. Oferind suportul dezvoltării agroturismului, 
acesta va susține dezvoltarea comunităților locale, componentă a sistemului teritorial. 
Activitățile din sfera agroturismului pot relansa economic satele, pot contribui la 
modernizarea infrastructurii, pot atrage diferiți investitori, dacă locuitorii spațiului rural 
adoptă o atitudine favorabilă, care să fie receptată corect de turiștii ce preferă acest tip de 
turism și dacă autoritățile locale se implică suficient de mult în dezvoltarea acestei activități 
economice profitabile [9].  

Scopul acestei lucrări este definirea specificului agroturistic al sistemului teritorial 
Dobrogea de Sud, prin analiza diagnostică a patrimoniului natural și cultural și oportunitățile 
de valorificare agroturistică, în vederea sustenabilității și eficientizării socio-economice a 
comunităților locale din mediul rural. Obiectivele specifice sunt legate de identificarea, 
structurarea şi optimizarea resurselor turistice corelate cu activitățile agricole tradiționale ale 
populației locale pentru a evidenția polivalenţa și creșterea eficacității agroturistice a arealului 
studiat. 
 

2. Material și metodă 
În vederea identificării principalelor aspecte ale patrimoniului natural și cultural, 

corelate cu potențialul agricol și de infrastructură din Dobrogea de Sud [14], metodologia 
cercetării este reprezentată de documentare bibliografică și cartografică, dar și cercetare de 
teren.  

Evaluarea celor patru criterii de bază pentru potențialul agroturistic (patrimoniul 
natural, patrimoniul cultural, activitățile agricole, infrastructura) s-a realizat printr-o 
metodologie proprie, iar ierarhizarea unităților administrativ-teritoriale a rezultat prin 
aplicarea metodei de analiză multicriterială [10,11]. 

Analiza distribuției spațiale a resurselor turistice din sistemul teritorial Dobrogea de 
Sud, corelarea acestora cu activitățile agricole și tradițiile locale, prelucrările statistice și 
reprezentările cartografice tematice pot evidenția potențiale rețele și noduri pentru 
optimizarea unor trasee și programe agroturistice bazate pe un management sustenabil. 
 

3. Rezultatele cercetării 
3.1. Patrimoniul natural 
Dobrogea de Sud este o unitate de podiș situat la sud de falia Camena-Topalu şi 

mărginită de Marea Neagră şi Dunăre. La est și la vest limitele au un caracter morfostructural, 
urmărind abrupturile dunărene, respectiv, faleza Mării Negre. Din punct de vedere geologic, 
arealul se suprapune integral Platformei Moesice, cu soclu cristalin acoperit de formaţiuni 
depuse în mai multe cicluri de sedimentare. Sub raport petrografic, apar la zi predominant 
depozite loessoide (90%), urmate de calcare, marnocalcare, gresii, conglomerate, nisipuri, 
pietrişuri şi argile. Altitudinal, regiunea prezintă o valoare medie de 75-100 m, fiind cel mai 
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coborât podiş din ţară (figura 1). Se spune că podișul este tabular şi neted ca o câmpie, dar 
acesta prezintă orientare, pante şi fragmentare diferită, ondulări şi chiar căderi altitudinale, 
ceea ce a condus la conturarea mai multor tipuri genetice de relief. Relieful fluviatil este 
reprezentat prin văi de diferite mărimi şi forme care sunt orientate spre mare sau Dunăre prin 
intermediul limanurilor. Au aspect evazat, se adâncesc repede, iar versanţii au pante ce cresc 
până la verticală pe măsură ce se apropie de vărsare. Versanţii sunt afectaţi fie de eroziunea 
fluviatilă, fie de abraziunea lacustră şi modelaţi până iau forma unor terase. Fundul văilor este 
foarte neted, iar în lungul lor apar depuneri proluvio-coluviale, care determină unele 
înmlăştiniri şi lacuri. Relieful carstic este reprezentat de doline, polii, peşteri şi avenuri, ce au 
o răspândire prea largă în raport cu extensiunea calcarului. Poliile sunt largi, fără scurgere, 
dolinele sunt mici, deseori confundate cu crovurile, peşterile sunt puţine ca număr, scurte, fără 
concreţiuni, deseori pardosite cu praf rezultat din alterarea calcarului în condiţiile climatului 
arid. Relieful lacustru apare în peisaj prin intermediul falezelor întâlnite în jurul limanurilor 
din lungul Dunării, intens erodate sub acţiunea abraziunii lacustre sau reduse ca suprafaţă sub 
acţiunea antropică. Relieful pe nisipuri este caracteristic atât litoralului (prin plaje), cât şi în 
vestul podişului, în lungul Dunării, la gura unor limanuri (Vederoasa). Sub acţinea vântului se 
formează dunele de nisip, neregulate ca formă, adeseori cu aspect oval şi altitudini de 3 m, 
fixate prin culturi mai ales în zona dunăreană.  

Figura 1. Cadrul natural al sistemului teritorial Dobrogea de Sud 

 
Sursa: Popescu, 2015 
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Din punct de vedere climatic, regiunea se află sub influenţa ciclonilor mediteraneeni şi 
pontici, ca şi a anticilonilor continentali euro-asiatici. Ca urmare, clima este temperat-
continentală, cu influenţe submediteraneene în sud-vest, continentale semiaride în rest şi uşor 
mai moderate spre Dunăre şi Marea Neagră. Prin specificul climatic şi topoclimatic regiunea 
se încadrează în etajul climatic de câmpie, cu o temperatură medie anuală de peste 11,0°C 
spre Dunăre şi mai mică de 11,0°C în zona centrală continentală. În perioada caldă a anului, 
temperaturile medii sunt mai ridicate în zonele periferice, datorită influenţelor pontice şi 
danubiene, faţă de cel central datorită influenţelor continentale. Temperatura maximă a 
aerului poate creşte la peste 38,0°C spre litoral şi 42,0°C spre Dunăre, evidenţiindu-se astfel 
rolul pe care îl au suprafeţele de apă din apropiere, unde frecvenţa timpului senin este mai 
mare, deci şi insolaţia este mai mare. Precipitaţiile atmosferice scad dinspre vest spre est de la 
aproximativ 450 mm, la mai puţin de 400 mm, uşor mai ridicate în zonele mai înalte. Vântul 
predominant este cel de nord în partea vestică a podişului, şi nord-vest în partea estică. Cea 
mai importantă caracteristică climatică o reprezintă fenomenul de secetă şi uscăciune, prezent 
tot anul, datorită „barajului termic” de pe luciile de apă, a contrastelor termice mari dintre apă 
şi uscat şi datorită frecvenţei mari a brizelor marine şi dunărene care anulează efectul 
convecţiei termice sau a invaziilor de aer cald tropical-continental.  

Reţeaua hidrografică este reprezentată de apele subterane prezente în diferite depozite 
geologice, dar şi de o serie de organisme hidrografice de suprafaţă, tipice prin regimul lor de 
scurgere cu caracter intermitent  tributare Dunării sau Mării Negre şi câteva limanuri de 
natură fluviatilă sau maritimă.  

Vegetaţia şi fauna predominantă este cea de stepă, doar în sectorul sud-vestic aflându-
se o serie de păduri cu compoziţie floristică variată. Vegetaţia de stepă se întâlneşte pe 
suprafeţe mici şi este foarte degradată prin păşunat excesiv, însă cea mai mare parte a fost 
înlocuită de culturi agricole. Pădurile sunt extinse în partea de sud-vest, în cea mai înaltă parte 
a podişului. Particularitățile florei și faunei, ale formelor de relief deosebite, ale unor fosile cu 
valoare stratigrafică (unele cu valoare de unicat), precum și ale unor peșteri interesante, au 
impus declararea unor arii naturale protejate: rezervații zoologice (lacurile Techirghiol, 
Agigea), rezervații botanice (Dunele marine de la Agigea, pădurile Valu lui Traian și Neptun-
Comorova), rezervații geologice, paleontologice, speologice (Pereții calcaroși de la Petroșani, 
Reciful neojurasic de la Topalu, punctele fosilifere Aliman, Cernavodă, Credința, Movila 
Banului, Limanu, Obanu Mare - La Movile), arii protejate mixte (Acvatoriul marin 2 Mai - 
Vama Veche, Dealul Allah-Bair, pădurile Canaraua Fetii, Dumbrăveni, Esechioi, Fântânița-
Murfatlar, Hagieni, Bratca, Cetate, lacurile Bugeac, Dunăreni, Oltina, Vederoasa, mlaștina 
Hergheliei Mangalia) [7]. 

Prin aplicarea metodei analizei multi-criteriale, pentru evaluarea potențialului 
patrimoniului natural (elemente geomorfologice, factori bioclimatici, elemente de hidrografie, 
floră, faună, arii protejate, peisaj natural) [12] din sistemul teritorial Dobrogea de Sud, în 
tabelul 1 este prezentată ierarhizarea unităților administrativ-teritoriale rurale în funcție de 
acest criteriu. Valorile cele mai mari corespund unui potențial ridicat al patrimoniului natural 
(rangul I), iar cele mai mici corespund unui potențial scăzut al patrimoniului natural (rangul 
IV). Cele mai mari valori corespund unor UATrurale situate de-a lungul Dunării (Ostrov, 
Oltina, Seimeni, Topalu, Aliman, Lipnița, Rasova) sau pe litoral (Limanu, Agigea, 
Costinești). Se ramarcă și câteva UATrurale din rangul II (Valu lui Traian, Ion Corvin, 
Dumbrăveni) sau III (Deleni, Cobadin, Albești, Adamclisi, Chirnogeni), din aria centrală a 
regiunii de studiu. În funcție de resursele patrimoniului natural cele 45 UATrurale din Dobrogea 
de Sud sunt încadrate astfel: 11 în rangul I, 6 în rangul II, 19 în rangul III, 9 în rangul IV. 
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Tabelul 1. Patrimoniul Natural - Ierarhizarea unităților administrative-teritoriale rurale din Dobrogea 
de Sud 

Rang Interval de 
referință 

Unități administrativ-teritoriale 

I 68,53- 61,08 Ostrov, Limanu, Oltina, Seimeni, Topalu, Aliman, Lipnița, Agigea, Costinești, 
Crucea, Rasova (11) 

II 58,59-52,79 Ghindărești, Valu lui Traian, Ion Corvin, 23 August, Tuzla, Dumbrăveni (6) 
III 49,72- 40,38 Deleni, Cobadin, Albești, Castelu, Adamclisi, Cumpăna, Saligny, Poarta Albă, 

Lumina, Mihail Kogălniceanu, Mircea Vodă, Nicolae Bălcescu, Peștera, Chirnogeni, 
Cuza Vodă, Dobromir, Horia, Independența, Ciocârlia (19) 

IV 37,51- 31,99 Siliștea, Topraisar, Tortoman, Pecineaga, Mereni, Amzacea, Comana, Bărăganu, 
Cerchezu (9) 

Sursa: Cercetări proprii 
 

3.2. Patrimoniul cultural 
Teritoriul Dobrogei de Sud  a fost populat din cele mai vechi timpuri, în spațiul rural 

trăind în prezent circa 200000 de locuitori. Dobrogea de Sud este un spațiu geografic 
multicultural, încărcat de natură și istorie, unde în mediul rural alături de români (85,6%) 
trăiesc turci și tătari (5,3%), ruși-lipoveni (2,1%), aromâni (0,6%), rromi (1,2%) și alte 
naționalități (5,2%) [8]. Multiculturalismul zonei, ca specific aparte, este subliniat de 
ponderea principalelor comunități în structura etnică a populației din unitățile administrative-
teritoriale rurale. După criteriul etnic și confesional, diferențieri morfo-structurale și 
fizionomie se pot identifica sate aparținând unor comunități etnice majoritare în localitate și 
cu diverse aspecte ale vieții cotidiene specific etniilor, ceea ce le particularizează astfel: 

Sate în care ponderea cea mai mare la nivelul regiunii studiate o au turcii și tătarii 
bine reprezentați, cu valori peste medie: Dobromir, Independența, Cobadin, Castelu, Valu lui 
Traian, Comana, 23 August, Agigea, Tuzla, Topraisar,  Lipnița. 

Sate aromâne, cel mai reprezentativ sat fiind Mihail Kogălniceanu. 
Sate lipovenești - Ghindărești cu o populație majoritară de aproape 95%, Limanu. 
În cele mai multe sate din Dobrogea de Sud românii au o pondere de circa 90%, restul 

fiind reprezentate de celelalte etnii [2]. 
Pe de altă parte, regiunea de studiu dispune și de un patrimoniu cultural diversificat: 

mănăstiri, vestigii istorice, muzee, artă populară tradițională, sate cu specific dobrogean, care 
fac din  Dobrogea de Sud un adevărat muzeu în aer liber [6]. 

Resursele turistice cu valoare culturală [10] sunt reprezentate prin: 
Situri arheologice: Durustorum, Păcuiul lui Soare (Ostrov),  Altinum (Oltina), 

Sacidava (Dunăreni), Capidava (Topalu), vestigii ale unor vechi așezări (Ion Corvin, Aliman, 
Rasova), localizate predominant pe latura dunăreană, Mormântul pictat de pe Dealul Hinog 
(Cochirleni), Ansamblul rupestru în cretă (Murfatlar);  

Monumente și situri istorice: Monumentul Tropaem Traiani (Adamclisi), Cimitirul 
Internațional de Onoare Mircea cel Bătrân și Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial 
(Mircea Vodă), monumentul Straja, pe malul drept al Canalului Dunăre - Marea Neagră, cu o 
înălțime de 50 m, al doilea din lume după Statuia Libertății; 

Colecții muzeale: Muzeul de Istorie (Adamclisi), Muzeul de Artă Dinu și Sevasta 
Vintilă (Topalu), Muzeul comunității aromâne Gh. Celea (Mihail Kogălniceanu), Muzeul 
Tătarilor (Cobadin), Colecția muzeală Ing. Anghel Saligny (Saligny), Muzeu viticol 
(Murfatlar), Muzeul vinului Domeniile Ostrov (Ostrov); 

Lăcaşuri de cult aparţinând mai multor confesiuni religioase constituie elemente de 
atractivitate prin semnificaţia sărbătorilor, vechimea aşezămintelor şi stilul arhitectural: 
Peștera Sf. Apostol Andrei (Ion Corvin), Dervent (Ostrov), Sf. Elena de la Mare (Costinești), 
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Sf. Ioan Botezătorul (Lipnița), Izvorul Tămăduirii (Crucea), Înălțarea Domnului (Mircea 
Vodă), Sf. Teotim (Murfatlar), Sf. Epictet și Astion (Capidava), Sf. Filip (Adamclisi), Schitul 
Strunga (Oltina), Biserica catolică Adormirea Maicii Domnului (Oituz), Biserica catolică Sf. 
Anton (Mihail Kogălniceanu), bisericile lipovenești (Ghindărești, Limanu, 2 Mai), geamiile și 
moscheile din localitățile cu comunități turco-tătare (Valu lui Traian, Castelu, Peștera, 
Cumpăna, Lumina, Comana, Cobadin, Independența, Dobromir);  

Centre etnografice (meșteșuguri, țesături, port popular): Ostrov, Canlia, Cochirleni, 
Rasova, Topalu, Ciocârlia, Limanu, Cumpăna, Dumbrăveni, Independența;  

Evenimente tradiționale locale din timpul anului: Festivalul interetinc de Artă 
Culinară (Cumpăna), Sărbătoarea Florii de salcâm (Peștera), Ieșirea oilor la pășunat (Valu 
lui Traian), Kureș - lupte tătărești (Murfatlar), Sărbătoarea recoltei și vinului dobrogean 
(toamna), zilele satelor, obiceiuri legate de sărbătorile de iarnă și cele de primăvară, 
sărbătorile comunităților aromâne, turco-tătare și a rușilor-lipoveni,  alte evenimente locale. 

Alte obiective: Cișmeaua Mihai Eminescu (Ion Corvin), Cișmea de piatră din secolul 
al XIX-lea (Oltina), Cișmea turcească Fântâna Mare (Independența). 

Prin aplicarea metodei analizei multi-criteriale, pentru evaluarea potențialului 
patrimoniului cultural (situri arheologice, religioase, culturale, colecții muzeale, etnografice, 
manifestări tradiționale, obiceiuri și tradiții) din sistemul teritorial Dobrogea de Sud, în 
tabelul 2 este prezentată ierarhizarea unităților administrativ-teritoriale rurale în funcție de 
acest criteriu. Valorile cele mai mari corespund unui potențial ridicat al patrimoniului cultural 
(rangul I), iar cele mai mici corespund unui potențial scăzut al patrimoniului cultural (rangul 
IV). În funcție de resursele patrimoniului natural cele 45 UATrurale din Dobrogea de Sud sunt 
încadrate astfel: 2 în rangul I, 5 în rangul II, 12 în rangul III, 26 în rangul IV [10]. 
Tabelul 2. Patrimoniul Cultural - Ierarhizarea unităților administrative-teritoriale rurale din Dobrogea 

de Sud 
Rang Interval de 

referință 
Unități administrativ-teritoriale 

I 60,86- 60,04 Topalu, Limanu (2) 
II 57,58-53,02 Ostrov, Cumpăna, Cobadin, Rasova, Mihail Kogălniceanu (5) 
III 49,65- 40,02 Ghindărești, Ion Corvin, Adamclisi, Valu lui Traian, Oltina, Agigea, Costinești, 

Peștera, Lipnița, Poarta Albă, Aliman, Mircea Vodă (12) 
IV 39,51- 30,34 Saligny, Independența, 23 August, Crucea, Tuzla, Albești, Pecineaga, Seimeni, 

Deleni, Lumina, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Tortoman, Castelu, Dumbrăveni, Cuza 
Vodă, Amzacea, Dobromir, Bărăganu, Cerchezu, Chirnogeni, Ciocârlia, Comana, 
Horia, Mereni, Siliștea (26) 

Sursa: Cercetări proprii 
 

3.3. Activitățile agricole tradiționale 
Agricultura este o ocupație tradițională în acest sistem teritorial. Condițiilor naturale 

favorabile, cu soluri cu fertilitate ridicată,  li s-au adăugat activitățile antropice de terasare a 
versanților, construirea sistemului de irigații Carasu și folosirea amendamentelor ceea ce a 
permis dezvoltarea culturii cerealelor, a plantelor tehnice, a viței de vie, a pomilor fructiferi și 
a creșterii animalelor. Podișul relativ uniform, ușor vălurit, cu pante domoale și luncile au 
permis o utilizare agricolă complexă. Pe aceste forme de relief, în condițiile specifice de 
climă, de rocă și vegetație, s-au format soluri cu fertilitate mare, care au influențat structura și 
modul de utilizare a terenurilor agricole, dar și productivitatea culturilor (figura 2).  

Agricultura spațiului sud-dobrogean este specializată în cultura cerealelor, a plantelor 
tehnice, a viței de vie, a pomilor fructiferi și a creșterii animalelor. 
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Suprafața agricolă se extinde pe circa 430000 ha (80% din teritoriul Podișului 
Dobrogei de Sud). Structura terenurilor agricole din Dobrogea de Sud cuprinde: 84% - 
terenuri arabile, 10%  - pășuni, 4% - vii și 2% - livezi. 

Terenurile arabile au cea mai mare pondere în jumătatea estică a Dobrogei de Sud, 
unde depășesc adeseori 95% în unele unități administrative-teritoriale,  predominând cultura 
cerealelor (grâu, orz, porumb), dar și floarea soarelui, cultură cu tradiție, datorită condițiilor 
pedoclimatice optime de dezvoltare. Pe suprafețe restrânse sunt cultivate și alte plante 
(leguminoase pentru boabe, plante furajere). 

Viile sunt extinse mai ales pe pantele terasate ale văilor supuse degradărilor de teren. 
Peste 45% din suprafața viticolă a Dobrogei de Sud este concentrată pe rama dunăreană a 
podișului Oltinei și peste 35%, în lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră. 

Livezile s-au extins pe fruntea teraselor cu procese de degradare și nu ocupă suprafețe 
prea mari. Structura lor este dominată de piersici și caiși. Peste 60% din suprafața totală de 
livezi se află în lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră, iar circa 20% în extremitatea vestică 
a Podișului Oltinei. 

Gradul mare de insolație din Dobrogea de Sud, expunerea versanților terasați, calitatea 
solurilor contribuie la obținerea producțiilor mari de struguri, fructe și vinuri de calitate. 

Pășunile naturale (10% din suprafața agricolă), în raport cu gradul de fragmentare a 
reliefului și calitatea solurilor sunt mai extinse în partea de sud-vest a regiunii. Pe baza 
acestora se practică pășunatul tradițional. 

Creșterea animalelor, preocupare tradițională, se menține în continuare ca ramură 
importantă în agricultură. Pășunile naturale, cultura porumbului, extinderea suprafețelor 
cultivate cu plante de nutreț au favorizat dezvoltarea unui puternic sector zootehnic. Creșterea 
ovinelor, ocupație tradițională pentru Dobrogea, ocupă un loc economic important, prin 
producția de lapte, produse lactate, lână și carne.  

Asigurarea consumului de carne și preparate din carne a orașelor din sectorul litoral 
este un factor de stimulare a creșterii porcinelor și păsărilor, cu caracter intensiv. 

Apicultura, activitate socio-economică de mare rentabilitate a cunoscut o dezvoltare 
continuă în acest spațiu geografic, care beneficiază de o bogată și variată floră meliferă. 
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Figura 2. Modul de utilizare a terenurilor din sistemul teritorial Dobrogea de Sud 

 
Sursa: Popescu, 2017 

Prin aplicarea metodei analizei multi-criteriale, pentru evaluarea potențialului 
activităților agricole tradiționale (cultivarea plantelor și prelucrarea produselor vegetale, 
creșterea animalelor și procesarea produselor de origine animală, meșteșuguri, produse 
artizanale) din sistemul teritorial Dobrogea de Sud, în tabelul 3 este prezentată ierarhizarea 
unităților administrativ-teritoriale rurale în funcție de acest criteriu. Fiind o regiune omogenă 
din punct de vedere agricol, diferențierile apar doar în cadrul unor UATrurale cu profil viticol, 
pomicol sau apicol. Astfel, cele 45 UATrurale din Dobrogea de Sud sunt încadrate în două 
categorii: 16 în rangul I, 29 în rangul II [13]. 
Tabelul 3. Activități agricole - Ierarhizarea unităților administrative-teritoriale rurale din Dobrogea de 

Sud 
Rang Interval de 

referință 
Unități administrativ-teritoriale 

I 39,41-30,54 Ostrov, Cobadin, Ion Corvin, Mihail Kogălniceanu, Peștera, Rasova, Topalu, 
Cumpăna, Lipnița, Oltina, Dumbrăveni, Independența, Seimeni, Adamclisi, Aliman, 
Mircea Vodă (16) 

II 28,36-22,40 Dobromir, Cuza Vodă, Ghindărești, Limanu, Crucea, Valu lui Traian, Albești, 
Castelu, Chirnogeni, Deleni, Horia, Pecineaga, Poarta Albă, Saligny, 23 August, 
Agigea, Amzacea, Bărăganu, Cerchezu, Ciocârlia, Comana, Costinești, Lumina, 
Mereni, Nicolae Bălcescu, Siliștea, Topraisar, Tortoman, Tuzla (29) 

Sursa: Cercetări proprii 
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3.4. Infrastructura 
Infrastructura este o componentă care include bunurile și mijloacele prin care sunt 

puse în valoare din punct de vedere turistic, resursele atractive ale unui teritoriu. Acestea au 
fost create inițial cu alt scop, dar s-au dezvoltat și diversificat o dată cu inițierea activităților 
turistice dintr-o regiune. Funcția acesteia este de satisfacere a cererii turistice, prin dotări și 
servicii specifice, existând relații de dependență între cererea turistică și gradul de dezvoltare 
a infrastructurii, influențându-se reciproc. Acest indicator include căi de comunicație și 
mijloace de transport, baza de cazare și alimentație publică, dotări pentru cură și agrement, 
dotări complementare. 

Caracteristicile infrastructurii din sistemul teritorial Dobrogea de Sud pot fi grupate pe 
criterii [11], astfel: 

Dotări edilitare reprezentate prin drumuri asfaltate, alimentare cu apă și rețea de 
canalizare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, accesul la rețelele de 
telecomunicații (telefonie fixă și mobilă, televiziune, radio, internet), alte servicii (bancare, 
medicale, poștale). Cu excepția rețelei de alimentare cu gaz extinsă doar în câteva UATrurale 
(23 August, Agigea, Castelu, Cobadin, Cumpăna, Costinești, Lumina, Mereni, Mihail 
Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Valu lui Traian), celelalte dotări sunt prezente în 
toate UATrurale, dar la care nu au acces integral toate gospodăriile din satele componente. 

Infrastructura de comunicație este bine dezvolată și diversificată la nivelul întregii 
regiuni, fiind favorizată în special de factorii naturali. 

Rețeaua rutieră depășește 2000 km, din care: 80 km autostrăzi (60 km - Autostrada 
Soarelui, A2 și 20 km centura municipiului Constanța, A4), 420 km drumuri naționale (DN2A 
Constanța-Hârșova, DN3 Constanța-Murfatlar-Adamclisi-Ostrov, DN22C Murfatlar-
Cernavodă, DN38 Constanța-Negru Vodă, DN39 Constanța - Vama Veche), 1300 km 
drumuri județene și locale, din care circa 40% sunt modernizate, celelalte fiind îmbrăcate cu 
asfalturi ușoare sau pietruite. Între drumurile județene cu importanță pentru turismul rural sunt 
cele care fac legătura între DN2A-Topalu-Cernavodă-Ion Corvin (DN3), Medgidia-Peștera-
Adamclisi, Deleni-Șipotele-Dobromir-Băneasa-Oltina, Medgidia - Ciocârlia - Topraisar - 
Eforie, Cobadin - Negru Vodă, Amzacea - Dumbrăveni. Există și 4 puncte de trecere a 
frontierei cu Bulgaria la Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă și Lipnița. 

Rețeaua feroviară însumează 180 km, din care 60 km cale ferată dublă electrificată și 
modernizată pentru o viteză de 160 km/h (între Cernavodă și Constanța, pe magistrala 
feroviară București-Constanța), celelalte fiind căi ferate simple neelectrificate (Constanța-
Mangalia, Medgidia-Nicolae Bălcescu, spre Tulcea și Medigidia-Negru Vodă, închisă 
traficului de călători). 

Transportul fluvial este practicabil pe Dunăre și Canalul Dunăre-Marea Neagră, dar nu 
există curse de nave regulate pentru pasageri. Există punct de traversare cu bacul la Ostrov, 
spre Călărași, pod rutier și feroviar la Cernavodă, și puncte locale de trecere cu bacul în Balta 
Ialomiței. 

Transportul aerian este deservit de aeroportul internațional Mihail Kogălniceanu situat 
la 26 km nord-vest de Constanța. Există un aerodrom de unde se pot efectua și zboruri de 
agrement la Tuzla. 

Unități de cazare și unități de alimentație publică sunt bine reprezentate în special în 
UATrurale de pe litoral. Din cele peste 7000 de locuri de cazare ale diverselor tipuri de structuri 
turistice, 95% sunt situate în UATrurale de pe litoral (Costinești, Limanu, 23 August, Agigea, 
Tuzla), restul dispersat (Oltina, Ostrov, Saligny, Seimeni, Mihail Kogălniceanu, Valu lui 
Traian) sau la mănăstiri. Unități de alimentație publică sunt prezente în toate satele, cel puțin 
la nivel de mini-market alimentar. Cu excepția UATrurale de pe litoral, unde sunt și restaurante 
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cu specific pescăresc, pot fi menționate restaurante din cadrul unor complexe turistice 
(Limanu, Ostrov, Seimeni, Mircea Vodă, Mihail Kogălniceanu) sau crame (Adamclisi, 
Aliman, Cobadin, Cochirleni, Lipnița, Murfatlar, Ostrov, Peștera, Rasova, Topalu). 

Infrastructură terapeutică este mai puțin prezentă în satele dobrogene, posibilități de 
dezvoltare existând în sectorul litoral (Agigea, Costinești, 23 August, 2 Mai, Vama Veche), și 
mai puțin în rest, cum ar fi resurse de ape termale în sectorul dunărean Ghindărești-Topalu. 

Infrastructură de agrement există sau poate fi dezvoltată în sectorul litoral, în preajma 
arealelor lacustre dunărene sau maritime, atât pentru pescuit, cât și pentru sporturi nautice, 
mai puțin în rest (parcuri de aventură sau centre de echitație). 

Prin aplicarea metodei analizei multi-criteriale, pentru evaluarea potențialului de 
infrastructură la nivelul UATrurale din sistemul teritorial Dobrogea de Sud, în tabelul 4 este 
prezentată ierarhizarea unităților administrativ-teritoriale rurale în funcție de acest criteriu. 
Valorile cele mai mari corespund unui grad ridicat de dezvoltare a infrastructurii (rangul I), 
iar cele mai mici corespund unui grad scăzut de dezvoltare (rangul V). Cele mai mari valori 
corespund unor UATrurale de pe litoral (Costinești, Limanu, 23 August, Tuzla), urmate de 
câteva UATrurale din sectorul dunărean (Ostrov, Seimeni, Oltina, Topalu, Lipnița). Se ramarcă 
și câteva UATrurale din rangul III cu potențial turistic (Rasova, Cumpăna, Ion Corvin, Aliman, 
Ghindărești, Peștera, Adamclisi, Cobadin). Din totalul de 45 UATrurale, un număr de 27 (60%) 
dispun de resurse turistice naturale sau culturale, și sunt încadrate astfel: 2 în rangul I, 8 în 
rangul II, 13 în rangul III, 4 în rangul IV [11]. 
Tabelul 4. Infrastructură - Ierarhizarea unităților administrative-teritoriale rurale din Dobrogea de Sud 

Rang Interval de 
referință 

Unități administrativ-teritoriale 

I 64,22- 61,73 Costinești, Limanu (2) 
II 58,55-50,51 Tuzla, 23 August, Ostrov, Valu lui Traian, Seimeni, Oltina, Topalu, Lipnița (8) 
III 49,25- 40,70 Agigea, Rasova, Cumpăna, Ion Corvin, Lumina, Aliman, Mihail Kogălniceanu, 

Ghindărești, Albești, Peștera, Adamclisi, Cobadin, Saligny (13) 
IV 39,99- 30,88 Poarta Albă, Mircea Vodă, Dumbrăveni, Crucea (4) 
V 29,32-23,54 Nicolae Bălcescu, Ciocârlia, Amzacea, Castelu, Chirnogeni, Comana, Deleni, 

Horia, Bărăganu, Cerchezu, Cuza Vodă, Dobromir, Independența, Mereni, 
Pecineaga, Siliștea, Topraisar, Tortoman (18) 

Sursa: Cercetări proprii 
 

3.5. Evaluarea potențialului agroturistic 
Evaluarea resurselor cu potențial agroturistic s-a realizat printr-o metodologie proprie, 

aplicată experimental inițial pentru unitățile administrativ-teritoriale Ostrov și Topalu, ulterior 
fiind extinsă la nivelul celor 45 UATrurale din cadrul regiunii de studiu. Au fost luați în calcul 
mai mulți indicatori grupați pe 4 criterii principale: patrimoniu natural, patrimoniu cultural, 
activități agricole și produse tradiționale locale, infrastructură generală și specifică. Fiecărui 
criteriu i s-a acordat o pondere egală, iar rezultatul final a fost raportat la valoarea absolută 
100.  

Valorile obținute vor încadra unitatea administrativ-teritorială rurală în funcție de 
potențialul agroturistic, într-un anumit rang, astfel: ridicat (≥80,0), mediu-ridicat (79,9-70,0), 
mediu (69,9-60,0), mediu-scăzut (59,9-50,0), scăzut (<50,0) (tabelul 5). 
 
 
 
 
 



Agritourism – an instrument for sustainability of rural area in Southern Dobrogea 

 131 

Tabelul 5. Potențial agroturistic - Ierarhizarea unităților administrative-teritoriale rurale din Dobrogea 
de Sud 

Rang Interval de 
referință 

Unități administrativ-teritoriale 

I 82,59-81,42 Ostrov, Limanu,Topalu (3) 
II 75,40-70,31 Rasova, Oltina, Lipnița, Ion Corvin, Costinești, Seimeni (6) 
III 69,63- 62,16 Valu lui Traian, Cumpăna, Aliman, Cobadin, Agigea, Ghindărești, Mihail 

Kogălniceanu, Tuzla, 23 August, Adamclisi, Peștera (11) 
IV 59,29-50,71 Crucea, Mircea Vodă, Poarta Albă, Saligny, Dumbrăveni, Albești, Lumina, Deleni, 

Independența (9) 
V 49,29-41,02 Castelu, Nicolae Bălcescu, Cuza Vodă, Dobromir, Chirnogeni, Horia, Pecineaga, 

Ciocârlia, Topraisar, Tortoman, Siliștea, Amzacea, Mereni, Comana, Bărăganu, 
Cerchezu (16) 

Sursa: Cercetări proprii 
Cele mai mari valori corespund unor UATrurale de pe litoral (Limanu) și din sectorul 

dunărean (Ostrov, Topalu). Majoritatea UATrurale încadrate în rangurile II și III, cu potențial 
agroturistic mediu și mediu-ridicat sunt situate de-a lungul Dunării (Rasova, Oltina, Lipnița, 
Seimeni, Aliman, Ghindărești), în partea central-sud-vestică (Ion Corvin, Cobadin, Adamclisi, 
Peștera) și în sectorul litoral (Costinești, Agigea, Tuzla, 23 August). 

În figura 3 sunt reprezentate în profil teritorial diferențieri ale potențialului 
agroturistic: 

▪ regiunea dunăreană cu un potențial ridicat, de la Ostrov până la Ghindărești; 
▪ regiunea litorală cu un potențial mediu-ridicat de la Limanu spre Agigea, cu extensie 

de-a lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră până la Valu lui Traian; 
▪ regiunea central-sudică Ion Corvin-Adamclisi-Peștera-Cobadin cu un potențial mediu; 
▪ în rest, potențialul agroturistic ce poate fi valorificat are caracter dispersat. 

Figura 3. Ierarhizarea UATrurale din Dobrogea de Sud în funcție de potențialul agroturistic 

 
Sursa: Cercetări proprii 
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Eficiența managementului agroturistic [4] al sistemului teritorial Dobrogea de Sud 
presupune necesitatea unor acțiuni precum: 

▪ organizarea unor centre de informare și promovare turistică în unele sate precum 
Adamclisi, Ostrov, Topalu; 

▪ semnalizarea clară a traseelor, dotărilor și utilităților de interes agroturistic pe 
principalele drumuri și la intersecția acestora; 

▪ reabilitarea și restaurarea unor obiective și elemente de infrastructură cu risc de 
degradare; 

▪ amenajarea unor spații de cazare, alimentație și agrement în conformitate cu specificul 
resurselor locale, cu principiile de amenajare sustenabilă a teritoriului şi cu indicatorii 
standardelor de dezvoltare; 

▪ promovarea unor trasee și programe agroturistice pentru turiștii care vizitează litoralul, 
dar și pentru alte categorii de turiști. 
 

4. Concluzii 
Trăsăturile turistice specifice sistemului teritorial Dobrogea de Sud sunt 

multiculturalismul datorat populației majoritar românești și etniilor conlocuitoare (aromâni, 
turci, tătari, ruși-lipoveni) și potențialul turistic diversificat (litoralul Mării Negre, lacurile 
maritime și dunărene, arii protejate, mănăstiri, vestigii istorice, muzee, artă populară 
tradițională, sate cu specific local). 

Sistemul teritorial Dobrogea de Sud dispune de resurse turistice originale și 
diversificate, dar care sunt puse doar parțial în valoare, o posibilă cauză fiind lipsa 
infrastructurii de cazare, cu excepția sectorului litoral. 

Dezvoltarea pe direcția resurselor turistice specifice sistemului teritorial Dobrogea de 
Sud relevă existența condițiilor optime de valorificare prin organizarea unor pensiuni în satele 
din apropiere, precum și pensiuni agroturistice cu specific: etnogastronomic (aromân - Mihail 
Kogălniceanu, ruso-lipovenesc - Ghindărești, turco-tătar - Cobadin, Independența, Dobromir, 
Amzacea, multietnic - Cumpăna, Limanu, Castelu, Valu lui Traian), apicol (Ion Corvin), 
pomicol (Peștera), viticol (Adamclisi, Lipnița, Mircea-Vodă), pescăresc-viticol (satele din 
lungul Dunării - Cochirleni, Rasova, Aliman, Oltina, Topalu), polivalent (Ostrov - monahal, 
pescăresc și viticol). 

Relevanța agroturistică a sistemului teritorial Dobrogea de Sud rezultă din asocierea 
obiceiurilor și tradițiilor comunităților locale cu alte resurse turistice, care pot fi integrate în 
circuite și trasee agroturistice polivalente, ce vor contribui la o dezvoltare bioeconomică, cu 
valențe culturale și socio-economice sustenabile în spaţiul rural din arealul studiat. 
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THE ROMANIAN VILLAGE OF CRIȘ COUNTY IN A STATE OF 
DESPAIR 

 
SATUL ROMÂNESC DIN ȚARA CRIȘURILOR CA STARE A DEZNĂDEJDII 

 
Vasile TODINCĂ1 
Maria Flavia POP2 

 
Abstract 
This study is the effect of some researches undertaken in the contemporary universe in the Criș County 

village, a place which had been submissived, during the last decades, to some mutations within all the levels of 
the society. It could be noted that, in comparison with the traditional village, endless changes occur, that these 
changes are completely foreign and unknown to the every day life of the romanian peasant. Through our 
investigations, we tried to point out only some of the main disorders which supervine to a situation of “illness”, 
with important social changes. This situation has led the village to depression, discouragement and despair.  

Key words: village, mutations, despair, malignant changes 
 

Satul tradițional a rămas în viziunea cercetătorilor, indiferent că sunt etnografi, 
geografi, lingviști sau sociologi  un loc în care omul și natura trăiesc în deplină armonie. 
Acesta a reprezentat vatra făuririi identităţii noastre naţionale, locul în care s-au plămădit  
cântecul, doina, strigătura, meșteșugurile și câte altele, fenomene, care ne-au definit și 
statornicit ca naţiune. În acest univers, mult alduit de Dumnezeu, în zilele senine de vară, la 
răsărit de soare, cânta ciocârlia, din trilurile căreia s-au înfiripat acele frumoase hore ale 
satului românesc. Aici pe acest ”picior de plai” s-a născut mitul „Mioriţei”, acel ”princeps 
axiologic” inestimabil produs pe care Nichita Stănescu îl numea „imnul naţiei române”. 

În acest mirific univers al satului tradițional zilele sunt interminabile şi trudnicia 
ţăranului nesfârşită, nu se termină un lucru până nu începe altul, grijile şi preocupările erau 
aşa de multe şi de diverse, încât ele au format deprinderi, comportamente şi trăiri care au 
devenit mod de viaţă. În satul prunciei, preocupările zilnice de cultivare a pământului şi de 
creştere a animalelor erau definitorii în formarea caracterului uman, de afecţiune, dragoste şi 
respect faţă de tot ce este viu (plantă sau animal), faţă de natura înconjurătoare și de ce nu și 
de cosmos. Ţăranul îngrijeşte plantele, pomii şi animalele precum îşi îngrijeşte pruncii, pentru 
el acestea au o sfințenie aparte  în sufletul lui, creând stări afective care-l  face mai bun, mai 
iubitor, mai uman  comparativ cu cei care trăiesc nu departe de mirosul asfaltului. Frumuseţea 
naturii din sat, frumuseţea comportamentală creează şi produce aceea inspiraţie divină care a 
stimulat realizarea atâtor nestemate ale creaţiei populare, cântece, dansuri, costume, obiecte 
de decor şi arhitectură populară, tradiţii şi obiceiuri de peste an şi din viaţa omului. 

Pe uliţele satului tradițional se mai auzea din când în când un fluierat sau un cântat, 
care îngâna o horă, o doină,  comportament ce nu poate fi considerat  ieşit din comun, el 
reprezintă o stare de normalitate, în schimb la oraş trecătorii te-ar considera un personaj 
pitoresc cu un comportament deviant. Sigur ne punem întrebarea, cum să te bucuri când 
sufletul tău este torturat din toate părţile de factorii perturbanţi ai aglomeraţiilor urbane, de 
poluarea sonică de disconfortul stradal etc. 

Aşa cum comunismul a fost un sistem utopic îndreptat cu înverşunare împotriva 
oamenilor pământului, prin deposedarea ţăranilor de pământ şi prin strămutarea lor forţată la 
oraş pentru a fi transformaţi în unităţi de producţie, adică în ceva cu totul străin firii lor, iar 
cei care s-au împotrivit au fost aruncaţi în puşcării sau decimați, capitalismul 
                                                 
1 Researcher I, “Ţara Crişurilor” Museum, Oradea, todinca_vasile@yahoo.com 
2 Museographer PhD, “Ţara Crişurilor” Museum, Oradea, maria_ciocotisan@yahoo.com 
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(neoliberal/corporatist) face, în esenţă, exact acelaşi lucru, doar că totul e ambalat în iluzia 
libertăţii.  

În loc să i se creeze condiţiile pentru a rămâne la vatra strămoşească şi a trăi cinstit din 
munca pământului, de care este organic legat, ţăranului i s-a oferit, în schimb, darul libertăţii: 
depopularea satelor, emigrarea în masă a acestora în străinătate, sclavagizarea lor pe 
plantaţiile străine. Oare spre o astfel de şansă aspiră ţăranul român? Cei care au rămas, sunt 
ţărani, care nu mai au  şansa de a se întoarce la rădăcini şi de a reface legăturile de comuniune 
distruse, aşa că „se adaptează” după cum cer „regulile” noului sistem. Aceste reguli – se 
contrapun cu totul rânduielilor, materiale şi spirituale, după care funcţiona lumea satului 
tradițional, iar pentru ţăranul român, rânduiala lumii izvorăşte pe de o parte din sfânta săracie 
la care a fost silit să se adape și din înţelepciunea de care a dat dovadă prin muca și creațiile 
lui materiale și spirituale. 

Regulile noului sistem sunt o rezultantă vectorială și pot fi asemănate cu maladiile 
somatice, identificate de veacuri, ca și cu cele psihice, identificate abia de vreun veac, dar și 
cu cele de ordin superior, să le spunem ale spiritului. Astfel, remarca Constantin Noica, ”nici 
o nevroză nu poate explica deznădejdea Ecleziastului, sentimentul exilului pe pămînt sau al 
alienării, plictisul metafizic ca și sentimentul vidului sau al absurdului, hipertrofia eului ca și 
refuzul a tot”3.  Constantin Noica4, a pus  în lumină câteva din marile dereglări, adesea 
benefice, ale spiritului contemporan, dând nume stărilor şi demersurilor ca şi cum ar fi 
maladii (spiritul însuşi a fost denumit, uneori, o maladie a creaţiei, când nu s-a văzut gloria 
lui)“. Ei bine, o asemenea stare maladivă cu mari convulsii sociale, traversează și satul 
românesc în general, cel din Țara Crișurilor în mod special. Această stare a condus satul la 
deprimare, în sensul de incapacitate de a-și construi un viitor”5 la  disperare, descurajare și 
implicit la desnădejde. 

Starea de desnădejde a satului românesc, nu înseamnă că el a ajuns la stadiul de 
depresie. El traversează o stare de spirit proastă, care-l face să se simtă obosit, lipsit de 
energie, de speranță, de vlagă. În această stare nu-și poate savura momentele legate de 
activitățile ocupaționale și meșteșugărești de altădată, cele frumoase, romantice și pline de 
viață legate de sărbători, obiceiuri, hore, clăci, șezători etc. Astfel, vedem satul că acționează 
din inerție, că orice zi i se pare foarte lungă……De ce? La această întrebare încercăm în cele 
ce urmează să dăm un posibil răspuns. 

Studiul pe care-l propunem este rodul unor cercetări întreprinse în sate din Țara 
Crișurilor, sate aflate la linia de clivaj dintre supraviețuire și speranță. Stare actuală a satului 
românesc prezintă anumite dereglările maligne (procese patologice de natură gravă, care 
evoluează spre agravare), determinate de mutațiile survenite în ultimele decenii la diferite 
paliere ale acestuia  ( spiritual, social, ocupațional, habitațional, populațional, calitatea vieți 
etc). Aceste dereglări maligne poartă amprenta unor fenomene și fapte sociale cu care satul 
nu s-a mai confruntat în deluga lui existență. Astfel, sub iluzia libertății, țăranul român, a fost 
nevoit să-și abandoneze rânduiala lui de veacuri și să ia drumul pribegiei printre străini, 
lăsând în urma lui suferințe la care nici că se putea gândi vreodată. Au fost lasate zălog uitării 
instituții, care o dată erau repere ale lumii satului, ocupații, meșteșuguri, obiceiuri, creații 
materiale și spirituale după cum urmează : 

▪ biserica și școala – instituții care încet își diluează activitatea 
▪ îmbătrânirea și migrația sat - străinătate – fenomene ce nu pot fi stăvilite 

                                                 
3 Constantin Noica, Cele șase maladii ale spiritului contemporan, Editura Humanitas,  p. 2. 
4 Ibidem, p. 3.  
5 RolloMay, Descoperirea ființei. Fundamentele analizei existențiale, Editura Trei, București, 2013, p.37. 
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▪ agricultura și creșterea animalelor – în derivă 
▪ meșteșugurile tradiționale – pe cale de dispariție 
▪ ritualurile obiceiurilor de peste an și din ciclul ”veacului de om” - golite de sens și 

semnificație 
▪ șezătorile, clăcile și hora satului – fără obiectul ființării  

În universal satului tradițional, membrii comunităţii se cunosc şi se respectă reciproc, 
se salută pe uliță, iar atunci când apare câte un străin este salutat cu respect, de parcă ar face 
parte din comunitate. Relaţiile dintre oameni sînt aşa de strânse, încât toţi par a fi neamuri, 
rude, parcă ar face parte dintr-o familie extinsă. La formarea şi consolidarea acestor stări un 
rol deosebit l-au avut Şcoala şi Biserica, instituţii indispensabile pentru satul românesc.  În 
dascăl şi în preot şi-au pus speranţa şi încrederea de-a lungul timpului truditorii pământului, 
făuritorii pâinii celei de toate zilele. Ei, popa şi dascălul, au fost cei care i-au unit prin Taina 
Cununiei, formând acea celulă de bază a societăţii, familia, le-au botezat pruncii în biserică şi 
în Dumnezeu, le-au îndrumat copiii pentru a ajunge “oameni mari” şi i-au reprezentat cu 
cinste, onoare şi demnitate în toate ocaziile când ţăranul a avut nevoie. Un sat fără biserică şi 
şcoală riscă să-şi pustiască sufletele, se alterează moral şi spiritual, aceastea ducând implicit la 
deteriorarea stării materiale a comunităţii. 

 
În satul contemporan relaţia dintre Biserică şi enoriaşi se poate spune că s-a diluat 

foarte mult, că românii participă la activitățile religioase organizate de biserică la marile 
prasnice de peste an, Crăciun, Paști, Rusalii și Sfântă Mărie, în rest bisericile sunt aproape 
pustii, doar câțiva bătrîni ce mai participă duminica sau în alte sărbători de peste an la Sfânta 
Liturghie. Aceste fapte pot fi puse pe seama mai multor factori: satul are la bază populația 
îmbătrânită sedentară locului; preotul satului nu mai locuiește la casa parohială a satului, ci 
într-un orășel apropiat unde și-a cumpărat aprtament și desfășoară și alte activități private, 
aducătoare de profit; tineretul este canalizat spre alte puncte de distracție în zilele de duminică 
și sărbători religioase nu spre biserică, pleacă la munte sau la băi. 
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Trebuie spus că au fost depăşite, în mare parte, contradicţiile dintre cultele religioase  

ortodox, greco-catolic și cele neoprotestante, fiecare ținându-și rânduielile cultului în biserici 
sau case de rugăciune separate. Acestea sunt câteva caracteristici ale locului și rolului bisericii 
în comunitatea sătească contemporană. Nu acelaşi lucru se poate spune despre învăţământul 
rural, despre şcoala de la sat. În mare parte, instituţiile şcolare din mediul rural au dispărut 
încet dar sigur, prin comasare, pe de o parte, datorită scăderii numărului populației școlare iar 
pe de alta în numele eficientizării procesului instructiv-educativ, al reducerii cheltuielilor 
financiare, că în ultimii 20 de ani au avut loc atâtea reforme şi experimente, unul mai nefast 
decât altul. Astfel, s-a ajuns ca elevi din ciclul gimnazial să nu știe să scrie şi să citească, cu 
procente de promovabilitate la examenul de bacalaureat catastrofale, cu comportamente 
deviante şi dezinteresul total unor cadre didactice  faţă de educaţie. Nu se poate face educaţie 
şi învăţământ performant cu cadre didactice a căror activitate şcolară este legată numai de ora 
de curs, care cunosc în sat doar uşa de intrare în şcoală şi maşinile și autobusele cu care fac 
naveta. Cadrul didactic trebuie să redevină sufletul satului românesc, să fie implicat în viaţa 
spirituală şi chiar materială a localităţii. 

Între schimbările aparute în ultimul timp în lumea satului din Țara Crișurilor, se 
numără și îmbătrânirea populației, fenomen datorat  atât cauzelor biologice cât și celor de 
natură socio - economice. Prima cauză are în vedere populația vârsnică aflată la limita 
existenței, a asigurării mijloacelor de subzistență minimale în vederea unui trai de pe o zi pe 
alta. Cea de-a doua cauză se referă la scăderea numărului persoanelor care puteau să câștige 
pentru a se întreține, cu alte cuvinte a persoanelor active economic. Îmbătrânirea demografică 
este un proces în plină expansiune în lumea satului românesc. Există o tendinţă clară de 
creştere a numărului persoanelor vârstnice singure, în special femei. În marea majoritate a 
cazurilor, acestea situație constituie o problemă socială ce trebuie rezolvată și care nu trebuie 
să constituie amânări și tergiversări din partea fatorilor decizionali.. Tendinţa de majorare a 
ponderii celor de vârsta a patra (80 de ani şi peste) este o realitate bine instalată şi se va 
amplifica și pe viitor. Mulţi dintre locuitorii satelor au luat calea străinătăţii pentru un trai mai 
bun, iar astăzi căsătorii aproape că nu se mai fac. În satul de altădată,  fruntaş la natalitate, e 
sărbătoare când se naşte un copil. Am întâlnit situații ”când în sat au avut loc anual câte nouă 
botezuri şi câte şapte cununii, dar au venit, au botezat copii, s-au cununat şi-au plecat imediat 
în străinătate. Nici n-am putut  să-i văd bine, să-i cunosc, cine, de unde-s, ne povestea cu 
resemnare un preot”. Putem afirma fără teama de a greși, că îmbătrânirea și migrația sunt 
dramele satului românesc contemporan, drame care vor duce la dispariția multora. Ca să 
înţelegem și mai bine ce implicaţii catastrofale are această migraţie pentru depopularea 
României, arătăm și următoarea situație: în Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Cruce” din 
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Torino au fost botezaţi 500 de copii români în anul 2008! Chiar nu-i de glumit, situația e 
dramatică. 

Catastrofală este și situația agriculturii, astfel, este suficient să te uiţi  peste câmpurile 
satelor şi constaţi că o mare parte a hotarului este pustie, în pârloagă, că ne batem joc cu bună 
ştiinţă de acest dar, pământul, cel chemat să hrănescă și să elimine starea de sărăcie. De fapt, 
dezinteresul pornește de la factorii de decizie, care rămân pasivi la cele ce se întâmplă în 
universal satului românesc, că dezinteresul faţă de această ramură importantă a economiei 
naţionale este maxim. 

 
Micilor fermieri, canalizați pe linia gestionării fondului funciar, atâta cât mai există, li 

se impune tot felul de măsuri de către UE, în și prin, care să cultive plante cu care satul nu a 
fost familiarizat. Mai mult, acestea (cătina, porumbul dulce, dovlecei, rapiță, afinul, nu mai 
vorbesc de pomi fructiferi, care necesită o serie de tratamente speciale),nu se pot aclimatiza 
zonei rurale unde sunt cultivate, provoacând pe de o parte un dezechilibru în ceea ce privește 
rotația culturilor, iar pe de alta generază degradarea solului și așa de o fertilitate scăzută în 
condițiile în care gunirea naturală este inexistentă, datorită scăderii drastice a numărului de 
animale. Trebuie amintit, ca după epuizarea finațării proiectelor din agricultură nu mai există 
continuitate în aplicarea acetsora, astfel terenurile, chiar și cele intrate în finanțare redevin 
prârloagă. Pentru a nu se pierde subvenția de la APIA terenuri, care odinioară erau arabile, 
sunt transformate în pășuni sau fânețe. 

Scăderea drastică a efectivelor de animale, a dus la absența gunoirii tradiționale, iar 
terenurile cultivate nu mai produc tradiționalele produse agricole ale satului românesc sub 
acea etichetă ”bio”. Fermierii care au accesat fonduri pentru creșterea animalelor prin diferite 
măsuri sunt puțini. Celor care sunt antrenați în asemenea activități  li se impun tot felul de 
modalități de cheltuire a banilor și nu după necesitățile fermei. Ce animale și furaje să 
cumpere și de unde? Procurarea de rase de animale cu productivitate mare, riscă să nu se 
adapteze în zonele unde există aceste mici ferme.  

Ce se poate observa de pe urma acestor proiecte zootehnice? În loc să asistăm la o 
creștere a efectivul de animale, se constată o scădere a acestuia. De ce? Proiectele prevăd 
creșterea producției zootehnice și a efecivelor de animale astfel încât măsurile să vină în 
sprijinul fermelor mici cu bani nerambursabili (submăsura 6.3). Concret micile ferme 
agricole vor putea primi o finanțare de 15 000 de euro fără contribuție proprie și cu 75 % din 
bani în avans pentru a-și dezvolta afacerea. Pentru aceasta trebuiesc îndeplinite o serie de 
condiții:  

▪ să dețină teren agricol și să poată dovedi dreptul de proprietate sau folosință asupra 
acestuia 
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▪ să fie înregistrați la Registrul comerțului ca PFA, ÎF, SRL sau alt tip de societate 
▪ să aibă vârsta de cel puțin 18 ani împliniți la depunerea cererii de finanțare 
▪ să aibă studii minime de 8 clase 
▪ în cadrul familiei doar un singur membru poate beneficia de acest ajutor 

nerambursabil 
De cele mai multe ori micii fermieri nu pot îndeplini aceste condiții, faptul datorându-

se fărâmițării proprietății, foarte puține gospodării au în proprietate o suprafață de teren 
eligibilă pentru a putea accesa fonduri nerambursabile, efectivul de animale din gospodăriile 
fermierilor nu poate fi marit datorită suparfețelor mici pentru culturile agricole și de aici 
neputiința de a crește un număr mai mare de animale, prin care să poată demonstra mărirea 
fermei.  

Pentru ca alinierea la standardele UE presupune dotari de top, există o serie de lucruri 
pe care orice întreprinzator trebuie sa le achiziționeze, dacă se dorește să transforme ferma 
vegetală sau de animale într-un business profitabil. 

 
Există și alte motive, dincolo de obligativitatea standardelor, pentru a dota 

corespunzator o fermă, conform tendințelor moderne. Tehnologiile noi, spre exemplu, pentru 
a asigura o productie mai bună, automatizarea proceselor contribuie de asemenea la un plus de 
eficiență, iar pe de altă parte se creează și un habitat confortabil pentru animale și condiții de 
muncă. 

Sunt situații în care au avut loc investiții de acest gen, dar puține și la ora actuală, chiar 
nerentabile, având în vedere calitatea pământului. După terminarea finanțării proiectului 
acesta nu mai este continuat, iar când se vine la evaluare fermierii se împrumută cu animale 
de la unul la altul pentru a se constata creșterea fermei. Nu își pot permite să crească efectivul 
de animale conform proiectului întrucât folosesc banii din proiect pentru alte scopuri 
(achiziționarea de mașini de lux sau chiar a unor locuințe la oraș etc.). 

Am putea spune că universul satului din Țara Crișurilor dispune de o agricultură de 
supravieţuire şi se confruntă cu o criză economică de sub producție, fenomene care l-au 
înstrăinat pe ţăran de el însuşi, acesta având suferinţa dezrădăcinării, a emigrării afară, toate 
cu un efect toxic la nivelul identităţii şi mentalităţii lui. 
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Meștesugurile tradiționale, moștenire pe care ne-au lasat-o străbunii noștri, sunt pe 

cale de disparitie. Într-o epoca caracterizată de consumerism, unde totul e luat de-a gata, 
migala lucrului manual ne mai trezind nici o curiozitate. Meșterii populari nu au cui transmite 
mai departe tainele meseriei, învățate din tata-n fiu. Cu greu, muzeele etnografice, fundațiile 
culturale sau oameni de bine, care și-au dat seama că identitatea unui popor stă în valorile și 
tradțiile sale, încearcă să reabiliteze meșteșuguri, care în satul tradițional reprezentau repere 
pentru comunitate. Astfel, sunt organizate târguri ale meșterilor populari, la care participă 
bruma de tezaure umane vii, făcând cu greu față concurenței produselor artizanale, non 
tradiționale. Prelucrarea lemnului a fost o îndeletnicire de seamă a sătenilor, care își 
confecționau cozi pentru unelte, furci și greble din  lemn, obiecte de uz casnic etc. Orice sat 
românesc își avea lemnarii, tâmplarii, dulgherii, și în unele situații dogarii săi, meserii 
transmise din tata-n fiu. Astazi, acele meserii nu se mai practică în Țara Crișurilor și nici 
atelierele nu au mai fost păstrate. Același lucru se poate spune și despre alte meșteșuguri 
precum : olăritul, sumănăritul, cojocăritul, fierăritul, opincăritul etc. Nu se mai știe azi de 
către multi locuitori ai locului, nici unde au locuit cândva acești meșteri ai satului și nici cu ce 
se ocupau. 

Femeile satului tradițional știau să toarcă, să depene, să urzească și să stăpânească 
razboiul de țesut, din mainile lor ieșind lucruri fără aseamăn, fețe de masă, șterguri, straițe, 
saci cu vârste, ponevi etc. Astăzi toate sunt doar amintire, iar pentru tânăra generație, 
universul meșteșugurilor casnice, reprezintă povești, dar și acestea neconvingătoare. 

 
Astăzi, se caută o reînviere a acestor tradiții prin recurgerea la tot felul de inovații. În 

primul rând, dacă ne referim la meșteșugurile casnice, nu mai avem de-a face cu pânza țesută 
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în război, ci cu pânza industrială, pe care se coase deverse  motive mai mult sau mai puțin 
tradiționale, mai mult etno (acestea sunt cerute de către artiști sau chiar de piață). Am 
descoperit o familie de tineri dornici de a continua meșteșugul olăritului în zonă, dar 
deocamdată bâjbâie întrucât nu au meșteri care să-i învețe tainele meseriei.  Produc la roata 
electrică a olarului și produse mai mult decoartive (artizanale) nu pentru uz gospodăresc. 

Au fost lăsate uitării ritualurile obiceiurilor sărbătorilor, fie de peste an, fie din 
ciclul familial. La ceea ce asistăm astăzi se poate spune că sunt adevarate grotescuri golite de 
sens și semnificație. Dacă ar fi să ne referim azi la ritualurile sărbătorilor din ciclul ”veacului 
de om” putem observa că acestea nu se mai cunosc, că orice ceremonie de botez, nuntă sau 
înmormântare au un tipic care nu are nimic de-a face cu tradiția. Rolul acestor ceremonii nu 
mai este de a respecta un ritual, da al duce la îndeplinire, ci de a forța timpul în trecerea lui în 
defavoarea a ceea ce am numi împlinirea întru ritual. 

Șezătorile, clăcile și horele satului tradițional constituiau prilej de socializare, 
întrajutorare și de petrecere a timpului în voie bună. 

Șezătorile erau minunate ocazii de întâlnire între membrii comunității, fete și feciori, 
astfel, după intrarea în Postul Crăciunului, grupuri mici de fete sau femei se adunau la câte o 
gazdă, fiecare venind cu lucrul său: să toarcă fuioare sau să îndruge câlții. Se folosea furca 
simplă, iar mai târziu furca cu roată. Altele veneau pentru cusături sau croșetat cipcă. În serile 
lungi de iarnă (luni, miercuri și joi) lucrând împreună, timpul părea că treace mai repede, mai 
ales că la asemenea întruniri se povestea, se cânta, se spuneau glume și ghicitori. Era un 
adevărat cenaclu literar artistic unde se etalau valorile spirituale ale satului: cântece, 
descântece, întâmplări, basme, colinde etc. Era o formă de socializare, în cadrul căreia se 
învățau și se transmiteau numeroase creații folclorice. Șezătorile în care se adunau mai multe 
fete erau vizitate de feciorii satului, prilej pentru  jocuri distractive, unele cu un pronunțat 
caracter erotic. 

 
Claca a rămas una din formele de întrajutorare dintre semeni. Se organiza clacă de 

tors fuioare sau câlți pentru o femeie sau alta, care, din diverse pricini (de exemplu boală sau 
la cele bogate), nu putea să finalizeze un atare lucru.Claca de tors se putea desfășura în două 
va-riante: la casa gazdei, unde clăcașele torceau mai multe seri la rând până terminau  lucrarea  
sau  fiecare  torcea acasă fuioarele, iar după  terminare  le ducea  la gazdă, la o dată stabilită 
de acesta. Se duceau la gazda clăcii, fie ghemele cu urzeală sau beteală sau fusele, care urmau 
a fi făcute gheme la casa  acesteia.  Se mai lucra în clacă la depănușatul știuleților de porumb, 
la seceriș, la unele lucrări de construcție. La șezători, gazdele serveau participanții cu boabe 
de porumb fiert și uneori cu  „pancove”. Unele  clăci  se  încheiau  cu petrecere,  cu  mâncare,  
băutură  și  joc. 
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Se petrecea cu joc la nunți, sărbători calendaristice și alte ocazii. Cadrul social cel mai 

adecvat jocului a fost fără îndoială hora satului,  jocul de duminică cu hidede. Se organiza de 
către feciorii satelor aproape în fiecare duminică, cu excepția perioadelor de post, după slujba 
de la biserică, după amiaza până seara.La hora satului, unde organizatorii se în-grijeau ca să 
prevină orice conflict, participau tineri, feciori și fete, dar și oameni căsătoriți. Intrarea în horă 
a tinerilor, chiar dacă nu avea un ritual aparte era precedată de exerciții de inițiere coregrafică, 
realizate cu discreție acasă, sub îndrumarea părinților sau fraților mai mari. 

 
Trecerea la condiția de fecior de însurat sau fată de măritat, prin intrarea în horă, nu se 

putea face oricum.Reuniunea membrilor comunității sătești la „hidede” avea, așadar, motivații 
sociale și spirituale. În cadrul ei se prefigurau inclusiv  viitoarele cupluri nupțiale și se 
consolidau relațiile cuplurilor deja constituite. Pentru mulți,  jocul însemna un act de 
purificare sufletească și de evadare din noianul grijilor unei săptămâni de lucru. Jocul 
presupune un limbaj complex, prin sincretismul figurilor coregrafice, melodiei și poeziei 
(strigătura). La „hidede” se venea în ținută de sărbătoare, fetele etalându-și cele mai frumoase 
poale și spăcele. La hora satului se  joacă în perechi, un fecior cu o fată, dar sunt și situații 
când se bat pe picioare 2-3 feciori etalându-și calitățile de dansatori. 

Tradiționalele șezători, clăci și hore ale satului, unde cântecele, jocurile și 
descântecele făceau casă bună, astăzi sunt luate în derâdere, considerându-se nepotrivite, 
demodate pentru aceste vremuri. Locul lor luându-l petrecerile private (majorate, diverse 
aniversări ocazionale desfășurate în restaurante, cluburi sau chiar cămine culturale), manelele, 
artiștii calificați ”la apelul de seară”, formațiile de muzică de petrecere cu nume de ”banduri” 
(Tony, Luca, Alex, Răzvan, Focus etc). Se poate observa că, satul a cedat în faţa influenţelor 
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şi presiunilor urbane, înlocuind valorile tradiţionale rurale cu valori hibride urbane şi de 
împrumut.  

Depăşind orice retorică cosmetizată, asemenea oricărui locuitor sau cetăţean, care s-a 
născut în acest mediu, ne punem întrebarea exclamativă, încotro se îndreaptă satul 
românesc?!, care este viitorul acestuia? Îngrijorarea este cu atât mai firească şi mai legitimă, 
cu cât se observă vulnerabilitatea acestui spaţiu social comunitar. Faptul se datorează 
excluderii lui din preocupările factorilor responsabili şi de decizie, atât la nivel național cât și 
la nivel local. Din nefericire, nici până azi nu există un program naţional, statal, 
guvernamental, care să reprezinte soluţii pe termen scurt, mediu şi lung pentru ceea ce înainte 
se numea înţelept şi angajant „Chestiunea ţărănească”. 

În loc de concluzie ne-am permite un avertisment pentru toți factorii decizionali: 
salvarea satului românesc are la bază construcţia şi punerea în lucru a unui proiect 
naţional de anvergură, care să vizeze renaşterea şi dezvoltarea acestuia la toate palierele 
sale de viaţă: economic, cultural - spiritual, politic şi social. 
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IMPLEMENTING EDUCATION INNOVATIONS THROUGH 
EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES 

 
IMPLEMENTAREA INOVAȚIILOR ÎN EDUCAȚIE PRIN PRISMA PROCESELOR 

DE INTEGRARE EUROPEANĂ 
 

Tatiana BULARGA1  
 

Abstract 
Modern education, especially the artistic one, has a stringent need of an innovative praxeology, which, 

unlike the receptive praxeology, does not take over the rough theoretical and methodological approaches, but 
obliges the practitioner to gather from the available sources only the ideas of perceived essences, so that later to 
come before pupils with new actional options. Such a praxeology becomes more than just a practical act, 
because it puts the teacher in the role of interim manager function between theory and practice. In this 
hypostasis, the practitioner fully corresponds to praxeologic rigors which are reduced to the specifics of the 
logistic design and achievement of artistic action. 

The challenge of implementing a formative and innovative praxeology in artistic education is not a 
whim of the moment and any request purely theoretical, but a vital and practical necessity aimed at mobilizing 
all human resources to change both the integrative and professional vision of teachers and direct responsibility 
for the quality of their daily actions with the actors of training. 

Key words: artistic education, proactive behavior, success of personality, innovative and artistic 
praxeology, artistic action of teacher, artistic action of pupil, European integration 
 

1. Introducere 
Dezideratul implementării unei praxiologii formativ-inovaționale în învățământul 

artistic național nu este un capriciu al momentului și nici un demers de ordin pur teoretic, ci 
este o necesitate vitală, practică, ce vizează mobilizarea tuturor resurselor umane spre a 
schimba atât viziunea integrativ-profesională a cadrelor didactice, cât și responsabilitatea 
nemijlocită a acestora pentru calitatea acțiunilor întreprinse zi de zi cu actorii procesului de 
formare.  

Amplele investigații efectuate pe teren asupra subiectului nominalizat confirmă 
supozițiile noastre formulate prealabil despre faptul că: 

▪ practica, spre deosebire de teorie, este un proces viu, mobil și deseori cu tendințe ostile 
în vederea schimbării; 

▪ dinamica unei teorii pedagogice postmoderniste incontestabil are nevoie de o 
praxiologie inovativă funcțională; 

▪ tehnologiile educaționale actuale presupun un sistem organizat, în care componentele 
pot și trebuie să fie aplicate în mod integrat; 

▪ corelarea rezultatelor cercetării noastre cu rezultatele cercetărilor obținute actualmente 
demonstrează că strategiile de schimbare centrate doar pe elevii/studenții dotați/supradotați nu 
rezolvă pe deplin problema, deoarece ele trebuie să ofere șanse egale întregului eșantion al 
procesului formativ. 

Măsurile întreprinse în acest sens nu exclud anumite riscuri previzibile cum ar fi:  
▪ nivelul scăzut al responsabilității și al atitudinii de care ar putea da dovadă unii 

manageri și profesori față de obiectivele înaintate în programul cercetării experimentale și de 
implementare a praxiologiei vizate; 

▪ existența scăpărilor în asigurarea logistică necesară procesului instructiv-educativ din 
școlile de arte; 
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▪ nivelul performanțelor profesionale ale cadrelor didactice, interesul scăzut pentru 
acțiunile de schimbare în educație, nu va asigura inițial peste tot conștientizarea priorităților 
trecerii de la praxiologia tradițională la cea formativ-inovațională; 

▪ accesul practicianului la materialele teoretico-metodice, curricule/manuale şi 
evaluarea acestora întru realizarea cu succes a unei educaţii calitative şi pentru schimbare. 

Astfel, analiza riscurilor previzibile implică necesitatea schimbării practicienilor de la 
conștientizarea educației artistice ca fenomen secundar la cel de prioritate culturală a societății 
de tip european. În acest context, au fost întreprinse eforturi de coroborare a factorilor 
universitari și preuniversitari în scopul realizării schimbărilor proiectate.  
 

2. Repere metodologice 
Pedagogia în toate timpurile a avut și continua să aibă nevoie de o teorie consistentă și 

o practică previzibilă, anticipativă, care să pășească nu în urma, ci în fruntea proceselor 
social-economice. O astfel de practică, după noi, își găsește răspunsul său adecvat în 
praxiologia formativ-inovațională. Atare praxiologie întrunește toate componentele necesare 
unui învățământ și unui sistem educațional durabil cu ieșiri concrete spre finalități oportune 
cadrului umanist postmodernist. 

Atunci când punem accentul pe praxiologia inovațională avem în vedere reformarea 
pedagogiei concepută ca ştiinţă şi ca practică umanistă, constituită drept sistem deschis, ceea 
ce înseamnă că obiectivul ei prioritar este de a revizui, a re-conceptualiza principiile 
educaţionale; prin constructele sale constitutive, instruire (predare, învăţare, cogniţie) şi 
educaţie (formare, dezvoltare, schimbare), care se afirmă şi ca ştiinţă managerială, insistând 
prin ambele sale roluri asupra unei acţiuni educative calitative, eficace şi progresive.  

În scopul instaurării unei relaţii dinamice între abordările teoretice şi aplicările practice 
reuşite ale demersurilor ştiinţifico-epistemologice, este nevoie de o conlucrare optimă între 
acumulările teoretice şi inovaţiile praxisului educativ. Conexiunile calitative între praxiologie 
şi teorie nu pot provoca de la sine schimbări dorite în procesul educaţional. Dar practica 
educaţională şi studiul acesteia, praxiologia, constituie pentru ştiinţele educaţiei nu numai una 
din cele trei surse de cunoaştere în cercetarea pedagogică, dar şi un temei epistemologic 
semnificativ în stare să contribuie la soluţionarea problemelor pedagogiei, în special, la 
optimizarea relaţiei teorie – practică educativă.  

Asemenea legătură și colaborare eficientă dintre teorie și practică o vedem de pe 
poziții de conlucrare atât pe orizontală (receptivitatea aplicativ-activă a practicienilor la 
demersurile și elaborările științifice, pe de o parte, și valorificarea sistemică și continuă a 
experiențelor inovative ale practicienilor, pe de altă parte), cât și pe verticală, ceea ce 
înseamnă că praxiologul inovativ preia din elaborările teoretice nu totul cu amănuntul, ci doar 
ideile esențiale pentru a le aplica de pe propriile poziții, acestea fiind însoțite de încă 2-3 
opțiuni ale actorului procesului de schimbare prin inovare practică. 

Dacă e să ne referim la domeniul formării personalității prin artă, observăm că practica 
acestei direcții de învățământ nici pe de parte nu întrunește necesarul tehnologic specific 
proceselor de receptare-înțelegere-creare a operelor de artă.  

În acest domeniu educaţional demersul pentru optimizarea raportului teorie-practică 
obţine valenţe instructiv-formative și de dezvoltare artistică suplimentare, datorită principiilor 
creării/recreării-receptării produselor artistice, care stipulează că opera de artă există ca atare 
doar în procesul interpretării-vizualizării-audiţiei acesteia – proces care cuprinde acţiunea 
mentală a autorului de creaţie, considerată convenţional ca una teoretică, cu acţiunea de 
receptare și, totodată, fiind considerată ca una practică. Procesul de receptare artistică în 
cadrul acţiunilor instructiv-formative se identifică cu însăşi acţiunea educativă. În acest 
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proces, o pondere considerabilă îi revine stării participative a elevului/studentului la acţiunea 
de proiectare, desfăşurare şi evaluare/autoevaluare (prin prescrierea hărţilor comportamentale 
individuale, anticiparea acţiunilor practice, varierea operaţiilor, realizarea sarcinilor prin 
alegerea variantelor optime de rezolvare) şi a dinamicii competenţei profesionale a cadrului 
didactic de a realiza gradual procesul de proiectare (teoretică) şi acţionare (practică), prin 
identificarea conţinuturilor educaţionale şi acţiunilor valorice, diagnosticarea resurselor 
individuale, planificarea, formarea ipotezelor, evaluarea secvenţială şi finală.  

Studiul practicii învățământului artistic din Republica Moldova ne dovedește destul de 
convingător că între teoria și praxiologia artistică există o discrepanță considerabilă, fapt care 
influențează negativ managementul implementării unei praxiologii inovative, adică de 
formare prin inovare. 

Drept criterii de eficienţă sunt identificate următoarele:  
1) metodologice (planificate şi realizate cu considerarea aplicării tehnologiilor şi 

strategiilor de eficienţă); 
2) psihologice (cu luare în seamă a factorilor psihici, adică a conţinutului intern al 

personalităţii); 
3) fiziologice (elevul/studentul-subiect/obiect al educaţiei este o fiinţă înzestrată cu 

capacităţi psihice/spirituale, dar şi cu capacităţi fizice, ceea ce implică promovarea unei 
politici educaţionale binome, cu o conexiune eficientă a ambelor forme de existenţă); 

4) pedagogice (utilizarea principiilor şi tehnologiilor moderne de gestionare eficientă cu 
procesul educațional-formativ); 

5) estetice (toţi paşii cognitiv-formativi să fie realizaţi în baza cunoştinţelor clasice şi 
contemporane); 

6) praxiologice (acţiunile didactice ale profesorului şi acţiunile artistice ale 
elevului/studentului să fie instrumentate și fundamentate metodologic şi realizate cu un înalt 
efect practic); 

7) axiologice (educaţia este centrată valoric şi integrată); 
8) sociologice (educaţia artistică constituie un microsistem al societăţii din care persoana 

face parte şi care, respectiv, îi determină scopul şi idealul formativ). 
 

2.1. Scopurile implementării 
În suita de acţiuni privind implementarea etapizată a praxiologiei inovative în 

învăţământul artistic naţional un loc de frunte este destinat pentru scopurile implementării 
propriu-zise, care se reduc la următoarele: 

▪ a identifica factorii-stimuli (interni şi externi) ai procesului de integrare a teoriei şi 
practicii din perspectiva unei educaţii eficiente; 

▪ a documenta şi a examina strategiile de formare a competenţelor profesionale ale 
practicianului; 

▪ a verifica eficacitatea formativă a modelelor praxiologice de organizare/promovare a 
acţiunii artistice a elevului/studentului (AAaE/S) în contextul a trei medii: educaţional, 
individual şi artistic; 

▪ a valida elaborările teoretico-metodologice ale sistemului pentagonal, format din cinci 
principii unificatoare ale eficienţei acţiunii didactice a profesorului (ADaP) şi acţiunii artistice 
a elevului/studentului (AAaE/S); 

▪ a elabora şi a verifica pe teren compartimentul praxiologic al experimentului 
pedagogic şi a implementa conceptul eficienţei în practica educaţională; 
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▪ a formula concluziile şi recomandările practice, orientate spre eficientizarea procesului 
formativ-artistic şcolar şi universitar. 
 

2.2. Obiectivele-cadru 
În strânsă legătură cu scopurile implementării praxiologiei inovativ-artistice sunt 

evidenţiate obiectivele-cadru ale procesului vizat, care se reduc la următoarele: 
▪ compatibilizarea curriculei naţionale şi a manualelor din sistemul învățământului 

artistic, aplicate în sistemul preuniversitar şi universitar; 
▪ stabilirea eşantionului experimental de elevi/studenţi (clase /grupe experimentale, 

clase/grupe de verificare) şi cadrului pedagogic de formatori şi de experţi; 
▪ elaborarea metodicii de măsurare a eficacităţii tehnologiilor pedagogice folosite din 

perspectiva asigurării unei educaţii calitative; 
▪ elaborarea itemilor de iniţiere eficace a elevilor/studenţilor în acţiunile artistice; 
▪ verificarea experimentală şi evaluarea eficacităţii procesului de implementare a 

modelelor teoretice a AA a elevilor/studenţilor în condiţii curriculare şi extracurriculare; 
▪ elaborarea testelor/chestionarelor de verificare a eficacităţii acţiunilor educativ-

formative. 
 

2.3. Ipoteza 
În demersurile de proiectare a procesului de implementare a praxiologiei inovativ-

artistice am reieşit din presupunerea că ADaP (acţiunea didactică a profesorului) şi AAaE/S 
(acţiunea artistică a elevului/studentului) devin valori fundamentale ale procesului de in-
tegrare a teoriei şi praxiologiei din perspectiva unei educaţii eficiente, cu condiţia că vor fi 
utilizate pe larg atât pe orizontal, cât şi pe vertical, conform modelului pentagonal alcătuit din 
cinci principii: al proactivităţii, al centrării valorice, al introdeschiderii artistice, al 
creaţiei/creativităţii, al succesului, re-conceptualizate şi instrumentate din perspective 
teoretico-metodologice moderne. 
 

3. Acţiunea artistică – verigă intermediară între teoria şi practica formativă 
3.1. Noţiuni generale 
Considerând acțiunea artistică (AA) drept componentă fundamentală în echilibrarea 

sferei teoretice şi praxiologice, găsim de cuviinţă să identificăm noţiunea de acţiune. Acţiunea 
este un cuvânt de provenienţă latină cu sensul de „acsio”, adică a face, a acţiona. În DEX 
acţiunea este calificată ca „faptul de a acţiona, activitate întreprinsă pentru atingerea unui 
scop”. Pornind de la esenţa noţiunii nominalizate, vom specifica că principalul sens al acesteia 
se reduce la fenomenul de acţionare, însă nu la voia întâmplării, ci pentru a atinge un anumit 
scop. În legătură cu abordarea acţiunii în plan educaţional apare întrebarea: „Care este 
dimensiunea procesului de acţionare?” În literatură acţiunea este tratată drept act practic al 
unei activităţi. Însă există şi părerea că acţiunea se reduce nu numai la sfera practică, ci 
cuprinde şi sfera proiectării/planificării, adică ceea ce are loc în termeni mentali (teoretici). Cu 
alte cuvinte, însuşi faptul de a înainta scopul acţiunii, intenţia de a proiecta mersul realizării, 
constituie un pas acţional. În acest sens, acţiunea întrece hotarele unei activităţi propriu-zise 
cu componentele sale tradiţionale: scop, motive, operaţii etc.  

Acţiunea artistică a elevului/studentului constituie un microsistem comportamental 
activizat (mobilizat/angajat) de către stimulii pedagogici (principii, metode, tehnici), pentru a 
mări continuu efortul, pentru a-l ajuta pe elev să se înscrie în curba efortului (I. Radu şi M. 
Ionescu). Măiestria pedagogică, în acest sens, implică stimularea orientată a atitudinilor 
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elevului/studentului faţă de obligaţiunile instructive şi sociale, faţă de gradul introspecţiei 
scopurilor şi sferei motivaţionale. Orientarea sistemică a personalităţii spre rezultat, însoţită 
de procesele schimbării şi inovării propriilor valori, trebuie susţinută continuu de factorii de 
personalitate: inteligenţă, spirit de iniţiativă, perseverenţă, voinţă autonomă, abilităţi artistice 
sporite, imaginaţie creativă, emoţionalitate, responsabilitate.  

În cadrul experimentului de faţă au fost luate în calcul atât aspectele legate de sfera 
teoretică (a proiectării) AA, cât şi de sfera ei practică, adică procesul de realizare. Accentul pus 
pe o sferă sau alta a AA, în mare parte, depinde de vârsta de şcolarizare. Astfel, în lucrul cu 
elevii claselor mici o pondere considerabilă vor avea aspectele legate de sfera practică a 
acţiunii elevilor: audio-video, percepere-interpretare, percepere-joc/coregrafie (interpretare 
vocal-corală, muziciere vocal-instrumentală, executarea mişcărilor de dans, executa-
rea/crearea jocului muzical etc.). În lucrul cu elevii vârstei adolescentine, cu studenţii de rând 
cu acţiunile cu caracter practic, o pondere aparte vor avea acţiunile cu caracter teoretic: 
proiectare/anticipare, ipotetizare, analiză, generalizare etc.  

Relaţia Stimul − Răspuns/Comportament în contextul AA este tatonată, mai cu 
seamă, pentru obţinerea unui efect de conexiune scurtă, în defavoarea tendinţei de a varia 
diversele cauze pe care, deseori, în contextul educaţiei, nici nu le luăm în seamă. Mesajul 
artistic oferă persoanei concrete multiple posibilităţi de a varia sentimentele sale. Abilitatea 
de a varia depinde de gradul de manifestare a proactivităţii. Persoana proactivă creează dintr-
un sentiment simplu o gamă de noi sentimente şi sensuri, un şirag de sentimente compuse, pe 
care le aduce la un sens fundamental şi viceversa, în timp ce persoana reactivă tinde spre o 
bagatelizare, banalizare a sensurilor, optând mai degrabă pentru o gamă de sensuri care 
aparţin celor învăţate. Puterea performantă a unei persoane în domeniile de artă, şi nu numai, 
este aceea de a operaţionaliza cu libertatea de a alege între stimul (S teoretic/practic) şi 
răspuns (R theoretic/practic) sentimentele sau valorile, deciziile personale sau împrejurările – 
aspecte indispensabile ale modelului proactivităţii artistice. 

La etapa inițială nu ne propunem, în mod special, să evidenţiem cadenţele eficienţei 
AA, deşi tangenţial nu vom rata momentul de a evidenţia rolul unui sau altui gen de acţiune 
practică (ADaP, AAaE/S) în ridicarea calităţii procesului educativ/formativ. Aici scopurile 
scontate sunt modeste în plan teoretic, fiindcă accentul principal este plasat pe elaborarea 
tehnologiilor/tehnicilor de direcţionare cu procesele de funcţionare a elementelor unei acţiuni. 
Importantă este re-conceptualizarea AMA, tratată ca fenomen integrator dintre teorie şi 
practică, dintre profesor şi elev, dintre proiectare şi realizare, dintre stimul-scop (S/S) şi 
stimul-răspuns-comportament (S/R/C).  

La toate etapele experimentale drept fundamente rămân a fi 5 principii ale eficienţei, 
re-conceptualizate şi instrumentate metodologic din perspectiva unei educații calitative: 

▪ principiul proactivităţii („a fi” şi „a şti”); 
▪ principiul centrării valorice („a fi liber în opţiune”); 
▪ principiul intro-deschiderii artistice („a fi deschis adevărului”, prezenţa stării de 

„deschidere spre frumos, spre intim”); 
▪ principiul creaţiei şi creativităţii („a fi inventiv”, prezenţa stării de „stingere în 

noutate”); 
▪ principiul succesului personal („a tinde continuu spre schimbare într-o nouă 

calitate”). 
Eficienţa AaaE/S, având drept fundamente teoretice principiile nominalizate, este 

studiată prin prisma a III niveluri de realizare a obiectivelor implementării praxiologiei 
inovativ-artistice, care se bazează pe următoarele niveluri de realizare: 
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1) nivelul teoretic, care este chemat să scoată în evidență oportunitățile și riscurile 
elaborărilor teoretice efectuate pe parcurs în domeniul învățământului artistic; 

2) nivelul cognitiv-proxim ne conduce spre efectuarea unei activități de identificare și 
suprapunere a conţinutului manualelor de studii, ghidurilor, recomandărilor metodice și altor 
materiale cu funcție de acoperire didactică, pe de o parte, și racordarea acestora la conținutul 
demersurilor teoretice, pe de altă parte; 

3) nivelul praxiologic, care din start pune în valoare studiul reuşitei practice atât din 
partea celor care se formează, cât și din partea celor care ghidează procesul de formare 
propriu-zisă. 

La rândul său, fiecare din cele trei niveluri menționate anterior racordează 
conţinuturile sale la scara altor 8 niveluri de formare artistică, cu luare în seamă a 
următoarelor aspecte: 
 conţinut, 
 atitudine/motivare, 
 proiectare, 
 modelizare, 
 expectare, 
 realizare, 
 evaluare, 
 aprobare/dezaprobare. 

Determinarea nivelurilor de performanță artistică vor permite focalizarea procesului de 
implementare asupra anumitor factori de eficientizare atât a acțiunii artistice a 
elevului/studentului, cât și a acțiunii cadrului didactic. 
 

3.2. Condiţiile în care se desfăşoară acțiunea artistică 
Mediul instructiv-educaţional (MIE) pune în valoare demersurile normative necesare 

pentru desfăşurarea calitativă a procesului de predare-învățare-formare (curriculum, 
conţinuturi, metode, principii, obiective, strategii, concepte, manuale, ghiduri metodice etc.). 
Cât privește natura mediului nominalizat, ar fi vorba, în primul rând, despre stimularea la 
elevi/studenți a necesităţii individuale pentru autodepăşire, schimbare, perfecţiune. Aceste 
calități ale personalității le abordăm nu din simpla dorință de a accentua preferințele pentru un 
anumit gen de activitate, ci în favoarea perfecţiunii ca mod de existenţă, ca mod de a fi, de a 
exista, de a activa. 

Mediul individual (MI), spre deosebire de alte medii, este un mediu destul de dificil, 
închis, deoarece în centrul funcţionării acestuia se află obiectul/subiectul educaţiei – 
elevul/studentul cu multiplele şi diversele sale particularităţi: psihice (atenţie, gândire, voinţă, 
imaginaţie, afectivitate etc.), de personalitate (cogniţie, inteligenţă, atitudini, conştiinţă, 
empatizare etc.); de comportare (acţionare reproductivă/creativă, proactivă/reactivă, centrată 
valoric/nonvaloric, introdeschisă/închisă, situată în succes/insucces etc.). Fiecare persoană, în 
ambianţă cu mediul cultural, mediul instructiv-educaţional îşi formează un spaţiu, un mediu 
intelectual personal, individual. Intervenţia noilor fenomene în spațial sau mediul individual, 
în funcție de principiile de care persoana concretă se conduce, de conţinutul hărţilor 
individuale (succesivitatea paşilor de acţionare realizată în conformitate cu principiile 
eficiente/ineficiente), de comportamentul efectuat cu caracter pozitiv/negativ – toate acestea 
formează acel unicitar, inedit stil de personalitate. 

Mediul artistic (MA) integrează MIE şi MI, ceea ce oferă profesorului şi 
elevului/studentului șansa să relaţioneze echilibrat, pentru a contribui la o rezultativitate 
eficace. Mediul artistic reprezintă o subdiviziune a mediilor ereditar şi social cu pretenţii de 
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întregire, deoarece constituie elementul fundamental al integrităţii. Cu alte cuvinte, acest 
mediu, putem spune, constituie un înveliş extern şi, totodată o încorporare internă în structura 
personalităţii, formând acel cadru, spaţiu, intermediu de manifestare, autorealizare a 
potenţialităţilor individuale. Activismul elevului/studentului manifestat prin: gândire critică, 
percepţie integrată, imaginaţie creativă, empatică și proactivă constituie factorul mijlocitor, 
de legătură dintre lumea internă şi lumea externă a persoanei. 

Toate cele trei medii menționate anterior au o semnificaţie teoretică şi una practică. 
Astfel, praxisul pedagogic nu poate funcţiona în lipsa materialelor teoretice şi invers, teoria 
educaţională ar fi lipsită de sens fără baza experimentală efectuată pe teren; achiziţia 
cunoştinţelor teoretice de către elev/student ar fi o depozitare inutilă fără aplicarea conștientă 
a acestora în practică; experienţele inovaţionale ar rămâne nevalorificate şi neconceptualizate 
fără o instrumentare teoretico-metodologică pentru ca acestea să devină un traseu cu 
semnificație valorică generalizatoare şi de progresare continuă a praxisului formativ. 
 

3.3. Factorii de însoţire ai acțiunii artistice 
Acțiunea umană, în parte, acțiunea artistică rămâne a fi, după cum menționam 

anterior, veriga de legătură între teorie și practică, ceea ce ne obligă să evidențiem factorii de 
însoțire a acesteia din perspectiva unei praxiologii eficiente. Printre factorii de însoțire a 
acțiunii artistice vom expune: 
 intervenţiile așa-numitor factori pozitivi, cu aport facilitator și a așa-numitor factori, 

cu aport negativ, adică frenatori. Cert rămâne faptul că de la caz la caz fiecare din acești 
factori poate influența atât cu rază pozitivă, cât și cu rază negativă: nivelul de direcţionare cu 
elementele procesului de empatizare artistică a elevului/studentului; transpunerea în rolul 
altuia, inclusiv, în rolurile artistice; suprapunerea propriilor sentimente cu sentimentele altora; 
deschiderea intimă prin prisma sensurilor, ideilor artistice etc.  
 motivaţia eficacităţii AA, exprimată prin motivele-stimule: imitare, exersare, realizare 

conform modelului sau „hărţilor” prescrise din exterior, refacere, schimbare, dinamică, 
activism, libertatea deciziei, luarea de iniţiative, autoconducere; 
 succesul motivaţional, abordat în termeni de principiu al stimulării, organizării şi 

realizării AAaE/S; 
 motivele-valori, conceptualizate în proactivitatea artistică și specificate în felul 

următor: 
a) motivul „influenţei tacite” (W. G. Jordan) cu sensul de a influenţa elevul/studentul 

prin felul de „a fi”, de a radia  ceea ce eşti,  a audia şi pricepe arta, a o crea, interpreta – toate 
fiind stimulate de factorul-motiv: „influenţă tacită”; 

b) motivul „satisfacţiei de durată” (St. R. Covey) este o necesitate primordială în 
legătură cu activitatea artistică. Acest motiv oferă persoanei rezistenţă, tărie de caracter în 
reluarea repetată a acţiunii; 

c) motivul transferului artistic asupra altor domenii de activitate; 
 comunicarea artistică, realizată prin mijloace specifice limbajului (ex., muzical) şi 

altor arte (intonaţie, verbalizare poetică, mimică/pantomimă, mişcări ritmice/de dans); 
 stimularea externă şi internă; 
 rezultatul (efectul) real şi ideal; 
 evaluarea şi autoevaluarea comportamentelor proprii şi ale altora. 

 
3.4. Condiţiile organizării unei acțiuni artistice 
Mai întâi de toate, vom porni de la condiţionările acțiunii artistice, care pot fi: 

 teoretice 
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» formularea scopului-motiv (ce am de făcut?); 
» identificarea condiţiilor în care se preconizează a realiza AA (unde am de acţionat?); 
» expectarea posibilităţilor/disponibilităţilor individuale (de ce dispun la moment?); 
» calcularea/evaluarea preventivă a efectului/câștigului obţinut de pe urma realizării AA 

(cu ce mă aleg?); 
 practice 
» testarea mijloacelor şi tehnicilor de acţionare; 
» alegerea variantelor optime de acţionare; 
» disponibilitatea de a colabora cu profesorul şi colegii; 
» recunoaşterea şi discriminarea erorilor/eşecurilor curente şi finale; 
» descrierea şi relatarea altora a propriilor sentimente trăite în timpul acţiunii; 
» autostimularea reacţiilor prompte; 
» proiectarea unui comportament artistic; 
» aprecierea nivelului de deschidere a altuia faţă de comportamentul propriu; 
» constatarea nivelului de influenţă asupra altuia a comportamentului propriu deschis.  

În șarja de organizare a acțiunii artistice ne putem confrunta cu așa-numitele influenţe 
imprevizibile: 
 în unele cazuri, deschiderea comportamental-artistică a elevului/studentului spre 

spirit, spre interior poate fi intenţionat întâmpinată cu reacţii negative de către factorii externi; 
 în procesul de desfăşurare a AA se infiltrează factori frenatori, de ordin subiectiv: 

invidie, laşitate, acuzare intenţionată etc. 
 

4. Proiectarea, organizarea şi realizarea practică  a acțiunii artistice 
Asemenea procese se desfăşoară în baza legităţilor de funcţionare a principiului 

proactivităţii. 
În valoare sunt puse: 

1) obiectivul AAaE/S: 
▪ a acţiona proactiv, adică a acţiona cu o voinţă şi iniţiativă maximă; 
2) calităţile individuale ale elevului/studentului, transferabile în stil proactiv 

(*Chestionarele pentru variabilele: a, b, c, d, e vezi: anexa, Tabelul 1.): 
a) valorificarea potenţialităţilor individuale presupune acţionarea orientată a 

elevului/studentului spre realizarea pe deplin a resurselor personale (conştiinţă, abilităţi, 
capacităţi/priceperi): 

▪ conştiinţa în acţiunea artistică are o funcţie de schimbare spre integrarea spirituală prin 
paradigmele din exterior spre interior, din interior spre exterior şi întru conţinutul perso-
nal/personalist; 

▪ abilităţile individuale includ variabile care definesc resursele pentru realizarea reuşită 
a AA şi rezidă în: 

» prezenţa tonului emoţional;  
» stocarea şi conservarea optimă a informaţiilor artistice; 
» procesarea mentală eficace a reprezentărilor auditive; 
» flexibilitatea gândirii artistice; 
» atitudinea critică faţă de impresiile sugerate de artă; 
▪ capacităţile/priceperile practice – resurse inevitabile în contextul acţiunilor cu o înaltă 

rezultativitate. În domeniul muzicii, spre exemplu, specificăm următoarele capacităţi de 
referinţă: 

» perceperea diferenţiată şi integrată a muzicii; 
» verbalizarea/comentarea şi interpretarea artistică a conţinutului muzical; 
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» improvizarea/muzicierea/compunerea muzicală elementară. 
b) autoreglarea acţiunilor pozitive constituie o variabilă comportamentală raportată la 

sintagma cauză – efect, datorită faptului că orice cauză va stimula un efect cu condiţia că acest 
efect va fi bine proiectat/planificat. În contextul paradigmei de schimbare calitativă persoana 
este orientată spre a-şi cultiva un stil de autodirijare a acţiunilor convergente, adică care să 
concentreze eforturile la nivel teoretic (analiză, comparare, judecată, conştientizare) şi la 
nivel practic (respingerea influenţelor şi împrejurărilor negative şi acceptarea/ valorificarea 
celor pozitive) . 

Aici vom da prioritate obiectivelor-cheie:  
▪ a cultiva o gândire pozitivă; 
▪ a porni în proiectarea AA de la sfârșit, deoarece fiece produs de artă este o finalitate, 

un model acţional desfăşurat în timp, demn de urmat. 
c) raportarea iniţiativelor proprii la idealul performant. Persoana eficientă nu aşteaptă 

rezolvări ale situaţiilor şi problemelor oferite bruto, ci vine în întâmpinarea acestora cu 
iniţiative şi oportunităţi proprii. Raportarea iniţiativelor personale la modelele, idealurile 
educaţionale/culturale acceptate implică o stare de critică şi autocritică, constituind o nouă 
etapă în procesul evolutiv al paradigmei de schimbare. Obiectivul de referinţă, în acest sens, 
este a opta pentru o acţiune şi un rezultat de calitate. 

d) asumarea de responsabilităţi. Persoana orientată spre rezultate calitative, de regulă, 
doreşte, este predispusă spre a veni cu un răspuns abil (respons+abilitate) sau, altfel spus, ea 
cântărește bine nivelul resurselor personale (indicii cantitativi şi calitativi) şi stabileşte 
impritingul (momentul) adoptării deciziilor pentru a răspunde faptelor sale şi a nu învinui 
împrejurările sau a nu da pe seama altora nereuşita personală. Obiectivele de referinţă sunt 
următoarele: 

▪ a alege răspunsurile după situaţii; 
▪ a crea împrejurări artistice pozitive; 
▪ a domina împrejurările şi reprezentările, sentimentele, trăirile personale; 
▪ a-şi asuma responsabilităţi pentru mesajele verbale şi evoluările artistice; 
e) cultivarea unui limbaj proactiv. Prin intermediul limbajului vorbit sau artistic are loc 

transmiterea în exterior a materiilor informaţionale, inclusiv a stărilor afectiv-emoţionale ale 
lumii interne. Cuvântul constituie exponentul principal al judecăţilor, al intenţiilor noastre. A-
ţi cultiva un limbaj proactiv în plan educativ, înseamnă   a-ţi schimba paradigma mentală faţă 
de tine şi faţă de alţii, mai ales când ne referim la un proces mijlocit de valorile artistice. La 
persoanele orientate spre rezultat, reuşita personală/publică, paradigma limbajului proactiv va 
avea următoarele semnificaţii: „voi reuşi să percep în profunzime mesajul muzical”, „doresc 
să cunosc mai amplu valorile muzicii”, „voi duce acţiunea muzical-artistică începută la bun 
sfârșit”.  

Dinamica schimbărilor calitative are loc: 
▪ prin intermediul perceptării/interpretării: 
» conţinutului muzical-artistic al creaţiei (ideea, tema, caracterul); 
» forma şi aria expunerii/executării (vocală, instrumentală, dramatică, de basm, lirică 

etc.); 
» încărcătura psihologică (profunzimea sentimentelor, puterea sugestivă, dimensiunea 

empatică); 
» efectul schimbării organizaţionale (re-organizarea, planificarea, schimbarea 

atitudinilor comportamentale, tendinţa spre succes); 
» acţionarea independentă: luarea de iniţiative experimentale, de autoeducaţie. 
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5. Acţiunea artistică ca intro-deschidere specifică 
Noi înţelegem rolul muzicii în existenţa umană nu ca o activitate oarecare, care poate 

fi explicată prin verbele de referinţă: a percepe, a interpreta, a compune, a înţelege, a asocia, 
a medita, a simţi etc., ci prin pătrunderea în sensul filosofic al muzicii ca principiu+stimul 
(P+S) al răspunsului (R) la întrebările parvenite din interior/exterior. Pătrunderea în 
elementele limbajului muzical, modelizarea acestui material muzical, mult specific, să nu 
spunem enigmatic, constituie nivelul de deschidere treptată a elevului/studentului spre 
profunzimile conţinutului. Explicarea, descifrarea (hermeneutica) profunzimilor muzical-
artistice se raportează la nivelul de intro-deschidere artistică, „deschidere sufletească 
generală” (G. Bălan, 1975). 

Conştiinţa este acel factor care contribuie la formarea stării + S (stimul) cu sensul de 
„a cere” cu insistenţă. Se are în vedere „a cere” nu la voia întâmplării, ci conștientizând 
necesarul, adică „a şti” de ce ai nevoie. Astfel, introdeschiderea Eului spre muzică nu 
înseamnă perceptare artistică, concepută ca acţiune propriu-zisă, ci o continuă căutare şi 
regăsire a sinelui în fenomenele muzicale perceptate. 

Printre principiile care contribuie semnificativ la orientarea eficientă a demersurilor 
organizaţionale în pedagogia muzicală evidenţiem: principiul introdeschiderii artistice şi al 
centrării valorice. 

Centrarea pe principiul învăţării prin acţiune constituie unul dintre factorii deschiderii 
spre muzică. Centrarea învăţării pe principiul acţiunii ar forma doar jumătatea traseului, adică 
cea a principiului depăşit de participare conştientă şi activă a elevilor/studenților la procesele 
de învăţare. A doua jumătate a traseului dinamic, bazat pe principiul deschiderii spre artă/spre 
sine/spre lume, se reduce la modelizarea personalităţii prin acţiunea de natură proactivă, care 
devine fundamentul eficienţei procesului educativ. 

Studiul fenomenului deschiderii elevilor/studenților spre muzică s-a conturat în jurul 
următoarelor dependente: 

▪ supraîncărcarea cunoaşterii afectează cota de păstrare/conservare experenţial-
comportamentală; 

▪ odată cu creşterea volumului materialului, procentul de păstrare scade (I. Radu, 1999); 
▪ învăţarea mecanică se egalează cu uitarea cunoştinţelor acumulate pe cale intuitivistă, 

nonlogică; 
▪ acumularea în ritmuri exponenţiale a informaţiei impune îmbogăţirea şi reînnoirea 

continuă a cunoştinţelor (I. Radu, 1999); 
▪ compararea sentimentelor provocate la moment cu cele ale apercepţiei; 
▪ reţinerea în memorie a celor recepţionate; 
▪ interiorizarea efectelor sonorităţilor muzicale; 
▪ sistematizarea intonaţiilor muzicale; 
▪ diferenţierea melodiilor, armoniilor, ritmurilor, timbrurilor creaţiei muzicale; 
▪ evidenţierea intonaţiilor caracteristice; 
▪ stilizarea caracterului şi conţinutului artistic; 
▪ identificarea conţinutului discursului muzical în termenii imaginarului real-metaforic; 
▪ imaginarea originală; 
▪ descompunerea întregului în microstructuri cu sens de esenţialitate; 
▪ sintetizarea cu pretenţie de globalizare; 
▪ focalizarea atenţiei asupra valorilor şi orientarea spre valoric; 
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▪ autostimularea prin valorificarea noilor reprezentări şi prin extinderea spaţiului de 
influenţă a mediului muzical-artistic şi mediului existent; 

▪ trăirea prin „văz” şi „auz” emoţional a mesajului muzical ca pe tine „însuţi”, ca pe 
altul; 

▪ conştientizarea succeselor şi eşecurilor personale şi ale altora prin studiul mesajului 
artistic, conceput ca un mediu – stimul deosebit; 

▪ trăirea spiritual-artistică, universul intim şi perfecţionarea lui sunt deschise 
permanent muzicii şi receptării-interpretării-creaţiei muzicale (I. Gagim, 2004); 

▪ reflectarea proximă; 
▪ evocarea faptelor experienţiale consonante cu mesajul muzical actual; 
▪ suscitarea noilor idei vizavi de conţinutul creaţiei muzicale percepute/interpretate; 
▪ critica împrejurărilor, mediului muzical-artistic nesatisfăcător, nonvaloric; 
▪ aprobarea sau dezaprobarea factorilor AA; 
▪ evaluarea şi autoevaluarea; 
▪ măsurarea resurselor individuale şi estimarea energiei, puterii necesare pentru o 

dinamizare continuă a efortului. 
 

6. Concluzii 
Luând act de demersurile conceptuale expuse anterior, fiecare oră şcolară, fiecare ciclu de 
discipline din învăţământul artistic trebuie să pună în valoare nivelurile învăţării, şi anume: 
cunoaşterea fenomenelor, (Ce este aceasta?), însuşirea cunoştinţelor şi a deprinderilor noi, 
(Ce trebuie să întreprind?), realizarea prin transfer a celor însuşite în situaţii noi (Cum să 
fac?), evaluarea/autoevaluarea variabilelor de succes (Care este eficacitatea acţiunii?).  
În afirmaţiile noastre am reieşit din realitatea că activitatea artistică diferă mult de alte 
activități ale omului prin specificul său ontologic, ceea ce necesită a lua în calcul 
oportunităţile şi provocările aparente în manifestarea potențialului individual al 
elevului/studentului, act care se exprimă prin transpunerea prescripţiilor teoretice în acţiuni 
practice incontestabil prin prezenţa reacțiilor emoţional-afective, prin trăirea proiectelor şi 
hărţilor logistice ale acţiunii, adică nu doar în aşteptarea unor stimuli veniți din exterior, ci 
prin fortificarea unor intenţii şi decizii artistice proprii ale elevului/studentului-subiecți ai 
educaţiei.  
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THE CONSUMER AND THE PROTECTION OF TOURISM SERVICES 
CONSUMERS 

 
CONSUMATORII ŞI PROTECŢIA CONSUMATORILOR DE SERVICII 
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Abstract 
Currently, the aspects of consumers and tourism consumer protection constitute an important subject 

for both the economic agents as tourist service providers and the tourists as consumers. These aspects are 
increasingly analysed, both in the speciality media and in the speciality literature. From there we can find out 
much interesting information related to the way of informing the tourist consumer or to the problems 
encountered during a travel. In this context, the purpose of this paper is to clear some concepts regarding 
consumers and their protection before, during, and after the consumption of tourist services. 

Key words: tourist consumers, tourist consumers’ protection 
 

1. Introducere 
Iniţial, consumatorul a avut o accepţie restrânsă valabilă până la apariţia noii legi de 

modificare a Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor. Prin acest 
act normativ, consumatorul a fost definit ca fiind persoana fizică care dobândeşte, utilizează 
sau consumă, ca destinatar final, produse obţinute de la agenţi economici sau care 
beneficiază de servicii prestate de aceştia. În Legea nr.37/2002 de modificare a Ordonanţei 
Guvernului nr.21/19923 privind protecţia consumatorilor, noţiunea de consumator a căpătat o 
accepţie nouă, lărgită, acesta fiind definit ca fiind persoana fizică sau grupul de persoane 
fizice constituite în asociaţii, care cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau 
servicii, în afara activităţii sale profesionale. Ceea ce este specific legislaţiei privind protecţia 
consumatorilor este faptul că reglementările sunt diverse. Astfel, acolo unde a fost necesar, 
legiuitorul a recurs la lege, iar atunci când norma se poate aplica în baza unei dispoziţii a legii 
a ales hotărârea de guvern, iar în situaţia în care ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor este suficient, a ales această soluţie. Este cunoscut faptul că 
drepturile fundamentale ale consumatorilor sunt: a). dreptul de a fi protejaţi împotriva riscului 
de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu; b). dreptul de a fi informaţi 
complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor; c). 
dreptul de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de 
calitate; d). dreptul de a fi despăgubiţi pentru prejudiciile generate de calitatea 
necorespunzătoare a produselor şi serviciilor. Diversitatea reglementărilor nu impietează cu 
nimic asupra modului în care se realizează protecţia consumatorilor în România. Chiar dacă 
organele statului cu atribuţii în domeniu au menirea de a supraveghea modul în care sunt 
respectate dispoziţiile legale privind protecţia consumatorilor, totuşi o susţinere activă şi reală 
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din partea societăţii civile, le-ar facilita rolul şi ar permite ca acestea să intervină, numai 
atunci când este absolut necesar. 
 

2. Consumatorul şi comportamentul consumatorului 
În limbajul curent cuvântul consumator4, desemnează persoana care cumpără pentru 

uzul său propriu bunuri oferite de producători în cadrul pieţei libere, concurenţiale. Din punct 
de vedere epistemologic, el este semnalat încă din secolul al XVIII-lea de către doctrina 
economică, astăzi făcându-şi prezenţa în legislaţiile naţionale ale mai multor state, constituind 
obiect de dispută pentru numeroşi specialişti. Când spunem consumator avem în vedere 
destinatarul final al bunurilor şi serviciilor oferite pe piaţă de către agenţii economici, adică 
cetăţeanul. Practic, toţi suntem consumatori, având în vedere că toţi consumăm produse şi 
beneficiem de servicii prestate de diverşi agenţi economici.5 Comportamentul consumatorului 
face referinţă în mod nemijlocit la tipul de comportament pe care îl adoptă consumatorii în 
procesul de identificare, utilizare, evaluare, abandonare a tuturor produselor şi serviciilor pe 
baza cărora aceştia îşi manifestă anumite aşteptări.  

În studiul comportamentului consumatorului este esenţial de ştiut6: de ce cumpără 
individul?, ce anume alege și cumpără?, de unde alege și cumpără?, în ce cantităţi cumpără?, 
cât de des face el aceste cumpărături? Aceste întrebări sunt esenţiale. De aici se desprind o 
serie de alte întrebări ce au ca scop identificarea comportamentului consumatorului, care 
poate fi definit drept totalitatea actelor decizionale ce sunt realizate atât la nivel de individ cât 
şi de grup, reflectând tendinţa de obţinere sau utilizare a unui bun sau serviciu dorit de acesta 
cu scopul satisfacerii nevoilor sale, fie ele actuale sau ulterioare care includ în mod direct şi 
procesul decizional al acestuia.7 În figura 1 se redă modelul de comportament al 
consumatorului de servicii turistice după Snak (1994)8. 

Figura 1. Modelul de comportament al consumatorului de servicii turistice 

 
Factorii care influențează comportamentul consumatorului sunt: mediul social, 

caracteristicile personale şi circumstanţele individuale9. 
                                                 
4Le petit Larousse ilustre, Dictionnaire encyclopedique, p. 802; 
5Zamfir, I.(2002), Protecţia consumatorilor pe înţelesul tuturor, Editura Dacia As, Ploieşti 
6Nedelea, A., (2003), Piaţa Turistică, Ed. Didactică şi Pedagogică, , Bucureşti. p.73 
7Nicolescu, E., (2001) Marketing în turism, Ed. Sport turism, Bucureşti, p.14 
8Snak, O., (1994), Managementul promoţional, Ed. Academia Română de Management, Bucureşti, pag.33 
9 Manolica, A.,(2013), Comportamentul Consumatorului, note de curs,Ed. Tehnopress, Iași, cap. 1, p. 1 
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▪ factorul cultural - este unul din factorii de influenţă asupra comportamentului 
persoanei. Odată cu maturizarea apar o serie de valori, percepţii şi norme comportamentale. 

▪ factorul social - influenţează consumatorul printr-o serie de canale specifice: familia, 
clasa socială, grupurile de referinţă, rolul său în societate.10 

▪ factorul personal - ia în consideraţie caracteristicile personale care influenţează în 
mod direct  decizia: vârsta individului, situaţia materială, ocupaţia, stilul de viaţă11. 

▪ factorul psihologic - este unul din factorii-cheie care se explică prin faptul că procesul 
de vânzare a unui produs turistic are loc doar în interacţiunea cu clientul. 

Principalele etape ale vieţii din punct de vedere al caracteristicilor ce reflectă venitul 
individului şi tendinţa de a călători a acestuia sunt redate în tabelul 1. 

Tabelul 1. Ciclul de viaţă şi înclinaţia spre turism (Wells şi Gubar, 2003)12 
Ciclul de viaţă familială Venitul Înclinaţia spre turism 

Celibatar Modest Mare 
Tânăr căsătorit, făra copii În creştere Medie 
Căsătorit cu un copil sub 6 ani În scădere Foarte slabă 
Căsătoriţi cu copii şcolari În creştere Slabă 
Matur, căsătorit, cu copii de întreţinut Stabil Medie 
Matur căsătorit, în activitate, fără copii de întreţinut Maxim Foarte mare 
Bătrân căsătorit, în activitate Stabil Mare 
Pensionar căsătorit Modest Foarte mare 
Pensionar singur Modest Slabă 

În literatura de specialitate se identifică o serie de comportamente adoptate de către 
turişti şi care caracterizează cererea de consum a acestora 13. Astfel există turişti ce sunt de 
părerea că turismul este un mijloc de îmbogăţire intelectuală; turişti care tind spre cunoaşterea 
locurilor noi, pentru sporirea nivelului de cultură, stabilirea unor relaţii şi contacte cu alţi 
indivizi; turismul este un mijloc de satisfacere a dorinţei prin aventură, un mod de relaxare 
totală, o modalitate de laudă prin călătorie. Un studiu realizat de Chen, Huang și Cheng 
(2009)14 este despre stilurile de viaţă ale  turiştilor și subliniază următoarele categorii de 
turişti: turişti ce sunt dominaţi mai mult de locul de petrecere a vacanţelor faţă de ţara în care 
acest loc se află; turiştii îşi doresc mai mult o atmosferă calmă comparativ cu cea agitată; 
turiştii sunt atraşi deseori de către marile oraşe; turiştii preferă staţiunile cunoscute faţă de 
cele necunoscute; turiştilor le place odihna activă; turiştii dau importanţă mai mare naturii faţă 
de civilizaţie. 
 

3. Abordări ale protecţiei consumatorilor 
Primele preocupări ȋn domeniul protecţiei consumatorilor se fac simţite ȋn Statele 

Unite ale Americii ȋn anul 1891, când Liga consumatorilor din New York15 a făcut o analiză a 

                                                 
10Palani S., Sohrabi S., (2013), Consumer attitudes and behavior when choosing a holiday destination, Business 
Economics and Tourism, accesat martie 2019 la adresa: 
[http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.919.8992&rep=rep1&type=pdf] 
11Sasu, C., (1998), Marketing Internațional, Ed. Polirom, Iași, p. 131 
12Wells W.D., Gubar G., (2003), Life Cicle Concept in Marketing Research, Journal of Marketing Research, vol. 
3, p. 355-363 accesat mai 2019 la adresa: 
[http://www.epiheirimatikotita.gr/elibrary/marketresearch/Life%20cycle% 
20concept%20in%20marketing%20research.pdf] 
13Sasu, C., (1995), Marketing, Ed. Universității "Al. I. Cuza", Iași, p. 101 
14Chen J.S., Huang Y.C & Cheng J.S., (2009), Vacation lifestyle and travel behaviors, Journal of Travel & 
Tourism Marketing, p.494-506 acesat martie 2019, 
[https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10548400903163038 ?needAccess=true] 
15OMICS International (2014), National Consumers League, accesat mai 2019,  
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produselor existente ȋn magazine dând sfaturi cetăţenilor ȋn alegerea magazinelor din care să 
facă cumpărături. În anii următori mişcarea de protecţie a consumatorilor ȋşi face simţită 
prezenţa prin apariţia romanului Jungla al lui Upton Sinclair (1906) – ȋn care sunt prezentate 
condiţiile improprii din abatoarele oraşului Chicago dar şi ideile socialiste, ca o posibilă 
rezolvare a condiţiilor grele de muncă.16 Clubul consumatorilor fondat de Frederick Schlink şi 
Stuart Chase, ȋn anul 1927 numara 300 de membri17, punea la dispoziţia membrilor săi liste 
cuprinzând produsele de bună calitate de pe piaţă şi liste cu produse nerecomandate – ce 
cuprindeau produse de proastă calitate sau prea scumpe ȋn raport cu reclama facută acestora. 
Interesul americanilor faţă de calitatea produselor, ȋl determină ȋn anul 1929 pe Frederick 
Schlink să fondeze organizaţia  non-profit Consumers Research18, care testa şi făcea 
comparaţii pentru membrii săi, asupra produselor existente pe piaţă. Rezultatele erau publicate 
ȋn revista lunară a Buletinul de cercetare al consumatorilor, distribuţia revistei fiind 
confidenţială. Organizaţia non profit Consumers Union, ȋnfiinţată ȋn anul 1935 va publica 
ȋncepând cu anul 1936 revista Consumer Reports, una dintre cele mai credibile surse de 
informare și consiliere privind produsele și serviciile de consum19. După cel de-al doilea 
Război mondial, o zi importantă ȋn mişcarea de susţinere ale drepturilor consumatorilor este 
ziua de 15 martie 1962, când preşedintele Statelor Unite ale Americii, John Fitzgerald 
Kennedy, expunea ȋn faţa Congresului american Carta drepturilor consumatorilor, unde erau 
menţionate cele patru drepturi fundamentale ale consumatorilor: dreptul la securitate, dreptul 
la informare, dreptul de a fi ascultat şi cel de a alege liber produse şi servicii.20 Începând cu 
anul 1985, ziua de 15 martie a devenit Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, 
sărbătorindu-se ȋn peste 220 de organizaţii aflate pe teritoriul a peste 115 state, membre a 
mişcării internaţionale Consumers International.  

În România problema protecţiei consumatorilor s-a pus cu adevărat după anii 1990, ȋn 
contextul când pe plan European, ţări precum Suedia, Danemarca, Marea Britanie, Germania, 
Belgia, Franţa, Țările de Jos, ȋncepeau să-şi structureze un sistem de legi ȋn domeniul acesta.21 
Ȋn această conjunctură, prin Ordonanţa Guvernului nr.18/1992 – privind ȋncetarea activităţii 
Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate, comisia se reorganizează ȋn 
Institutul Român de Standardizare, Biroul Român de Metrologie Legală şi Oficiul pentru 
Protecţia Consumatorilor – instituţie care are rolul de a implementa strategia şi politica 
guvernului României ȋn domeniul protecţiei vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor. Ȋn 
1992 Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor este organizat, prin adoptarea Hotărârii de 
Guvern nr. 482/1992 – privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Protecţia 
Consumatorilor, când s-a pus în discuţie, pentru prima dată, necesitatea sprijinirii asociaţiilor 
pentru protecţia consumatorilor şi participarea, împreună cu acestea, la informarea şi educarea 
                                                                                                                                                         
[http://research.omicsgroup.org/index.php/National_Consumers_League]. 
16Sinclair U. (2005), The Jungle, accesat mai 2019, [http://www.online-literature.com/upton_sinclair/jungle/]. 
17Wolfgang Saxon (1995),  Frederick J. Schlink, Writer and Pioneer In Consumerism, 103, The New York 
Times, accesat mai 2019,  
[http://www.nytimes.com/1995/01/20/obituaries/frederick-j-schlink-writer-and-pioneer-in-consumerism-
103.html] 
18Lloyd Duhaime (2010), 1929:  Consumers' Research Inc. (USA), First Consumer Rights Organization, accesat mai 2019,  
[http://www.duhaime.org/LawMuseum/LawArticle-1249/1929-Consumers-Research-Inc-USA-First-Consumer-Rights-
Organization.aspx]. 
19Consumer Reports Magazine (2016), accesat mai 2019, 
[http://www.consumerreports.org/cro/magazine/2016/09/index.htm]. 
20Site ANPC (2013), 15 martie - Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, accesat mai 2019,  
[http://www.anpc.gov.ro/articol/349/15-martie-ziua-consumatorului]. 
21 Site ANPC, Istoric ANPC, accesat mai 2019, 
[http://anpc.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=73&Itemid=47]. 
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consumatorilor. O nouă etapă ȋn funcţionarea acestui organism  este anul 2001, când prin 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 – pentru stabilirea unor măsuri privind 
înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, ia fiinţă 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. Conform Ordonanţei Guvernului nr. 
21/1992 – privind protecţia consumatorilor statul, prin mijloacele prevăzute de lege, 
protejează cetăţenii în calitatea lor de consumatori, asigurând cadrul necesar accesului 
neîngrădit la produse şi servicii, informării lor complete despre caracteristicile esenţiale ale 
acestora, apărării şi asigurării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice 
împotriva unor practici incorecte, participării acestora la fundamentarea şi luarea deciziilor 
ce îi interesează în calitate de consumatori. Deci prevederile ordonanţei se adresează atât 
consumatorilor de produse cât şi a serviciilor destinate consumatorilor de servicii. Ea 
stabileşte obligaţiile prestatorilor de servicii, precum folosirea ȋn cadrul serviciilor prestate  de 
proceduri sigure, care să nu afecteze viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori 
interesele economice ale acestora, să respecte condiţiile declarate sau clauzele din contracte. 
Ȋn ordonanţă sunt stipulate drepturile consumatorilor, la ȋncheierea contractelor sau dreptul de 
a pretinde prestatorului de servicii despăgubiri pentru pierderea suferită ca urmare a 
deficienţelor constatate, ȋn asemenea cazuri prestatorul de servicii suportând toate cheltuielile 
legate de aceste deficienţe. Prestatorii de servicii trebuie să informeze consumatorii despre 
tariful serviciului prestat, care va fi suportat de consumator, detaliind toate costurile 
serviciilor prestate, taxa pe valoarea adaugată, preţul serviciilor opţionale şi să furnizeze 
acestuia toate informaţiile şi datele tehnice privind serviciul prestatat. Alături de Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/1999 – privind protecţia consumatorului, Legea nr. 296/2004 – privind 
Codul consumului, este o lege adoptată ȋn demersul de a realiza o protecţie a consumatorilor 
ȋn general şi a consumatorilor de servicii ȋn special. Ordonanţa Guvernului nr. 92/1999 – 
privind protecţia consumatorului şi Legea nr. 296/2004 – privind Codul consumului, sunt 
două legi de bază ȋn tratarea problemelor cu care se confruntă consumatorii, dar problemele 
lor ȋn procurarea diverselor servicii şi ȋn special a celor turistice, sunt tratate prin legi 
specifice fiecărei situaţii ȋn parte. 
 

4. Protecţia consumatorului de servicii turistice ȋn România 
Ȋn cele ce urmează vom aborda modalităţile ȋn care consumatorul de servicii turistice 

este protejat ȋn diferitele faze ale consumului turistic. Din punctul său de vedere, 
consumatorul de servicii turistice este interesat de a fi protejat ȋn trei faze de desfăşurare a 
demersului turistic şi anume:  faza de alegere a serviciilor turistice; faza de cumpărare a 
serviciilor turistice; faza de consum a acestor servicii. 

Ȋn faza de alegere a unui pachet turistic, consumatorul de servicii turistice va fi 
protejat  de legi  cu  caracter  general, aplicabile  ȋn  cazul  tuturor  activităţilor economice, 
precum Ordonanţa Guvernului nr. 21/199222 sau Legea nr. 193/2000.23 

Ȋn faza de cumpărare a pachetelor turistice, consumatorul este protejat de legi 
specifice, dar deseori aceste legi specifice se completează cu legi care au un caractrer general. 
Ȋn procesul de  cumpărare   a   pachetelor   turistice,  un   act   normative   important   este   
                                                 
22Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 din 21/08/1992 – privind protecţia consumatorului. Modificările sunt aduse 
de: Legea nr. 363/2007 şi O.U.G. nr. 174/2008. 
[http://www.anpc.gov.ro/anpcftp/legislatie/Ordonanta%20nr.%2021%28r2%29%20din%201992.html], accesat 
mai 2019. 
23Legea nr.193/2000 (actualizata la data de 13 iunie 2014) – privind clauzele abuzive din contractele ȋncheiate 
ȋntre profesionişti şi consumatori, republicată ȋn temeiul prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru 
punerea ȋn aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă [http://legislatie.just.ro/Public/Detalii 
Document/77879], accesat mai 2019.  
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Ordonanţa Guvernului nr.107/1999 – privind activitatea de comercializare a pachetelor de 
servicii turistice24, modificată prin Ordinul nr. 1387/2015 – pentru aprobarea contractului de 
comercializare a pachetelor de servicii turistice. Ordonanţa are ca obiect, armonizarea 
legislaţiei române cu cea a statelor membre ale Uniunii Europene, ȋn privinţa vânzării 
pachetelor de servicii turistice, definind totodată pachetul de servicii turistice.25 Ȋnsă, o lege cu 
caracter special nu poate singură să acopere rezolvarea problematicii unei situaţii şi atunci se 
apelează la mai multe legi, pentru a se realiza o protecţie pertinentă a consumatorului de 
servicii turistice. Astfel Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 – privind activitatea de 
comercializare a pachetelor de servicii turistice, nu poate rezolva singură o problemă apărută 
ȋn comercializarea pachetului turistic şi atunci se apelează la prevederile Legii nr. 631/2001 – 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.107/1999 – privind activitatea de comercializare a 
pachetelor de servicii turistice26, care aduce unele modificări ȋn ceea ce priveşte contractul de 
comercializare a pachetului de servicii turistice, a definirii agenţiei de turism, a facturării 
separate a diferitelor prestaţii ale aceluiaşi pachet de servicii, etc. Aceste două acte normative 
trebuiesc la rândul lor coroborate cu, Legea nr. 193/2000 – privind clauzele abuzive din 
contractele ȋncheiate ȋntre comercianţi şi consumatori. Legea 193/2000 – privind clauzele 
abuzive din contractele ȋncheiate ȋntre profesionişti şi consumatori, a fost modificată prin 
Legea nr. 161/2010 – pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 295/2004 – privind Codul 
consumului şi a Legii nr. 193/2000 – privind clauzele abuzive din contractele incheiate ȋntre 
comercianţi şi consumatori, publicată in Monitorul Oficial al României nr. 497/2010. 

Ȋn afară de legi şi ordonanţe de urgenţă pentru protecţia consumatorilor de turism , ȋn 
faza de comercializare a pachetelor turistice, acţionează şi ordine ale ministrului. Ordinul 
Ministrului Turismului nr. 235/200127, prin care agenţii economici care comercializează 
pachete de servicii turistice sunt obligaţi să ȋncheie poliţe de asigure cu societăţi de asigurare, 
privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti, ȋn 
cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism, legalizând totodată modelul de 
poliţă-cadru. Acest ordin a fost modificat în anul 2014 prin Ordinul Ministrului Economiei  
nr. 562/201428 – pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Turismului nr. 
235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de 
turism, prin care este interzisă încheierea poliţei de asigurare cu clauza de franşiză, sau sunt 
modificate condiţiile de asigurare privind cuantumul cheltuielilor de repatriere. Ordinul 
Ministrulul Economiei Comerţului şi Turismului nr. 1387/2015 – pentru aprobarea 
contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice29, se referă la vânzarea şi 
eliberarea documentelor de plată şi călătorie care se fac de agenţia turistică şi stabileşte 

                                                 
24Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 – privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii 
turistice,[http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordonanta_activitate_comercializare_pachete_servicii_turistice_10
7_2008.php], accesat mai 2019. 
25Ibid. art. 2(1) Pachet de servicii turistice  
26Legea nr. 631/2001 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de 
comercializare a pachetelor de servicii turistice, [http://www.legex.ro/Legea-631-2001-27228.aspx], accesat mai 
2019. 
27Ordinul Ministrului Turismului nr. 235/2001 – privind asigurarea turiştilor ȋn cazul insolvabilităţii sau 
falimentului agenţiei de turism. [http://www.legex.ro/Ordin-235-2001-25650.aspx], accesat mai 2019. 
28Ordinul Ministrului Economiei nr. 562/2014 – privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului 
turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism. 
[http://legeaz.net/monitorul-oficial-273-2014/ordinul-ministerului-economiei-562-2014], accesat mai 2019. 
29Ordinul Ministrului Economiei Comerţului şi Turismului nr. 1387/2015 – aprobarea contractului de 
comercializare a pachetelor de servicii turistice, [http://lege5.ro/Gratuit/he2tcnzsge/ordinul-nr-1387-2015-
pentru- aprobarea-contractului-de-comercializare-a-pachetelor-de-servicii-turistice], accesat mai 2019. 
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conţinutul contractului de comercializare, acest ordin abilitând Autoritatea Naţională pentru 
Turism să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile impuse.  

Faza de consum, este cea mai reprezentativă, când consumatorul de servicii turistice 
se  poate ȋntâlni cu situaţii când protecţia sa este absolut necesară. 

Protecţia consumatorului de servicii turistice, este abordată ȋn România, prin  stabilirea 
unor acte normative care să asigure acestuia certitudinea că ȋn locaţiile turistice de destinaţie 
va dispune de condiţii de odihnă şi tratament corecte. În cele ce urmeză, se menţionează 
câteva dintre ele: Hotărârea Guvernului  nr. 852/200830, stabileşte criteriile obligatorii de 
atestare a unei staţiuni turistice, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 152/200231, oferă 
protecţie consumatorilor de turism prin delimitarea de alte societăţi comerciale şi definirea 
societăţii de turism balnear şi de recuperare,  Hotărârea Guvernului nr. 237/200132 stabileşte 
modul ȋn care se face cazarea, cum se ȋnscriu turiştii ȋn unităţile de cazare şi protecţia 
turiştilor, Hotărarea Guvernului nr. 306/ 200133, stipulează adoptarea de taxe unice, pentru 
turiştii români cât şi străini, atât la cazare cât şi la muzee sau alte obiective de patrimoniu 
cultural, Hotărârea Guvernului nr. 559/ 200134, prin care comercializarea în staţiunile turistice 
a alimentelor sau a preparatelor şi semipreparatelor din carne, lapte, ouă, a produselor de 
panificaţie, de patiserie şi de cofetărie, precum şi a băuturilor alcoolice, băuturilor 
nealcoolice, calde şi reci, este permisă numai în structurile de primire turistice cu funcţiuni de 
alimentaţie publică clasificate şi în unităţile specializate. Protecţia turistului atunci când 
utilizează ca mijloc de deplasare avionul este asigurată de Hotărârea Guvernului nr. 
1912/2006, când acesta beneficiază de despăgubiri băneşti, ȋn cazul ȋntârzierilor, a anularii 
unui zbor sau de  asistenţă ȋn cazul refuzului la ȋmbarcare, şi ȋn cazul deplasării pe mare sau 
pe căile de navigaţie interioare, când consumatorul de servicii turistice beneficiază de 
prevederile Hotărârii Guvernului nr.1061/2013.35 
 

5. Concluzii 
Protecţia consumatorilor este un subiect ce a fost tratat în permanenţă de specialişti. 

De aceea, odată cu dezvoltarea societăţii şi creşterea standardelor de viaţă s-a mărit şi numărul 
reglementărilor şi normelor impuse funcţionării corespunzătoare a unităţilor comerciale. Una 
dintre problemele cu care se confruntă activitatea de protecţie a consumatorilor în România 
este lipsa de educaţie a populaţiei, care nu este obişnuită să acţioneze atunci când îi sunt 
încălcate drepturile fundamentale în calitate de consumatori. Este important ca cetăţenii să fie 

                                                 
30Hotărârea Guvernului nr.852/2008 – aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice,  
[http://www.mie.ro/_documente/turism/legislatie/hg_852_2008.pdf], accesat mai 2019. 
31Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 152/2002 – privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale 
de turism balnear şi de recuperare, [http://www.legex.ro/OUG-152-2002-30494.aspx], accesat mai 2019. 
32Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 – aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor 
ȋn structuri de primire turistice, [http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_evidenta_protectia_turisti_structuri_ 
primire_ turistice_237_2001_2008.php] accesat mai 2019. 
33Hotărârea Guvernului nr. 306/ 2001 – privind practicarea de către agenţii economici din turism şi de către 
instituţiile de cultură de tarife şi taxe nediscriminatorii pentru turiştii şi vizitatorii români şi straini,  
[http://www.anpc.gov.ro/anpcftp/legislatie/servicii/Hotarare%20nr.%20306%20din%202001.html], accesat mai 
2019. 
34Hotărârea Guvernului nr. 559/ 2001 – privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare şi 
nealimentare în staţiunile turistice, [http://www.legex.ro/Hotararea-559-2001-26999.aspx], accesat mai 2019. 
35HG 1061/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 
al Parlamentului European şi al consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc 
pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004.  
[http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_1061_2013_masuri_aplicare_regulament_ue_1177_2010_drepturile_pa
sagerilor_calatoresc_pe_mare_cai_navigabile_interioare.php], accesat mai 2019. 
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educaţi în acest spirit. Din cauza lipsei de reacţie şi a dezinformării asupra oportunităţilor şi 
drepturilor consumatorilor, este foarte probabil ca numeroşi consumatori să-şi exercite mai 
puţin ori să nu-şi exercite drepturile, în caz de nevoie. Prin urmare, o bună parte a eforturilor 
agenţilor de mediatizare din domeniu trebuie să se îndrepte spre acele segmente ale 
consumatorilor care prezintă un risc mai ridicat de dezinformare sau pasivitate în faţa 
constatării unor probleme. 
 

Bibliografie 
1. Chen J.S., Huang Y.C & Cheng J.S., (2009), Vacation lifestyle and travel behaviors, 

Journal of Travel & Tourism Marketing, p.494-506 acesat martie 2019, 
[https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10548400903163038 
?needAccess=true]. 

2. Lloyd Duhaime (2010), 1929:  Consumers' Research Inc. (USA), First Consumer Rights 
Organization, accesat mai 2019, [http://www.duhaime.org/LawMuseum/LawArticle-
1249/1929-Consumers-Research-Inc-USA-First-Consumer-Rights Organization.aspx]. 

3. Manolica, A.,(2013), Comportamentul Consumatorului, note de curs,Ed. Tehnopress, 
Iași, cap. 1, p. 1. 

4. Nedelea, A., (2003), Piaţa Turistică, Ed. Didactică şi Pedagogică,  Bucureşti. p.73. 
5. Nicolescu, E., (2001) Marketing în turism, Ed. Sport turism, Bucureşti, p.14. 
6. Palani S., Sohrabi S., (2013), Consumer attitudes and behavior when choosing a 

holiday destination, Business Economics and Tourism, accesat martie 2019 la adresa: 
[http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.919.8992&rep=rep1&type
=pdf]. 

7. Sasu, C., (1998), Marketing Internațional, Ed. Polirom, Iași, p. 131. 
8. Sasu, C., (1995), Marketing, Ed. Universității "Al. I. Cuza", Iași, p. 101. 
9. Sinclair U. (2005), The Jungle, accesat mai 2019, [http://www.online-

literature.com/upton_sinclair/jungle/]. 
10. Snak, O., (1994), Managementul promoţional, Ed. Academia Română de 

Management, Bucureşti, pag.33. 
11. Wells W.D., Gubar G., (2003), Life Cicle Concept in Marketing Research, Journal of 

Marketing Research, vol. 3, p. 355-363 accesat mai 2019 la adresa: 
[http://www.epiheirimatikotita.gr/elibrary/marketresearch/Life%20cycle% 
20concept%20in%20marketing%20research.pdf]. 

12. Wolfgang Saxon (1995),  Frederick J. Schlink, Writer and Pioneer In Consumerism, 
103, The New York Times, accesat mai 2019, 
[http://www.nytimes.com/1995/01/20/obituaries/frederick-j-schlink-writer-and-
pioneer-in-consumerism-103.html]. 

13. Zamfir, I.(2002), Protecţia consumatorilor pe înţelesul tuturor, Editura Dacia As, 
Ploieşti. 

14. ***Consumer Reports Magazine (2016), accesat mai 2019, 
[http://www.consumerreports.org/cro/magazine/2016/09/index.htm]. 

15. ***Le petit Larousse ilustre, Dictionnaire encyclopedique, p. 802. 
16. ***OMICS International (2014), National Consumers League, accesat mai 2019, 

[http://research.omicsgroup.org/index.php/National_Consumers_League]. 
17. ***Site ANPC (2013), 15 martie - Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, 

accesat mai 2019, 
[http://www.anpc.gov.ro/articol/349/15-martie-ziua-consumatorului]. 

18. ***Site ANPC, Istoric ANPC, accesat mai 2019, 



Gina Ionela BUTNARU, Mirela ŞTEFĂNICĂ 

 164

[http://anpc.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=73
&Itemid=47]. 

19. ***Hotărârea Guvernului nr.852/2008 – aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a 
staţiunilor turistice, 
[http://www.mie.ro/_documente/turism/legislatie/hg_852_2008.pdf], accesat mai 
2019. 

20. ***Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 – aprobarea Normelor cu privire la accesul, 
evidenţa şi protecţia turiştilor ȋn structuri de primire turistice, 
[http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_evidenta_protectia_turisti_structuri_ primire_ 
turistice_237_2001_2008.php] accesat mai 2019. 

21. ***Hotărârea Guvernului nr. 306/ 2001 – privind practicarea de către agenţii 
economici din turism şi de către instituţiile de cultură de tarife şi taxe nediscriminatorii 
pentru turiştii şi vizitatorii români şi straini, 
[http://www.anpc.gov.ro/anpcftp/legislatie/servicii/Hotarare%20nr.%20306%20din%2
02001.html], accesat mai 2019. 

22. ***Hotărârea Guvernului nr. 559/ 2001 – privind unele măsuri de comercializare a 
produselor alimentare şi nealimentare în staţiunile turistice, 
[http://www.legex.ro/Hotararea-559-2001-26999.aspx], accesat mai 2019. 

23. ***HG 1061/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării 
Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European şi al consiliului din 24 
noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi 
navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004. 
[http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_1061_2013_masuri_aplicare_regulament_ue_
1177_2010_drepturile_pasagerilor_calatoresc_pe_mare_cai_navigabile_interioare.ph], 
accesat mai 2019. 

24. ***Ordinul Ministrului Turismului nr. 235/2001 – privind asigurarea turiştilor ȋn cazul 
insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism. [http://www.legex.ro/Ordin-235-
2001-25650.aspx], accesat mai 2019. 

25. ***Ordinul Ministrului Economiei nr. 562/2014 – privind modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul 
insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism. [http://legeaz.net/monitorul-oficial-
273-2014/ordinul-ministerului-economiei-562-2014], accesat mai 2019. 

26. ***Ordinul Ministrului Economiei Comerţului şi Turismului nr. 1387/2015 – 
aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, 
[http://lege5.ro/Gratuit/he2tcnzsge/ordinul-nr-1387-2015-pentru-aprobarea-
contractului-de-comercializare-a-pachetelor-de-servicii-turistice], accesat mai 2019. 

27. ***Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 din 21/08/1992 – privind protecţia 
consumatorului. Modificările sunt aduse de: Legea nr. 363/2007 şi O.U.G. nr. 
174/2008,[http://www.anpc.gov.ro/anpcftp/legislatie/Ordonanta%20nr.%2021%28r2%
29%20din%201992.html], accesat mai 2019. 

28. ***Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 –  privind activitatea de comercializare a 
pachetelor de servicii turistice, 
[http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordonanta_activitate_comercializare_pachete_ser
vicii_turistice_107_2008.php], accesat mai 2019. 

29. ***Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 152/2002 – privind organizarea şi 
funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare, 
[http://www.legex.ro/OUG-152-2002-30494.aspx], accesat mai 2019. 



The consumer and the protection of tourism services consumers 

 165 

30. ***Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 212 din 28 august 1992, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994. 

31. ***Legea nr.193/2000 (actualizata la data de 13 iunie 2014) – privind clauzele 
abuzive din contractele ȋncheiate ȋntre profesionişti şi consumatori, republicată ȋn 
temeiul prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea ȋn aplicare a Legii 
nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă. [http://legislatie.just.ro/Public/Detalii 
Document/77879], accesat mai 2019. 

32. ***Legea nr. 631/2001 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 
privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, 
[http://www.legex.ro/Legea-631-2001-27228.aspx], accesat mai 2019. 

 
 
 
 
 



 

 166

CULTURAL TOURISM AS A SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
ALTERNATIVE IN ROMANIAN RURAL AREAS 
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ZONELE RURALE ROMÂNEȘTI 
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Abstract 
Although most of the Romanian villages do not have monumental ancient sites or magnificent historical 

structures or other such attractions conforming to the world standards, they still include something that is 
sustainable and unique: a rural culture. These areas preserve exceptional cultural values (material and, 
especially, immaterial), which are though, most often, not recognized as a development factor and are, therefore, 
not properly managed. Instead, most groups of economically and socially marginalized people live in villages, 
generating a strong need for society to focus on the future of Romanian rural areas. 

This paper addresses the way cultural tourism can be a means of supporting the rural community (and 
its cultural heritage), of reducing poverty, as an incentive to decrease population migration towards urban areas 
or other countries, and as a determining factor in regeneration and sustainable development of rural areas. 

Key words: cultural tourism, rural tourism, cultural heritage, rural regeneration, sustainable 
development 
 

1. Introducere 
O caracteristică predominantă a zonelor rurale din întreaga lume este dată de ritmul și 

rata de schimbare. Regiunea rurală a fost în mod tradițional un loc de producție dominat de 
agricultură, dar schimbările survenite în practicile agricole, mecanizarea și influențele 
globalizării au afectat profund structura comunităților rurale, care tind să se transforme din 
zone de producție în zone de consum (Marsden, 1998; McAreavey, McDonagh, 2010). Aceste 
schimbări au efecte semnificative asupra formării socio-culturale a comunităților rurale. 
Migrația (spre alte țări și/sau zone urbane), în special a tinerilor, a persoanelor apte de muncă, 
a devenit o practică obișnuită, deoarece oamenii caută locuri de muncă mai bine renumerate 
sau pentru a înlocui ocupațiile terestre pierdute3. Aceste schimbări au afectat coeziunea și 
vitalitatea multor comunități rurale.  

Ca răspuns la provocările și incertitudinile induse de globalizare și de alți factori, 
multe comunități rurale din întreaga lume au adoptat dezvoltarea turismului ca o abordare 
alternativă, sperând să obțină un sentiment de sustenabilitate. În timp ce unele dintre acestea 
par să fi reușit, cel puțin pe termen scurt, altele au eșuat. Aceste comunități rurale se bazează 
pe cultura și simbolurile culturale, inclusiv artefacte, muzică, folclor, arhitectură, patrimoniu 
și peisaje geografice, ca o caracteristică principală pentru dezvoltarea turismului. De fapt, 
cultura locală - definită în general prin tradițiile, obiceiurile și valorile de lungă durată ale 
unei comunități - a devenit un factor dominant pentru atragerea turiștilor. Multe dintre aceste 
mici comunități rurale au o bogăție culturală unică, care e adesea precizată în diverse oferte de 
produse turistice, publicații de marketing și mass-media. Astfel, patrimoniul cultural 

                                                 
1 Researcher III, Centre for Industry and Services Economics, “Costin C. Kiriţescu” National Institute for 
Economic Research, Romanian Academy, ellaistoc@gmail.com 
2 Researcher III, Centre for Industry and Services Economics, “Costin C. Kiriţescu” National Institute for 
Economic Research, Romanian Academy, doina_ta@yahoo.com 
3 Banca Mondială (2014) afirma că 70% dintre cei mai săraci oameni din lume trăiesc în zonele rurale și că 
aceștia suferă de degradarea resurselor de apă și pământ. 
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constituie o resursă economică importantă, tot mai des exploatată ca o componentă importantă 
a produsului turistic, a dezvoltării economice și regenerării locale.  

O întrebare importantă este ce și cum se poate face pentru a dezvolta turismul în 
zonele rurale, ca o modalitate de a dispersa beneficiile obținute și de a spori impactul asupra 
sărăciei. Astfel, scopul dezvoltării turismului cultural în zonele rurale este, în primul rând, de 
a spori beneficiile nete pentru populația locală. De asemenea, turismul poate produce o serie 
de alte avantaje pentru zonele rurale, cum ar fi: dezvoltarea infrastructurii și oportunități de 
investiții. Cu toate acestea, dezvoltarea turismului cultural în zonele rurale are provocările 
sale. 
 

2. Turismul cultural și dezvoltarea zonelor rurale 
Cultura este produsul activității umane, este ceea ce îl deosebește pe om de celelalte 

animale, este o expresie a minții umane într-un sens material (artefacte, monumente 
arhitecturale etc.) sau într-un sens imaterial (muzică, datini etc.). Aceasta oferă contextul și 
conținutul vieții, un cadru prezent pe baza moștenirii din trecut pentru viitor. 

În prezent, cultura poate fi considerată unul dintre cei mai importanți factori ai 
dezvoltării. Rolul culturii în dezvoltare ar trebui tratat din mai multe unghiuri: odată, ca o 
valoare intrinsecă, apoi ca un factor real al dezvoltării regionale, care să ducă la creșterea 
atractivității regiunilor pentru turiști, rezidenți și investitori, în cele din urmă, ca factor activ 
de dezvoltare socială, bazat pe cunoaștere, toleranță și creativitate.  

Turismul și-a asumat un rol esențial în dezvoltarea destinațiilor. Iar în cele mai multe 
cazuri, cultura reprezintă un atu important pentru dezvoltarea turismului, precum și unul 
dintre beneficiari majori ai acestei dezvoltări. Cultura are un rol major în atractivitatea 
majorității destinațiilor, nu numai în ceea ce pivește turismul, ci și atragerea locuitorilor și a 
investițiilor. Pe de-o parte, resursele culturale sunt văzute ca parte a patrimoniului 
destinațiilor, legate în mare măsură de educația populației locale și de susținerea identităților 
culturale locale sau naționale. Pe de altă parte, turismul este privit ca o activitate legată de 
petrecerea timpului liber, distinctă de viața de zi cu zi.  

Turismul cultural este, probabil, cel mai vechi dintre noile fenomene turistice. Prin 
definiție, turismul cultural implică consumul cultural de către vizitatori în timpul călătoriei 
(Richards, 2013). 

Începând cu anii `80, turismul cultural a început a fi considerat o sursă majoră de 
dezvoltare economică pentru multe destinații (OECD, 2005). Acest lucru se datorează: 
creșterii interesului față de cultură, în special ca o sursă de identitate și diferențiere în fața 
globalizării, modificarea stilurilor de consum, îndreptate mai degrabă spre dezvoltarea 
personală decât spre materialism și spre acumularea de experiențe decât spre vizitatea 
obiectivelor turistice, conducând la creșterea importanței culturii intangibile și a rolului 
imaginii și atmosferei, conducând la creșterea mobilității și a accesului spre alte locuri, alte 
culturi.   

Turismul rural este un nume colectiv pentru diverse activități turistice ce se desfășoară 
în afara urbelor și zonelor turistice de masă. Importanța turismului rural se reflectă într-o 
interacțiune extrem de semnificativă între producția agricolă a produselor tradiționale, 
obiceiuri specifice, gastronomia locală și utilizarea resurselor existente pentru realizarea 
serviciilor turistice. Cu alte cuvinte, turismul rural include și o ofertă culturală locală (de la 
folclor, mod de viață la meșteșuguri, gastronomie, enologie etc.) Așadar, se poate spune că 
turismul rural este, totodată, și cultural. Iar atmosfera familială și ospitalitatea din cadrul 
micilor comunități rurale reprezintă unul din cele mai mari avantaje. 
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În România, turismul rural s-a practicat de multă vreme, dar în mod neorganizat, ca 
rezultat al încercării turiștilor de a gasi un mod de cazare accesibil și cu un grad de confort 
mai ridicat decât în cazul campingurilor sau cabanelor. După 1989, s-a simțit nevoia unei 
organizari a acestor spații de cazare, prin omologarea și clasificarea lor. Primele forme ale 
turismului rural organizat au aparut în zona Rucăr-Bran. Acestea au condus ulterior, în 1994, 
la înființarea organizației ANTREC4. După apariția acestei asociații, în fiecare județ au fost 
omologate unități de cazare.  

De atunci și până astăzi, numărul unităților de cazare din zona rurală a crescut simțitor 
(tabel 1). 

Tabelul 1. Evoluția numărului unităților de cazare specifice turismului rural 
Tipuri de unități 1995 2000 2005 2010 2015 2018 

Sate de vacanță 1 1 3 4 7 10 
Pensiuni turistice 128 201 597 949 1527 1709 
Pensiuni agroturistice  400 956 1354 1918 2821 

Sursa: www.insse.ro 
Direct proporțional a crescut și cererea turistică (tabel 2). 

Tabelul 2. Evoluția numărului de turiști cazați în unități de primire specifice turismului rural. Număr 
de persoane 

Tipuri de unități 2000 2005 2010 2015 2017 
Sate de vacanță  1007 4292 1757 5932 6233 
Pensiuni turistice  89328 310035 406632 899494 1157665 
Pensiuni 
agroturistice  

28152 170164 289923 672756 1004400 

Sursa: www.insse.ro 
Ca în majoritatea țărilor, nici în România activitățile agricole nu mai reprezintă 

singura cale pentru dezvoltarea zonelor rurale. Dar, în ciuda datelor de mai sus, adesea, 
spațiul rural este considerat sinonim cu declinul. Discrepanța dintre rural și urban este una 
foarte accentuată. Mediul rural nu se bucură de avantajele dezvoltării economice, în termeni 
de servicii și facilități, diversitate economică, infrastructură etc. Multe localități din mediul 
rural nu sunt conectate la rețelele de canalizare, apă curentă, electricitate, gaze, transport și 
comunicații. Aceasta conduce la un acces limitat către informație, tehnologie, inovație, fiind 
afectată semnificativ negativ calitatea vieții locuitorilor din zonele respective. 

Cu toate acestea, zonele rurale românești rămân bogate în privința patrimoniului 
cultural și însăși traiul arhaic poate fi transformat dintr-un neajuns într-un avantaj.  

Unul din motivele călătoriei spre o destinație rurală este familiarizarea cu populația 
locală și tradițiile acesteia. Turiștii care vizitează astfel de locuri participă, de obicei, la 
diferite activități specifice zonei, precum: fabricarea manuală a diferitelor produse 
tradiționale, sărbători locale, mese la care sunt servite produse gastronomice locale etc. 
Obiceiurile, datinile, portul, arhitectura tradițională și alte elemente de patrimoniu cultural au 
un rol desăvârșit în crearea produsului turistic rural. 

Așadar, dintre cele mai importante caracteristici ale turismului rural este apropierea de 
modul de viață într-o comunitate rurală, prin participarea la activitățile zilnice ale gazdei, 
explorarea obiceiurilor sătenilor, folclorului, muzicii și a altor valori culturale. Turiștii 
vizitează din ce în ce mai mult destinații în care pot experimenta un stil de viață diferit de al 
                                                 
4 ANTREC este o organizație a proprietarilor de pensiuni turistice sau restaurante cu specific, a meșterilor 
populari și ansamblurilor folclorice, a proprietarilor sau administratorilor unor obiective din patrimoniul cultural 
sau natural, a agențiilor de turism care promovează și vând produse, pachete și servicii turistice ce vizează 
turismul rural, ecologic și cultural, a altor actori din acest domeniu care sunt pasionați și acționează pentru 
promovarea rutelor, destinațiilor și obiectivelor din zona patrimoniului cultural, patrimoniului natural și 
patrimoniului imaterial al României. 



Cultural tourism as a sustainable development alternative in Romanian rural areas 

 169 

lor și pot fi părtași la cultura și obiceiurile de zi cu zi ale locuitorilor acestor destinații. Prin 
urmare, legătura dintre turismul rural și turismul cultural este foarte clară. 

În multe sate românești oamenii și-au păstrat un mod tradițional de viață și, ca atare, 
constituie o atracție pentru turiștii ce vor sa petreacă timpul în aer liber și într-un mediu unic 
și pitoresc. Aceștia au ocazia să se cazeze în locuințe tradiționale autentice, să experimenteze 
bucătăria locală și să participe la evenimente tradiționale. Multe zone rurale sunt bogate în 
elemente etno-sociale cu un caracter special și, în consecință, foarte atractive pentru vizitatori. 

Călătoriile cu scopul de a experimenta alte culturi permite turiștilor și gazdelor, 
deopotrivă, să aprecieze diferențele culturale, precum și legăturile ce stau la baza diferitelor 
culturi. 

Zonele rurale sunt caracterizate ca zone cu un puternic simț al modului de viață 
comunitar, tradițional, local, în opoziție cu stilul de viață „cosmopolit” întâlnit la oraș. Traiul 
rural este „mai lent”, mai puțin materialist și mai puțin „complicat” față de cel din zonele 
urbane. Interesul crescând al turiștilor pentru patrimoniul cultural evidențiază importanța 
acestor caracteristici ale zonelor rurale. 

Identitatea unui loc este legată de contextul istoric sau moștenit și de particularitațile 
care caracterizează acea zonă în mod tradițional. Potrivit lui Defner și Metaxas (2007), există 
viziuni complementare în ceea ce privește identitatea locului; identitatea unui loc poate fi 
considerată ca un lucru obiectiv și, conform observației lui Pritchard și Morgan (2001) cu 
privire la relația dintre cultură, identitatea locului și reprezentarea turistică, „reprezentările 
utilizate în marketingul destinației nu sunt expresii ale identității unui loc lipsite de valoare, ci 
ele ele sunt punctul culminant al proceselor istorice, sociale, economice și politice”. 

Cultura locală oferă un sentiment de identitate pentru comunitate. Această identitate 
facilitează înțelegerile, tradițiile și valorile reciproce, toate acestea fiind esențiale pentru 
identificarea planurilor necesare de acțiune pentru îmbunătățirea bunăstării generale a 
comunității. Cultura contribuie la construirea unui act de identitate și solidaritate locală. Ea 
influențează încrederea pe care comunitățile o au pentru a se reuni și pentru a răspunde 
nevoilor și problemelor specifice. Acest angajament local în rândul locuitorilor, indiferent de 
condițiile economice sau politice, poate servi drept un instrument valoros în modelarea 
eficacității opțiunilor de dezvoltare și a acțiunilor locale. 

Identitatea construită pe moștenirea culturală este considerată un important factor 
concurențial, care implică atragerea de capital uman cu înaltă calificare, companii și investiții, 
deci, este văzută ca un instrument de marketing al locului pentru a susține și atrage oamenii și 
investițiile. 

Investițiile realizate în domeniul culturii - pe lângă profiturile imateriale, sociale - au 
și ele o dimensiune economică. Valoarea subvenției pentru întreprinderile culturale se 
înmulțește, datorită industriilor culturale, care contribuie la creșterea ocupării forței de muncă 
și la generarea unei valori naționale brute a produsului. Trebuie subliniat faptul că investițiile 
în infrastructura culturală îndeplinesc, la fel ca și celelalte cheltuieli publice, funcții ale 
multiplicatorilor de dezvoltare. 

Unul dintre efectele investițiilor în domeniul culturii este extinderea bazei economice 
regionale care constituie un impuls pentru dezvoltarea ulterioară. Această evoluție este 
exprimată prin îmbunătățirea situației de piață și de marketing a entităților comerciale 
existente (de exemplu, o schimbare pozitivă a imaginii unei regiuni), îmbunătățirea nivelului 
de trai al locuitorilor (extinderea infrastructurii culturale și creșterea accesului la cultură), 
precum și o creștere a numărului de locuri de muncă asociate procesului de derulare a 
investițiilor și, mai departe, funcționării elementelor noi ale activelor fixe ale unei regiuni. 
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Incluziunea culturii în modelele comunitare și de dezvoltare economică poate lua mai 
multe forme. Cultura poate servi drept accent central. Turismul se alătură altor activități care 
se concentrează în mare măsură pe promovarea, conservarea și dezvoltarea culturii locale sau 
regionale. Acestea includ: renovarea satelor (reabilitarea arhitecturală), evidențierea 
moștenirii arhitecturale a unei zone (restaurarea siturilor istorice), promovarea locațiilor 
culturale (centre de patrimoniu local, evenimente culturale tradiționale), artizanatul 
tradițional, aptitudinile artistice și meșteșugurile reprezentative culturii locale, divertismentul 
cultural și diseminarea culturii (organizarea de activități culturale, festivaluri și expoziții 
permanente). 

În zonele rurale, turismul cultural poate fi folosit atât pentru a sprijini mijloacele de 
trai și meșteșugurile tradiționele, cât și pentru a susține comunitățile amenințate de migrație. 
Dezvoltarea turismului în zonele rurale capătă importanță deoarece există, adesea, puține 
surse alternative de venit.  

În acest context, cultura rurală poate fi un bun viabil și poate oferi un avantaj 
competitiv pentru unele comunități rurale atunci când se consideră turismul o strategie de 
revitalizare și sustenabilitate. Viața culturală a oamenilor din mediul rural este reprezentată 
prin modele și moduri de viață distincte și diferite și exprimată prin diverse tradiții, texte, 
artefacte și alte forme simbolice, care oferă pentru mulți un contrast cu lumea și stresul vieții 
urbane. Astfel, prin turism, regiunile rurale pot oferi o varietate de noi locuri de consum 
pentru vizitatorii care călătoresc, care caută noi experiențe de petrecere a timpului liber. 

Dezvoltarea turismului cultural în zonele rurale și efectele sale multiplicative oferă 
oportunități de angajare a populației în activități suplimentare, pe lângă agricultură. De 
asemenea, turismul motivează și implică comunitatea în păstrarea obiceiurilor și produselor 
tradiționale. Turismul cultural rural, ca o combinație a diferitelor forme de turism care 
înglobează în produsul turistic viața rurală, arta, cultura și patrimoniul localităților rurale, se 
poate dovedi foarte potrivit pentru diversificarea economiei rurale românești. 

Este clar, așadar, că patrimoniul cultural este semnificativ pentru turism și pentru 
atractivitatea și competitivitatea destinațiilor. Succesul este de partea acelor zone rurale care 
pot genera o sinergie pozitivă între cultură și turism. Dar această sinergie nu se întâmplă 
automat: trebuie să fie creată, dezvoltată și gestionată responsabil.  

Într-un raport al OECD (2005) privind cultura și dezvoltarea locală sunt identificate o 
serie de criterii esențiale pentru dezvoltarea unei relații pozitive între turism și cultură: 
permanența activităților culturale; gradul de participare; gradul suplimentar de participare al 
localnicilor față de turiști; capacitatea teritorială de a produc toate bunurile și serviciile 
necesare (contextul local este foarte important). Acestora ar trebui să li se adauge gestionarea 
responsabilă a resurselor culturale și a destinației. Cu toate acestea, intervenția în relația dintre 
turism și cultură poate fi dificilă pentru anumite destinații rurale. In acest send, Paskaleva, 
Shapira (2004) observa că localitățile mici și mijlocii nu dispun de resursele financiare și 
strategice pentru a pune în aplicare un management folositor unui turism cultural durabil și că 
adesea le lipsește o orientare coerentă în ceea ce privește gestionarea practică a sectorului, 
care ar putea, altfel, crea un șir de efecte pozitive în economia locală și duce la îmbunătățirea 
patrimoniului și creșterea calității vieții. 

Crearea unor parteneriate eficiente între sectorul privat și cel public reprezintă o bază 
importantă pentru dezvoltarea durabilă a zonelor rurale. Gestionarea integrată a turismului 
necesită introducerea unui management al destinației care să implice autoritățile locale, 
sectorul turistic, asociațiile locale și rezidenții.  



Cultural tourism as a sustainable development alternative in Romanian rural areas 

 171 

Realizarea unei colaborări eficiente poate fi o provocare deoarece se pare că sectoarele 
turismului și cel al culturii vorbesc uneori limbi diferite și aceasta deoarece sectorul turistic 
este în mare parte comercial, în timp ce sectorul cultural are adesea un caracter non-profit. 

Cu toate acestea, localitățile rurale trebuie sa creeze politici noi, să dezvolte structuri și 
proiecte care să implice parteneriate public-privat care să reunească o gamă cât mai largă de 
părți interesate pentru a utiliza cultura nu doar pentru a face destinațiile atractive pentru 
vizitatori, ci și pentru a promova zonele rurale ca locuri ofertante pentru viață, muncă și 
investiții. 

Însă modul în care această cultură rurală profund abstractă - o construcție socială, de 
altfel - ajunge materializată într-un produs vandabil pentru turism trebuie să constituie un 
subiect serios de cercetare, care să răspundă la mai multe întrebări. Care este procesul prin 
care cultura locală se transformă într-o marfă de schimb și de consum prin turism? Care sunt 
consecințele potențiale pentru o comunitate rurală atunci când își comercializează cultura 
locală ca un atractor pentru turism? Și aceasta deoarece în cazul în care se urmărește 
dezvoltarea unui turism cultural durabil este necesar să se monitorizeze impacul acestuia 
asupra zonei, în special asupra patrimoniului intangibil. De asemenea, este necesară o 
evaluare riguroasă a exploatării patrimoniului cultural prin turism. Evaluarea la nivel local e 
importantă atât din punct de vedere economic, cât și al dezvoltării durabile. În caz contrar, 
există riscul ca unele comunități rurale deja fragile, fiind din ce în ce mai presate și convinse 
că dezvoltarea turismului reprezintă o opțiune viabilă pentru ele, să exploateze orbește 
patrimoniul cultural. 

În abordarea unui turism cultural – rural durabil, este bine ca factorii decizionali să 
țină cont de următoarele aspecte: 

▪ Definirea produsului. Produsul poate include patrimoniul cultural, alte atracții și 
facilități, resurse umane etc. Elementele constitutive ar trebui tratate atât individual, cât și 
împreună, ca un întreg coerent, pentru a maximiza beneficiile și a oferi o experiență turistică 
unică. 

▪ Păstrarea caracterului distinctiv al satului. Adesea satele au un caracter distinctiv local 
și o identitate bine definită. Turismul gestionat în mod corespunzător îi poate ajuta pe oameni 
să înțeleagă cultura locului, valoarea și caracterul distinctiv al comunității. 

▪ Resurse și schimbări climatice. Turismul cultural nu își poate permite să ignore 
impactul potențial asupra resurselor și mediului, per ansamblu, este bine să identifice și să 
profite de toate oportunitățile ivite pentru a dezvolta produse și practici ecologice. 

▪ Optimizarea beneficiilor. Satele care au ales să se dezvolte prin intermediul turismului 
încearcă să optimizeze beneficiile obținute, de exemplu prin atragerea de investiții. 

▪ Concurența. Zonele rurale turistice trebuie să înțeleagă și să acționeze în sensul 
schimbărilor apărute pe piață, oferind experiențe calitative și autentice vizitatorilor pentru a 
putea face față concurenței. 

▪ Sprijin și finanțare. În ciuda importanței economice a turismului, acesta nu trebuie 
privit ca un panaceu și nu poate asigura în totalitate finanțarea gestionării resurselor culturale 
și a zonei.  

În caz contrar, dezvoltarea turismului dincolo de anumite limite, poate deveni un 
element negativ și periculos atât pentru patrimoniu cât și pentru viața localnicilor.  

Un aspect important îl constituie necesitatea de a integra în dezvoltarea turismului 
cultural proiecte culturale și programe de intervenție, de dezvoltare socio-economică și de 
promovare locală. Fără a face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare, turismul cultural rural 
nu poate produce beneficii pentru comunitate și nu poate fi durabil. 
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3. Concluzii 
Paradigma actuală a politicii rurale, evidentă pe glob, se bazează pe o abordare 

integrată, descentralizată, care folosește parteneriatele sectorului public-privat pentru a 
dezvolta politici și a implementa strategii locale (OCDE). Se încearcă repoziționarea ruralului, 
astfel încât acesta să fie în acord cu cerințele și nevoile diferitelor locuri. Pentru aceasta e 
necesară crearea unui turism rural de nouă generație, bazat pe cercetare, pe dezvoltarea și 
gestionarea responsabilă a destinației, pe o mai bună înțelegere a piețelor, pe utilizarea 
istrumentelor de marketing modern și abordarea managementului holistic. 

Este evident că turismul nu va ajunge niciodată să domine toate zonele rurale – există 
o mulțime de zone rurale pentru care turismul nu este relevant pentru viitorul previzibil. Dar 
există și zone rurale sărace care dispun de valoroase resurse culturale și care au o nevoie 
urgentă de a dezvolta orice potențial economic de care dispun. 

Totodată, legătura dintre turism și patrimoniu cultural trebuie abordată cu 
responsabilitate, deoarece dincolo de anumite limite, activitatea turistică poate deveni un 
element negativ în ceea ce privește conservarea și utilizarea patrimoniului.  

Apare necesitatea integrării proiectelor culturale cu programe de intervenție, de 
dezvoltare socio-economică și de promovare locală. Dacă nu face parte dintr-un plan integrat 
de dezvoltare, turismul cultural poate produce mai greu beneficii pentru societate și nu poate 
fi durabil pe perioade lungi de timp. 

Planificarea strategică este un pas foarte important, deoarece toate părțile implicate - 
localnicii, autoritățile locale și sectorul privat - trebuie să coopereze într-un mod bazat pe 
reprezentarea intereselor și politici comune, în scopul de a defini motivațiile și obiectivele de 
dezvoltare, care, de obicei, nu coincid. 

Trebuie avut în vedere, permanent, că obiectivele și strategia de dezvoltare depind de 
caracteristicile locale distinctive, de particularitățile fiecărui loc, pe de-o parte și de așteptările 
potențialilor vizitatori, pe de altă parte, iar orice plan de marketing privind dezvoltarea 
turismului rural este recomandat să se bazeze pe aceste caracteristici. pentru a fi eficient. 
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ROMANIAN BALNEARY TOURISM IN FRONT OF THE CURRENT 
CHALLENGES 

 
TURISMUL BALNEAR ROMÂNESC ÎN FAŢA PROVOCĂRILOR ACTUALE 
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Abstract  
In recent decades, through its important social and economic effects, the spa tourism has become a 

major international tourist market segment. Within it, important material and human resources are 
concentrated, with ever deeper involvement of science and technology in the provision of tourist and medical 
services with a complex and high-quality invoice. They are meant to meet the vital requirements of modern man, 
determined by the evolution of living conditions and the health of the population. 

The balneary tourism is the only form of tourism in our country based on a permanent potential highly 
complex, practically inexhaustible.  

Although the Romanian balneary resorts enjoyed an undeniable international reputation in the 
treatment of a wide range of diseases (some of them being known from antiquity), after 1990 their entire 
potential could not be capitalized on the national and world level, due to the image of the country, the wear of 
the material basis, the lack of state interest, which did not allow the reinvestment of profits in the rehabilitation, 
and last but not least, the lack of adequate legislation. 

Despite of all difficulties, in recent years, due to the awareness of private shareholders, it has invested 
in various forms (direct investment, reinvestment of profits, etc.) in the rehabilitation and redevelopment of the 
structures of the spa tourism. In this context, the balneary tourism registered two-digit growth each year from 
2015-2017, amid the increase of the investment budgets of the traditional resorts. 

The paper presents a brief analysis of the evolution and current situation of the Romanian spa tourism 
at national and regional level, as well as a quantitative analysis of the evolution of the attendance and 
occupancy of accommodation capacity, investments and new infrastructure and equipment, elements that can 
contribute to understand how this sector responded to the challenges. 

Key words: balneary tourism, tourist potential, investment, accommodation capacity 
JEL: I19; L83; Z32 

 
1. Introducere 

În ultimile decenii, prin efecte sale sociale şi economice, turismul balnear a devenit un 
segment major al pieţei turistice internaţionale, spre care se concentrează importante mijloace 
materiale şi umane. În acest sector, implicarea tot mai profundă a ştiinţei şi tehnicii, a prestării 
unor servicii turistice şi medicale de o factură complexă şi de un înalt nivel calitativ, 
contribuie la satisfacerea cerinţelor vitale ale omului modern, determinate de evoluţia 
condiţiilor de viaţă şi a stării de sănătate a populaţiei. 

Turismul balnear are “nu numai valenţe medicale, profilactice, de recuperare şi 
readaptare funcţională, dar şi un potenţial economic major” (Umberto Solimene - preşedintele 
the World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy). 

Turismul balnear, a devenit astăzi o reală industrie generatoare de efecte benefice, atât 
din punct de vedere economic (creator de beneficii, factor dinamizator, realizator de aport 
valutar şi creator de noi locuri de muncă), cât şi social (de prevenire a îmbolnăvirilor şi 
iniţiere a turiştilor în recunoaşterea unor semne de îmbolnăvire premature sau de agravare a 
stării lor de sănătate).  

De-a lungul timpului a avut loc o diversificare a populaţiei care obişnuieşte să practice 
acestă formă de turism. Astfel, pe lângă persoanele de vârsta a treia, preponderente în aceste 
staţiuni, şi-au făcut apariţia din ce în ce mai multe persoane active, implicate în viaţa 
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economică a societăţii, motivate fie strict de dorinţa de odihnă, de refacere fizică şi psihică, 
fie de organizarea a numeroase reuniuni în staţiunile balneare, care şi-au adaptat oferta, prin 
dotări şi servicii adecvate, către acest tip de cerere, într-o continuă creştere. 

De asemenea, a apărut un important segment reprezentat de copii, având ca motivaţie 
tratamentul afecţiunilor respiratorii, al pielii, al sistemului nervos etc. O altă categorie 
importantă de persoane care frecventează staţiunile balneare este cea alcătuită din sportivi, 
deoarece, balneoterapia, prin asocierea ei cu medicina sportivă de profilaxie, este utilizată 
pentru a reduce riscurile activităţilor sportive. 

Turismul balnear românesc reprezintă un sector important al industriei turistice 
datorită particularităţilor sale specifice. Aproape o treime din apele termale şi minerale de 
care beneficiază Europa este concentrată în România, iar efectele acestora pentru sănătate au 
fost atestate de-a lungul secolelor.  

Complexitatea factorilor naturali (în aceeaşi staţiune, se regăsesc, alături de factorii 
principali de mediu, şi o gamă largă de substanţe minerale de cură, cu efecte polifactoriale 
benefice), existenţa tuturor genurilor de substanţe minerale balneare care pot fi utilizate pentru 
întreaga gamă a profilurilor de tratament balnear, sunt principalele caracteristici ale 
patrimoniului balnear naţional. 

O altă particularitate a turismului balnear românesc este generată de larga răspândire 
în teritoriu a factorilor naturali, ceea ce face ca acesta să poată fi practicat în orice zonă. 
Nevoia obiectivă de efectuare a unui tratament reprezină motivaţia principală a cererii pentru 
turismul balnear, iar această motivaţie relaţionează cu cele trei tipuri de asistenţa medicală: 
pentru cură şi terapie, de recuperare funcţională şi profilaxie. 

Turismul balnear presupune, atât realizarea unor tratamente complexe de recuperare în 
staţiunile balneoclimaterice, cât şi efectuarea de excursii şi călătorii în împrejurimi şi odihnă. 
 

2. Scurt istoric al turismului balnear în România 
Apele minerale şi nămolurile terapeutice sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri. La 

vechii greci şi la romani, apele minerale şi mai ales cele termale, erau bine cunoscute ca 
puncte de apariţie şi calităţi medicale. Aceştia au ştiut să valorifice foarte bine apele minerale, 
care erau folosite în tratarea bolilor reumatismale (după cum arata Plinius în lucrările sale). 
Ruinele lucrărilor de captare a izvoarelor minerale, inscripţiile în piatră prin care cei vindecaţi 
mulţumeau zeilor pentru binefacerile apelor minerale sunt câteva din mărturiile utilizării în 
scopuri curative ale apelor minerale şi termale în tot fostul Imperiu Roman.  

Pe teritoriul României, majoritatea factorilor de cură, îndeosebi a apelor minerale au 
fost folosiţi pentru tratamente balneare cu aproape două milenii în urmă. Astfel, romanii după 
ce au cucerit Dacia au descoperit şi întrebuinţat în scop terapeutic apele minerale şi termale de 
la Băile Herculane, construind aici stabilimente de cură balneară, băi publice (cunoscute şi 
sub denumirea de Ad aquas Herculi sacras sau Thermae Herculis).  

Astfel, Băile Herculane devine cea mai veche staţiune balneară din România (anul 153 
d.Ch), fiind atestată documentar pe o tabula votiva: „Zeilor şi divinităţilor apelor, Ulpius 
Secundinus, Marius Valens, Pomponius Haemus, lui Carus, Val, Valens, trimişi ca delegaţi 
romani să asiste la alegerea în calitate de consul a fostului lor coleg Severianus, întorcându-
se nevătămaţi, au ridicat acest prinos de recunoştinţă”.  

Alte stabilimente ale romanilor se găsesc şi la Băile Geoagiu, Băile Călan, Ocna 
Sibiului, God, Buziaş, Călimaneşti, Căciulata, multe dintre ele fiind confirmate de dovezile 
arheologice găsite în aceste locuri. 

Dar, despre o exploatare balneară organizată a factorilor naturali de cură din ţara 
noastră se poate vorbi numai începând cu secolul XVII, când se redescoperă o serie de izvoare 
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minerale folosite anterior, dar se şi descoperă altele noi, se recunoaşte efectul tămăduitor al 
acestora şi se construiesc aşezări rudimentare care vor sta la baza construirii viitoarelor 
staţiuni balneare din secolul XIX.  

În acest context, apar noi localităţi balneare ca Bazna, Borsec, Olăneşti, Saru Dornei, 
Vâlcele, Zizin, iar în staţiunile mai vechi ca Herculane, Băile Felix, Geoagiu Băi se continuă 
exploatarea resurselor balneare.  

Dezvoltarea activităţii balneare în România începe în secolul XIX când are loc 
captarea majorităţii surselor de ape minerale, punerea bazelor ştiinţifice ale exploatării apelor 
(cercetări balneare, analize fizico-chimice, cercetări hidrologice etc.). Totodată, se începe 
amenajarea şi construirea unor staţiuni balneare ca: Cozia, Călimaneşti, Govora, Baltăţeşti, 
Strunga, Oglinzi, Borsec, Buziaş, Moneasa, Malnaş, Sangiorz Băi, Lipova, Tuşnad, Tinca 
etc., iar cele mai vechi sunt modernizate şi dezvoltate. 

Tot în această perioadă se pun bazele exploatării nămolului terapeutic şi a lacurilor 
sărate din câmpie şi de pe litoral (Lacul Sărat, Balta Albă, Techirghiol). Dar, nămolul va fi 
introdus şi în tratamentul balnear de la Bazna, Slănic şi Săcelu-God.  

În timpul primului război mondial marea majoritate a staţiunilor balneare au fost 
degradate sau distruse, reconstruirea unor staţiuni cu tradiţie în turismul balnear (Băile 
Herculane, Băile Govora, Techirghiol, Sovata, Vatra Dornei, Amara, Băile Olăneşti, Băile 
Tuşnad, Pucioasa, Lacu Sărat) realizându-se sub egida Societăţii de hidrologie şi climatologie 
medicală (înfiinţată în anul 1921). În perioada 1926-1928 existau circa 80 de staţiuni balneare, 
iar în activitatea de îmbuteliere a apei se desfăşura în perioada interbelică în 26 de unităţi de 
diverse capacităţi. 

Din cele 160 de staţiuni şi localităţi balneare cu factori naturali de cură existente în 
prezent în Romania (dintre care 60 de staţiuni sunt de importanţă generală şi locală), 18 au 
fost promovate în circuitul turistic internaţional. În ultimii ani, în multe dintre ele a fost 
modernizată baza de cazare, s-au construit hoteluri de cură şi complexe sanatoriale moderne, 
în care serviciile de cazare, masă, diagnostic şi tratament sunt oferite în cadrul aceleaşi clădiri. 
Aceasta a făcut ca în staţiuni cum sunt: Băile Herculane, Băile Felix, Sovata, Băile Tuşnad, 
Covasna, Călimăneşti-Căciulata, Mangalia, Slănic Moldova, Vatra Dornei, Eforie, Govora, 
Olăneşti, Buziaş, curele balneomedicale să fie practicate ca în staţiunile balneoclimaterice de 
interes mondial.  

De asemenea, în bazele de tratament construite sau modernizate au fost create condiţii 
optime a utilizării pe larg a factorilor naturali de cură, pe baze ştiinţifice. Acestea dispun de 
compartimente specializate dotate cu aparatură şi instalaţii moderne şi în care, alături de 
procedurele naturale sau de fizioterapie, se utilizează şi o largă paletă de proceduri terapeutice 
care folosesc factori fizici.  

În acest context, turismul balnear este o ramură a turismului cu un rol important în 
economia naţională, atât prin aportul prin care şi-l aduce la creşterea PIB-ului, cât şi la 
dezvoltarea unor domenii colaterale: în jurul staţiunilor balneare s-a structurat o adevarată 
industrie hotelieră (care a atras forţa de muncă disponibilă), localităţi rurale necunoscute s-au 
transformat în staţiuni de balneoterapie, elegante, în cadrul cărora toată recuzita turistică şi-a 
găsit o amplă posibilitate de dezvoltare. De asemenea, balneoclimatologia a devenit o 
specialitate medicală importantă implicată în procesul de ameliorare a sănătăţii publice, cu 
posibilităţi profilactice şi recuperatorii. 
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3. Resursele balneo-turistice din România 
În introducerea lucrării lui Ţeposu şi Puşcariu2 din anul 1933 se arăta: ”între bogăţiile 

cu care natura a înzestrat solul şi subsolul ţării noastre, izvoarele de apă minerală ocupă un loc 
de frunte. Din zăcămintele lăsate de mare şi din frământările vulcanice care au revoluţionat cu 
mii de veacuri în urmă pământul românesc au luat naştere nenumărate izvoare minerale, a 
căror înşuşiri terapeutice sunt echivalente şi chiar uneori depăşesc pe cele ale izvoarelor 
minerale străine”. 

În România, cele peste 3000 izvoare minerale şi termale sunt răspândite pe mai mult 
de 20% din suprafaţa ţării, la diferite adâncimi şi au o largă gamă de proprietăţi fizico-chimice 
şi terapeutice, conforme cu geneza lor.  

În funcţie de influenţa exercitată de factorii exogeni (precipitaţii, temperatura, 
morfologia reliefului) şi factorii endogeni (construcţia geologică, tectonică), frecvenţa cea mai 
mare a izvoarelor minerale se plasează în zona Carpaţilor şi Subcarpaţilor Orientali, 
Subcarpaţii Getici şi Podişul Getic, Munţii Apuseni, Podişul Transilvaniei, Câmpia de Vest, 
iar numărul cel mai redus, în Câmpia Română, Podişul Moldovei şi Podişul Dobrogei. 

Apele minerale reci, sub 20°C, cuprind mai multe subcategorii de ape şi anume: ape 
oligominerale care sunt slab mineralizate; ape minerale carbogazoase; ape minerale clorurato-
sodice; ape minerale sulfatate; ape minerale sulfuroase; ape minerale feruginoase; ape 
minerale arsenicale; ape minerale iodurate; ape minerale radioactive, respectiv apele minerale 
ce conţin elemente radioactive din seria uraniului şi toriului. 

Apele minerale izoterme (cu temparatura între 34° şi 37°C) şi hiperterme (a căror 
temperartură depăşeşte 37°C), denumite şi termominerale nu sunt pure, ci reprezintă diferite 
concentraţii minerale de săruri solubile, existând astfel ape termale bicarbonate, sulfuroase şi 
clorurate.  

România dispune, de asemenea, de un număr impresionant de lacuri cu, caracter 
permanent (aproximativ 3500), dintre care 63% au origine naturală, iar 27% antropice. Din 
punct de vedere al genezei, lacurile terapeutice sunt lacuri de liman (Techirghiol), lacuri de 
câmpie (Amara, Slobozia, Strachina, Jirlău, Balta Amară, Câmpeni, Movila Miresii, Ianca şi 
Sărat-Brăila) şi lacuri din masivele de sare (Sovata, Tg. Ocna, Slănic, Ocnele Mari şi Cojocna 
- Cluj). 

În România există o îndelungată tradiţie a utilizării nămolurilor în scop curativ. În 
funcţie de conţinut, plasticitate şi consistenţă, acestea pot fi grupate în: i) sapropelice, aflate 
pe fundul unor lacuri continentale (Amara, Lacul Sărat şi Balta Albă), al limanurilor 
(Techirghiol) şi al lacurilor sărate (Sovata, Ocna Sibiului); ii) minerale, formate prin 
sedimentarea sărurilor carbogazoase, calcice, feruginoase, sulfuroase, sărate (Govora, 
Geoagiu Băi, Turda, Sărata Monteoru, Săcelu şi Bazna); iii) de turbă, care reprezintă depozite 
organogene, formate prin descompunerea resturilor vegetale pe fundul unor mlaştini, sub 
acţiunea micro-organismelor (Poiana Stampei, Mangalia, Imeni-Covasna).  

O altă resursă este cea a emanaţiilor de gazele mofetice, care sunt întâlnite în zona 
Harghita-Căliman (la Băile Tuşnad, Borsec, Balvanyos, Buziaş şi Covasna). În compoziţia 
mofetelor, din punct de vedere ştiinţific, se întâlneşte gazul radioactiv radon.  

Solfatarele sunt o altă categorie de resursă balneară, acestea fiind emanaţii naturale de 
hidroxid de sulf, în amestec cu gaz carbonic şi uneori cu radon (în grote speciale). Emanaţii 
carbogazoase-sulfuroase de altitudine, unice în Europa şi care sunt utilizate în scop terapeutic, 
există în judeţele Covasna şi Harghita (la Turia - Peştera Pucioasa este considerată cea mai 

                                                 
2 Ţeposu E. şi PuşcariuV., (1933), „România balneară şi turistică”, Editura Cartea Românească. 
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mare mofetă naturală din Europa şi are cea mai mare scurgere de dioxid de carbon), Şugaş Băi 
şi Harghita.  

Salinele terapeutice reprezintă o resursă importantă, România dispunând de unele 
dintre cele mai mari saline naturale din Europa. Speleoterapia a fost descrisă ca aplicaţie 
medicală încă din anul 1843, aceasta bazându-se pe efectele benefice ale aerosolilor uscaţi de 
sare şi pe regimul propice din salină reprezentat de temperatură, încărcătură microbiană 
redusă şi lipsa alergenilor din acest mediu. 

Litoralul Mării Negre este şi el considerat o resursă importantă ce este utilizată în scop 
terapeutic prin talasoterapie (masajul valurilor), prin psanoterapie (împachetările cu nisip), 
prin termoterapie (mersul prin nisipul fierbinte), sau prin aerosolii marini care se formează 
prin spargerea valurilor urmată de fenomenul de evaporarea a apei marine, tratamentul 
constând în inhalarea acestora pentru terapia afecţiunilor respiratorii. 

Toate tipurile de factori bioclimatici principali din Europa se regăsesc în diferite zone 
din România. Astfel, bioclimatul excitant de stepă şi litoral maritim este folosit pentru cura 
helio-marină, bioclimatul sedativ-indiferent este recomandat persoanelor cu stări de surmenaj 
şi pacienţilor care nu pot suporta stresul factorilor climatici, bioclimatul tonico-stimulent de 
munte ajută la îmbunătăţirea activităţii cardio-circulatorii, respiratorii, echilibrarea sistemului 
nervos central, a metabolismului şi pentru creşterea capacităţii imunologice, iar micro-
climatul salinelor şi peşterilor este un alt bioclimat favorabil în afecţiunile respiratorii 
obstructive şi cronice. 
 

4. Situaţia actuală a turismului balnear din România 
În anul 2018 existau 594 de unităţi de cazare înregistrate în staţiuni balneare, 

reprezentând 7,03% din numărul total al unităţilor de cazare din ţară (Figura 1). În ceea ce 
priveşte structurile de primire turistice în staţiunie balneare, ponderea cea mai mare este 
deţinută de pensiunile turistice (34,34%), urmate de hoteluri (22,4%).  

Figura 1. Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în staţiunile balneare, în anul 
2018, (număr) 

 
Sursa: Baza de date TEMPO-online, INS, www.insse.ro 

Capacitatea de cazare a structurilor de primire turistică în staţiunile balneare 
cumulează un număr total de peste 36173 de locuri permanente de cazare în anul 2018, cele 
mai multe regăsindu-se în structurile de primire turistică de tip hoteluri (67,87%), în pensiuni 
turistice (11,72%) şi în pensiuni agroturistice (5,3%). De remarcat este faptul că, în timp ce 
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numărul de locuri de cazare în hotelurile din staţiunile balneare din România a început să 
scadă începând cu anul 2005, în pensiunile turistice şi agroturistice acesta a crescut (Figura 2). 

Figura 2. Ponderea locurilor de cazare în principalele structuri de primire turistică din staţiunile 
balneare 

 
Sursa: Baza de date TEMPO-online, INS, www.insse.ro 

În ceea ce priveşte evoluţia capacităţii de cazare (în termeni de locuri-zile), în ultimele 
două decenii, aceasta a avut o tendinţa descrescătoare (Figura 3). Începând cu anul 2014 se 
înregistrează un reviriment al capacităţii de cazare în staţiunile balneare, aceasta datorându-se 
atât prin apariţia şi dezvoltarea unor capacităţi de cazare noi de tip pensiune (multe construite 
prin utilizarea fondurilor structurale europene) în zonele balneare, cât şi prin renovarea şi 
reabilitarea unor hoteluri deja existente. 

Figura 3. Evoluţia capacităţii de cazare la nivel naţional, în staţiunile balneare 

 
Sursa: Baza de date TEMPO-online, INS, www.insse.ro 

Investiţiile din ultimii ani au condus la creşterea numărului total de structuri de primire 
turistică amplasate în staţiunile balneare, care a ajuns în anul 2018 la 594 de unităţi, cel mai 
mare număr înregistrat până acum în România. Deşi realizate într-o proporţie nesatisfăcătoare, 
investiţiile în turism din ultimii ani şi cu precădere cele efectuate în unităţi amplasate în 
staţiunile balneare, au condus la creşterea interesului turiştilor, atât români, cât şi străini. 
Astfel, sosirile turiştilor înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2018, au totalizat 
un număr de 1014046 persoane, fiind în creştere cu 7,3% faţă din anul 2017. 

Sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare 
turistică în staţiunile balneare, au avut o evoluţie oscilantă în perioada 2000-2017, cu o 
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tendinţă de creştere în ultimii 4 ani (Figura 4). În ceea ce priveşte numărul sosirilor turiştilor 
străini în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în staţiunile balneare 
din România, situaţia este relativ similară, dar creşterile au fost constante începând cu anul 
2010 (Figura 4). 
Figura 4. Evoluţia sosirilor turiştilor români şi străini în structurile de primire turistică cu funcţiuni de 

cazare turistică în staţiunile balneare din România 

 
Sursa: Baza de date TEMPO-online, INS, www.insse.ro 

În ce priveşte înnoptările, acestea înregistrează o evoluţie descendentă în utimii 20 ani, 
cu creşteri uşoare în perioadele 2004-2006, 2013-2018 (Figura 5).  

Figura 5. Evoluţia înnoptărilor turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare 
turistică în staţiunile balneare la nivel naţional 

 
Sursa: Baza de date TEMPO-online, Buletine statistice lunare, INS, www.insse.ro 

Această evoluţie indică faptul că pierderile de turişti au loc în zona în care aceştia 
petreceau sejururi caracterizabile ca „lungi”, fără ca acestea să fie din zona persoaelor venite 
cu bilete de tratament. Dar acest fenomen devine îngrijorator pentru competivititatea 
sectorului balnear deoarece poate indica faptul că sectorul îşi pierde persoanele „plătitoare” 
clasic balneară (venită pentru cure lungi), din diverse motive (atractivitate, de putere de 
cumpărare, etc). 

În ciuda faptului că turismul balnear rămâne sectorul turistic cu unul dintre cele mai 
lungi sejururi medii, datorită sistemului balnear social bazat pe tichete de tratament (care 
impune cure de lungă durată), totuşi, datele statistice indică o scădere a duratei medii a 
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sejurului în staţiunile balneare. Acest fenomen este datorat unei scăderi generale de 
frecventare (sosiri mai puţine) şi nu migrării întregului sector către produse de tip 
wellness/sejur scurt. 

În ceea ce priveşte indicele de utilizare a capacităţii de cazare în staţiunile balneare, 
acesta chiar dacă este superior altor sectoare turistice din ţară, totuşi el înregistrează fluctuaţii: 
de la 45% în 2011, la 40% în 2013 şi la 42,3% în 2018. Dar valoarea ridicată a indicelui de 
utilizare a capacităţii de cazare în staţiunile balneare în peisajul economiei turistice româneşti 
se datorează în continuare turismului social subvenţionat de stat prin tichetele de tratament. 
Prin urmare, sustenabilitatea economică a operatorilor din sectorul balnear este ameninţată de 
dependenţa acestora de persoanele care deţin tichete de tratament şi care singuri nu pot 
asigura ocuparea capacităţilor adiţionale şi implicit a veniturilor pentru dezvoltarea sectorului. 
Este necesară implementarea unei strategii sectoriale pentru dezvoltarea competitivităţii 
sectorului, în special prin modernizarea bazelor de tratament şi a structurilor de cazare şi 
orientarea lor către produse de tip wellness.  

Disparităţile şi particularităţile regionale ale turismului balnear din România de la 
începutul secolului XXI s-au păstrat în mare parte, regiunile de dezvoltare ale României 
prezentând o imagine destul de disparată în termeni de investiţii care s-au realizat în acest 
sector de activitate. 

Tradiţia balneară şi patrimoniul cultural-istoric şi natural asociat acesteia, fac ca 
Regiunea de Vest să deţină un potenţial important în dezvoltarea sectorului balnear. Este 
regiunea cu o mare diversitate a atracţiilor balneare şi a circulaţiei turistice în principalele sale 
centre urbane, acestea putând fi utilizate pentru o creştere rapidă a frecventării turistice a 
sectorului balnear. În ceea ce privesc sosirile în sectorul turismului balnear din Regiunea de 
Vest, acestea au evoluat apropiat de tendinţele nivelului naţional dar, înnoptările au avut o 
evoluţie fluctuantă şi deseori divergentă faţă de tendinţa la nivel naţional (Figura 6). 
Figura 6. Sosiri şi înnpotări turişti în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în 

staţiunile balneare la nivel regional 

 
Sursa: Master Planul pentru turismul naţional al României 2007-2026, Guvernul României, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Bucureşti, 2007, www. turism.gov.ro 
În sectorul balnear din Regiunea Nord-Vest cea mai mare pondere o deţine staţiunea  

Băile Felix – 1 Mai şi, în acest context, statistica turistică balneară la nivel regional urmează 
evoluţia acestei staţiuni. În această regiune se înregistrează o divergenţă între evoluţia 
sosirilor (care cresc constant în ultimii zece ani) şi cea a înnoptărilor (care au un trend 
descrescător în acceaşi perioadă) (Figura 6). 
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În Regiunea Centru sectorul balnear înregistrează cele mai bune rezultate din ţară: 
sosirile şi înnoptările înregistrează creşteri de la an la an (+50% în termeni de sosiri şi +15% 
în termeni de înnoptări în ultimii zece ani) (Figura 6). În această regiune au loc cele mai multe 
investiţii în modernizarea infrastructurilor balneare, staţiunile dezvoltă bine produsele de tip 
wellness şi servicii balneare modernizate, iar dezvoltarea competitivităţii este un obiectiv de 
cooperare instituţionalizată a profesioniştilor din domeniu (de exemplu crearea primului 
cluster din sectorul balnear). 

Turismul balnear din Regiunea de Sud-Vest este unul dintre cele mai bine organizate 
din regiune (are staţiuni importante în special în judeţul Vâlcea) şi propune produse turistice 
în mod real complete. Totuşi, în perioada 2010-2017, fluxurile turistice din staţiunile balneare 
din această regiune au înregistrat o evoluţie oscilantă: sosirile au înregistrat creşteri în 2011, 
scăderi în 2012 şi 2013, creşteri în perioada 2014-2017, pe când înnoptările au o tendinţă 
generală de creştere, cu excepţia cifrelor înregistrate în anul 2014. 

Deşi Regiunea Sud-Muntenia este bogată în resurse naturale excelente pentru 
dezvoltarea turismului balnear (de exemplu: zona sub-carpatică este bogată în ape saline şi 
minerale) şi în ultimii ani s-au dezvoltat anumite infrastructuri balneare în staţiuni ca Slănic 
Prahova, totuşi, nu au fost realizate investiţii în dezvoltarea şi diversificarea produselor 
turistice şi a infrastructurii de susţinere a acestora. 

În acest context, începând din 2012 dinamica generală a frecventării staţiunilor 
balneare în această regiune a intrat pe o pantă descendentă, atât în ceea ce privesc sosirile, cât 
şi înnoptările (Figura 6). 

Regiunea Nord-Est oferă posibilităţi largi pentru dezvoltarea turismului balnear, dar o 
mică parte din potenţialul curativ natural este valorificat la un nivel satisfacător. La nivelul 
regiunii pentru doar patru localităţi a fost acordat statutul de staţiune balneară (Hotărârea 
1072/2013) (arealul corespunzător zonei de agrement-tratament Nicolina din municipiul Iaşi, 
municipiul Vatra Dornei, oraşul Slănic Moldova, oraşul Târgu Ocna). Pe lângă aceste staţiuni 
turistice, în trecut, au fost şi alte localităţi care au beneficiat de statutul de staţiune balneară: 
Sărata Băi şi Moineşti (jud. Bacău), Băile Strunga (jud.Iaşi), Neguleşti (jud.Neamţ), 
Ghermăneşti-Drănceni (jud.Vaslui), sau Cacica şi Solca (jud.Suceava), dar care, datorită 
nerealizării unor reparaţii majore sau chiar capitale, a nefuncţionării multor aparate din cauza 
pieselor defecte, a lipsei personalului calificat pentru repararea şi întreţinerea aparaturii, a 
lipsei investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei de apă şi canalizare în localităţi, 
a îmbunătăţirii reţelei de drumuri, implicit a drumurilor de acces, precum şi alte investiţii, au 
condus închiderea acestora. 

Cu toate aceste neajunsuri, frecventarea staţiunilor balneare din Regiunea Nord-Est a 
avut o tendinţă generală de creştere în perioada 2010-2017 (Figura 6). 

În ceea ce priveşte frecventarea turistică din staţiunile balneare ale Regiunii Sud-Est 
aceastea cuprinde şi o parte importantă de turism de vară pe litoral (de exemplu, frecventarea 
turistică a staţiunii Mangalia, include o mare parte de turişti de litoral pe lângă cei în căutarea 
ofertei balneare). Pentru staţiunea balneară Techirghiol, frecventarea turistică are o tendinţă 
generală de creştere, atât din punct de vedere al sosirilor, cât şi al înnoptărilor.  
 

5. Concluzii 
Turismul în general şi cel balnear în particular a ajuns să reprezinte, în prezent, unul 

dintre cele mai importante şi cu siguranţă cel mai dinamic sector al economiei naţionale şi 
mondiale. Resursele valorificabile în turism, gestionate într-o manieră sustenabilă, prin 
investiţii de amploare cu orientare pe termen lung, bazate pe principiile sustenabilităţii, 
contribuie la asigurarea dezvoltării regionale prospere şi echitabile. 
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Necesare în satisfacerea cerinţelor vitale ale omului modern, determinate de evoluţia 
condiţiilor de viaţă şi a stării de sănătate a populaţiei, călătoriile pentru tratament şi recreere 
se situează printre principalele destinaţii turistice în toate regiunile lumii. Cu o bogăţie de 
factori naturali de cură, România poate deveni una dintre cele mai importante destinaţii la 
nivelul turismul balnear internaţional. 

România are importanţi factori naturali de cură, cu o mare diversitate şi chiar unicitate 
(mofetele), cu un potentialul de excepţie din jurul staţiunilor balneare (parcuri şi rezervaţii 
naturale), cu staţiuni balneare cu mare valoare istorică.   

În prezent, din numărul de turişti sosiţi în staţiunile balneare (cca 1000000), ponderea 
cea mai mare o au cei sosiţi prin Casa Naţională de Pensii (cca 65%). 

Turiştii străini se menţin în mod constant la un procent de 10% din totalul turistilor şi 
provin în cea mai mare parte din Uniunea Europeană. Totuşi, se remarcă creşterea numărului 
de turişti străini şi a românilor sosiţi prin agenţii de turism, în staţiunile unde s-au făcut 
investiţii majore (Băile Felix, Sovata, Tuşnad, Ocna Sibiului, Slănic Moldova, Covasna, Vatra 
Dornei, Buziaş, litoral, etc.). 

Disparitătile regionale se menţin şi în sectorul turismului balnear.  
În ultimii ani a crescut paleta programelor de wellness şi numărul solicitărilor pentru 

acest tip de vacanţe în staţiunile balneare (tendinţă pregnant de altfel şi pe plan european) şi se 
conturează “nişe” clare ale celor care sunt interesaţi de întreţinerea sănătaţii proprii şi doresc 
infrastructură şi servicii de calitate superioară, comparabile cu cele din tările europene. 

Pentru creşterea competivităţii turismului balnear este necesară:  
1) elaborarea unei strategi de promovare mai eficientă a acestui sector al turismului care 

să pună în valoare produsele turistice unice; 
2) realizarea unui parteneriat public privat în cadrul căruia sectorul privat să aibă un rol 

determinant; 
3) iniţierea şi dezvoltarea clusterelor termale după modelul de succes European; 
4) implementarea unor standarde de calitate recunoscute pe plan european în vederea 

accesului turiştilor străini prin Casele de Asigurări de Sănătate Private sau Casele de Pensii 
Private; ş.a. 

Exploatarea eficientă a potenţialului natural şi antropic de excepţie al României 
presupune efort şi un important suport investiţional dirijat, atât spre domeniul turistic, cât şi 
spre domenii colaterale care au influenţă directă sau indirectă asupra turismului.  

Prin facilitarea intrării pe piaţă a mai multor investitori, globalizarea a impus o 
presiune competitivă care a condus de cele mai multe ori la un progres accelerat în foarte 
multe domenii, inclusiv în cel turistic. 

Dezvoltarea turismului în general şi a celui balnear în particular, are efecte pozitive şi 
contribuie la creşterea produsului intern brut, sporirea volumului vânzărilor, crearea de noi 
locuri de muncă, mărirea veniturilor în bugetul de stat, ameliorarea balanţei de plăţi, 
îmbunătăţirea calităţii vieţii. 
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THE DEVELOPMENT OF WINE TOURISM AND THE ROUTE OF 
WINE 

 
DEZVOLTAREA TURISMULUI VITICOL ŞI DRUMUL VINULUI 
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Abstract 
Currently, wine tourism is a developing field, capable to generate tourist flows due to the existence of 

several wine producing regions aiming to become tourist destinations. The wine is a key aspect in tourism 
development and promotion, and it offers the opportunity to generate economic growth in different geographical 
areas. The purpose of this paper is to analyse the aspects related to wine tourism development by including the 
wine road in the tourist routes in the regions with wine potential. 

Key words: wine tourism, wine tourism development, wine route 
 

1. Introducere 
Turismul a fost mult timp asociat cu gastronomia, deoarece una dintre modalitățile de 

a experimenta o nouă cultură este prin degustarea bucătăriei locale și a băuturilor. Un tur 
culinar sau de vin este adesea o parte a activităților de vacanță, odată ce mesele și degustările 
sunt percepute de turiști ca o modalitate plăcută de a explora tradițiile din zonele în care își 
petrec vacanța3. Turismul viticol este un exemplu concret al unei piețe de nișă dezvoltată 
pentru a servi acestui tip de cerere turistică sofisticată. Astfel, rezultă că vinul este principala 
componentă a turismului viticol. Turismul viticol este o ramură care este căutată în mare parte 
de specialiști ai acestui domeniu şi promovează activitățile oeonologice desfășurate în 
podgorii, crame sau domenii viniviticole. Abel și Liu (2010)4, consideră că în ceea ce privește 
dezvoltarea durabilă se pune mare speranță în industria vinului și cea a turismul viticol care 
vor putea contribui la conservarea unor tradiții locale și la protejarea mediului înconjurător, 
viticultura fiind modalitatea prin care vița-de-vie ca plantă ajunge să se dezvolte, să crească și 
să fructifice, iar elaborarea de noi tehnologii vor ajută la creșterea de producție și desigur a 
calității și cerințelor de pe piață.5 Conform cu Presenza (2010)6, turismul viticol a prezentat 
interes pentru turiști de la mijlocul anilor 90`, aceasta observându-se în cheltuielile relativ 
mari ale turiștilor care au ales această formă de turism.  
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2. Tipologia turiștilor interesați de turismul viticol 
Hall (1994)7 segmentează turiștii iubitori de vin în funcție de motivația lor. Astfel, 

autorul a identificat trei tipuri de turiști viticoli:  
▪ iubitorii de vin - sunt extrem de interesați de vin și vinificație și, probabil, singurul 

scop al vizitei lor la o destinație de turism viticol sunt podgoriile. De obicei, aceștia sunt 
angajați în sectorul viticol și în industria alimentară și sunt persoane mature, cu studii 
superioare și remunerate. Iubitorii de vinuri sunt cumpărători regulați ai revistelor de vinuri și 
alimente, în timp ce aceștia au vizitat mai multe destinații de vinificație, cumpărând produse 
de vinificație; 

▪ interesații de vin –pentru aceştia vinul nu este singurul scop al vizitei lor la destinație, 
au venit mediu și ridicat și au tendința de a avea studii superioare. Probabil ei au vizitat şi alte 
destinații de turism viticol și sunt familiarizați cu procesul de producție a vinului.Persoanele 
interesate de vin sunt cititorii ocazionali ai revistelor de vinuri și alimente și cumpărătorii 
periodici ai revistelor „lifestyle”; 

▪ turiștii curioși -sunt persoane cu un venit și o educație moderată și prezintă un interes 
moderat pentru vin.Cu toate acestea, nu sunt familiarizați cu procesul de vinificație.Scopul 
vizitei în zonă nu a fost orientat spre vin și s-ar putea să fi vizitat alte destinații turistice 
viticole.Curiozitatea lor pentru regiunile viticole a fost cauzată fie pentru că au consumat, fie 
s-au întâlnit cu produse de vinificație.Un alt motiv posibil pentru vizita lor este că circuitul 
într-o regiune viticolă face parte dintr-o promovare generală a turismului și cu acestă ocazie 
încearcă ceva nou. 

O altă clasificare a turiștilor de vin este propusă de Corigliano (2000)8. Această 
clasificare se referă la turiștii italieni care sunt profesioniști, iubitori de vin sauinteresați de 
vin. Charters și Ali-Knight (2002)9 consideră că această segmentare se bazează în cea mai 
mare parte pe vârstă și caracteristicile demografice. Astfel, autorii clasifică turiștii în 
următoarele segmente: 

▪ iubitorii de vin - au o bază solidă în ceea ce privește cunoașterea vinului, iar accentul 
lor principal este numai pe vin.Este mai probabil ca aceștia să cumpere vinuri din beciuri, iar 
întregul pachet de vin este de oimportanță deosebită pentru ei.Ei sunt puternic motivați de 
turismul viticol pentru a obține cunoștințe despre alimente și vin; 

▪ cunoscătorii de vin - sunt o subcategorie a iubitorilor de vin introdus de autori care au 
o cunoaștere profundă a domeniului vinului și un interes deosebit pentru acest sector; 

▪ interesații de vin - au o experiență anterioară în degustare, dar nu și o educație 
suplimentară asupra subiectului.Ei sunt interesați să învețe despre procedura de depozitare și 
îmbătrânire, dar sunt mai puțin probabil să fie interesați de legăturile dintre alimente și vin; 

▪ începătorii în cunoașterea vinului - sunt categoria redenumită pentru turistul curios și 
include pe cei care probabil au participat la o degustare înainte de vizita în podgorie, dar nu au 
altă educație pe teren.Ei sunt mai interesați de drumuri ale vinului din cauza lipsei lor de 
cunoștințe, în timp ce găsesc ideea de a vizita o podgorie foarte atractivă; 

▪ turiștii neinteresați de vin - vizitează o fabrică de vinuri fără nici un interes evident 
față de vin, ci ca parte a grupului care a decis să viziteze regiunea viticolă. 

                                                 
7Hall C.M., (1994), Tourism and Politics: Policy, Power and Place, John Wiley & Sons, Chichester (UK), ISBN 
0 471 94919 1, carte 1996, ISBN 0 471 96547 2 
8Hjalager A.M., Corigliano M.A., (2000), Food for tourists-determinants of an image, International Journal of 
Tourism Research, https://doi.org/10.1002/1522-1970(200007/08)2:4<281::AID-JTR228>3.0.CO;2-Y 
9Charters S., Knight J.A., (2002), Who is the wine tourist?, Tourism Management, Vol. 23, Nr. 3, p. 311-319 
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O ultimă clasificare a turiștilor în vin propusă în acest articol este aceea a lui Alebaki 
și Iakovidou în 201010. Autorii au efectuat un studiu pe 133 de vizitatori ai turismului viticol 
din nordul Greciei, turişti care au fost împărţiţi în următoarele categorii: 

▪ vizitatorul mediu- este un om de vârstă fragedă, face frecvent excursii de o zi la 
podgorii, cu prietenii sau familia, folosind propria sa mașină și cumpără vin din crame; 

▪ elevii cu salarii mici- au ca motiv de vizită interesul lor pentru vin și procesul de 
producție; 

▪ vizitatorii ocazionali- nu sunt interesați de vin, ci de gastronomia locală; 
▪ vizitatorii care nu sunt interesați de vin - nu sunt consumatori de vin dar consideră că 

podgoriile și vinotecile reprezintă o atracție turistică. 
Charters și Ali-Knight (2002)11 susțin că nu există un vizitator unic, formalizator al 

turismului viticol, iar podgoriile adoptă o abordare intuitivă pentru segmentarea vizitatorilor 
iar Getz și Brown (2006)12cred că cererea de turism viticol este încă în așteptare.Aşadar, se 
poate aprecia că turiștii interesați de vin sunt, în general, persoane cu venituri și o educație 
aprofundată a acestui domeniu.13 

Diferitele clasificări ale turiștilor interesați  de vin sunt prezentate şi în tabelul 1. Cu 
toate acestea, pentru a servi scopurilor acestui studiu, orice călător turistic sau de zi care 
vizitează podgoriile și/sau participă la alte activități legate de vin în timpul șederii sale într-o 
regiune viticolă, indiferent de scopul principal al vizitei sale, este considerat turist. 

Tabelul 1. Clasificarea turiștilor interesați de vin 
Autor Clasificare 

Hall (1996)14 • Iubitorii de vin 
• Interesații de vin 
• Turiștii curioși 

Corigliano (1996)15 • Profesioniștii 
• Iubitorii de vin 
• Cunoscătorii de vin 
• Interesații de vin 
• Începătorii în cunoașterea vinului 
• Turiștii neinteresați de vin 

Charters şi Knight (2002)16 • Iubitorii de vin 
• Cunoscătorii de vin 
• Interesații de vin 
• Turiștii ocazionali 
• Consumatorii de vin 

 
 
                                                 
10Alebaki, M., Iakovidou O., (2010), Segmenting the Greek wine tourism market using a motivational approach, 
New Medit, Vol. 9, Nr. 4, p.31-40 
11Charters S., Ali-Knight J., (2002), Who is the wine tourist?, Tourism Management, Vol. 23, Nr. 3, p. 311-319 
12Getz D., Brown G., (2006), Critical success factors for wine tourism regions: a demand analysis, Tourism 
Management, Vol. 27, p. 146-158 
13Alebaki M., Iakovidou O., (2011), Market segmentation in wine toutism: a comparison of approaches, 
Tourismos, Vol. 6, Nr. 1, p. 123-140 
14Hall C.M., (1994), Tourism and Politics: Policy, Power and Place, John Wiley & Sons, Chichester (UK), 
ISBN 0 471 94919 1, carte 1996, ISBN 0 471 96547 2 
15Corigliano M. A., (1996), Enoturismo: Caratteristiche della domanda strategie di offerta e aspetti territoriali e 
ambientali, Franco Angeli, Milano 
16Charters S., & Ali-Knight J., (2002), Who is the wine tourist? Tourism Management, Vol. 23, Nr. 3, p. 311–
319 
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3. Drumul vinului – definiții 
Prima rută de vin identificată în Germania datează de 60 de ani, în timp ce prima rută 

de vin din Franța datează de 40 de ani.În țările mediteraneene, acest concept a fost dezvoltat 
numai în ultimii ani și este considerat un mijloc de valorificare a denumirii de origine 
protejate (DOP), sporirea ocupării forței de muncă la nivel regional și creșterea venitului 
local. Termenul drumul vinului este folosit pentru a descrie o rută turistică care conectează 
mai multe localități de vin și crame într-o anumită zonă.Această rută este în continuare 
caracterizată de atracții naturale(munții sau peisaje), atracții fizice (cramele, podgoriile, 
drumurile) și marcajele (indicatoare care direcționează turistul către întreprinderile 
individuale de pe raza drumului vinului). 

Majoritatea drumurilor vinului implică un spațiu delimitat al unei regiuni de vin de 
obicei delimitate.Amestecul de caracteristici ecologice, culturale și sociale atribuie o 
identitate distinctă fiecărui traseu de vin, astfel încât turistul este capabil să recunoască 
diferența atunci când se deplasează de la un drum la altul.17 Drumul vinului constă într-un 
itinerar (sau mai multe) prin regiunea viticolă semnalată tematic, precum și interpretată printr-
un prospect gratuit și o hartă care evidențiază diferitele podgorii și producătorii, oferă 
informații despre siturile de interes istoric și de altă natură. Centrul Național de Resurse 
pentru Turism și Spațiu Rural propune următoarea definiţie:traseul viticol este un itinerar 
semnalizat, printr-o zonă limitată (regiune, provincie, zonă de proveniență) a cărui scop este 
descoperirea produsului (produselor) viticol(e) din regiune și a activităților asociate cu 
acesta.Această constatare este efectuată în mod direct în ferme (care permit călătorului să 
întâlnească producătorul) și/sau în spațiile organizate în mod specific în jurul vinului produs 
(centre de degustare de vin sau muzee de vin).” 

Cu alte cuvinte, turiștii ce urmează drumul vinului au posibilitatea de a se bucura de o 
gamă largă de experiențe, inclusiv vizitarea podgoriilor, posibilitatea de a gusta și cumpăra 
vin, posibilitatea de a vizita o vie sau un muzeu local care oferă informații despre tradiția și 
istoria zonei.De multe ori, există opțiunea de a rămâne în locuințe agro-turistice.Ei pot încerca 
chiar și specialitățile culinare din regiune și să cumpere produse care caracterizează zona în 
timp ce se bucură de peisaj.Drumul vinului aproape întotdeauna este însoțit de o broșură cu o 
hartă care arată traseul și diferitele etape ale sale. Acesta este un factor de o importanță 
deosebită, deoarece de multe ori motivează turiștii să urmeze un drum al vinului. Crearea unui 
drum al vinului necesită, în primul rând, eforturile colective ale diverșilor actori, care în mod 
frecvent trebuie să colaboreze între ei. Drumul vinului este un instrument răspândit în ultimii 
ani în țările din sudul Europei și este deja implementat în regiunile viticole din Europa de 
Nord. Cea mai mare parte a structurii turismului viticol și răspândirea acesteia se bazează pe 
conceptul drumuri ale vinului.18 

Drumul vinului ca produs ar trebui să fie dezvoltat în jurul unei baze de produse locale 
și a unor atracții istorice, culturale și naturale combinate cu un nivel ridicat de servicii (Arfini 
et al., 2002)19. Se pare că au fost stabilite mai multe drumuri ale vinului în regiunile viticole, 
ceea ce înseamnă că există foarte multe beneficii legate de astfel de inițiative. 
 

                                                 
17Vlachvei A., Notta O., (2009), Wine Routes in Greece: Producers’ Perceptions and Economic Implications, 
International Journal of Arts and Sciences, Vol. 3, Nr. 2, p. 95-106 
18Gatti S., Incerti F., (1997), The wine routes as an instrument for the valorization of typical products and rural 
areas. Proceedings of the 52nd EAAE Seminar, Typical and traditional productions: Rural effect and agro-
industrial problems, June 19-21, Parma, Italy, p. 213-224 
19Arfini F., Bertoli E., Donati M., (2002), The Wine Routes: Analysis of a Rural Development Tool, Système 
Agroalimentaire Localisés, Montpellier, France 
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4. Turismul viticol în țările dezvoltate 
Pentru o privire mai în ansamblu a conceptului de turism viticol, vom prezenta aspecte 

ale dezvoltării conceptului în țări ce câștigă din această afacere și sunt foarte cunoscute în 
rândul turiștilor ca fiind ţări producătoare și exportatoare de cantități impresionante de vin. 
Acestea atrag turiști și prin alte forme de turism și sunt cunoscute ca destinații turistice atât 
pentru turişti în general cât şi pentru iubitorii de vin ceea ce a dus la dezvoltarea turismul 
viticol. Din acest punct de vedere (al dezvoltării turismului viticol pe piața turistică) aceste 
țări pot fi un exemplu de bună practică pentru România sau regiunile viticole ale României 
care doresc să facă parte din destinațiile viticole cunoscute și să atragă turiști interesați de vin. 
 

4.1. Turismul viticol în Franța 
Fără îndoială, Franța se bucură de poziția de lider a destinației turistice mondiale cu 

cel mai mare număr de vizitatori internaționali.În plus, vinurile franceze constituie o 
caracteristică semnificativă a culturii țării și sunt recunoscute la nivel global pentru calitatea și 
autenticitatea acestora.De fapt, viticultura din Franța generează aproximativ 20 de miliarde de 
euro pe an, în timp ce are 500.000 de angajați.În plus, producția franceză de vin reprezintă 
40% din valoarea industriei de prelucrare a alimentelor din țară. Până în prezent, industria 
viticolă a țării s-a orientat mai mult spre vinurile sale decât spre atragerea turiștilor oferindu-le 
o experiență unică în turismul viticol. Chiar dacă vinurile franțuzești sunt foarte apreciate, țara 
se confruntă cu o concurență puternică. Există de asemenea o percepție comună la nivel 
mondial că turismul viticol din Franța este mai puțin dezvoltat și organizat decât cel oferit de 
noile țări dezvoltatoare de turism viticol.Cu toate acestea, turismul viticol nu este nou în 
Franța.De exemplu, primul drum al vinului din Alsacia a fost înființat în anii 195020. O atenție 
mai sistematică a fost acordată turismului viticol în anii ‘80, când „criza viticolă” a determinat 
producătorii francezi de vin să facă față condițiilor nefavorabile de producție și de vânzare de 
vinuri.Astfel, s-au transformat în turismul viticol pentru a-și mări vânzările la ușa pivniței21. 
Încă de atunci, Franța conduce în fața altor țări ca expertă în turismul viticol cu regiunile 
Beaujolais, Bordeaux, Burgundia, Champagne, Côtes-du-Rhône și Provence fiind cele care au 
cel mai mare succes. 

4.1.1. Drumul vinului în Alsacia 
Regiunea viticolă din Alsacia a fost prima care a dezvoltat turismul viticol în centrele 

sale de producție când a fost înființat primul drum al vinului în Franța în 1953.Drumul vinului 
din Alsacia se întinde pe mai mult de 170 de kilometri de la nord la sud, de-a lungul muchiilor 
estice ale Vosges.Printre motivele care contribuie la popularitatea sa în întreaga lume se 
numără frumusețea naturală excepțională, cursul său simplu și simțul puternic al legăturii pe 
care vizitatorii îl simt cu locul, producătorii și cultivatorii. Traseul trece prin unele dintre cele 
mai pitorești sate ale țării, în timp ce oferă trasee pedagogice pentru a iniția vizitatori în 
diferitele profesii prezente în industria viticolă.În prezent, zona Alsacia cuprinde 170 km de 
drum al vinului, 48 de trasee de mers pe jos de-a lungul podgoriilor. Oferă circuite organizate 
și sărbători în podgorie, antrenament oenologic, muzee de vinuri, festivaluri de vinuri, târguri 
de vinuri și spectacole de licitații.Toate aceste caracteristici clasifică Alsacia în dezvoltarea 
turismului viticol imediat după Burgundia.22 

                                                 
20French Wines Bulletin, (2013), http://www.frenchwinesbulletin.com/uk/2013/edition 
2/focus-on-the-french-wine-industry/4wine-tourism-a-major-growth-avenue-towards-asustainable-future.aspx 
21Charters S., Menival D., (2011), Wine tourism in Champagne, Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 
35, Nr. 1, p. 102-118 
22Vins d’Alsace, 2013,  
http://www.vinsalsace.com/en/spip.php?page=route_des_vins&id_article=1278&id_rubrique=708 
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4.1.2. Avantaje și dezavantaje ale drumului vinului 
După cum s-a menționat deja, Franța s-a transformat în țară turistică viticolă mai 

sistematic pentru a depăși declinul economic cu care se confrunta industria viticolă în anii ‘80, 
prin creșterea vânzărilor direct din podgorii23. Într-adevăr, cel mai mare beneficiu al 
drumului vinului din Alsacia este creșterea veniturilor producătorilor, prin vânzările directe 
din podgorie.Turismul viticol a dat mai multe beneficii regiunii. Îmbunătățește loialitatea pe 
termen lung a regiunii de către vizitatori, în timp ce îmbunătățește continuu imaginea regiunii 
și a vinurilor alsaciene.În plus, turismul viticol are un impact pozitiv asupra vânzărilor la 
export, deoarece are un impact pozitiv asupra imaginii regiunii în Franța pe termen scurt și pe 
termen lung pentru piețele externe.În urma vizitei, impactul ulterior asupra consumului de vin 
este semnificativ.Cu toate acestea, studiul lui Waller (2006)24 relevă faptul că turismul viticol 
nu este de o mare prioritate pentru profesioniștii din turism.În cele din urmă, în ceea ce 
privește potențialele dezavantaje pentru turismul viticol din Franța, acestea nu au primit o 
atenție semnificativă de la oamenii de știință până acum. 
 

4.2. Turismul viticol în Italia 
Italia se numără printre cele mai importante destinații turistice la nivel 

mondial.Popularitatea sa este strâns legată de vasta sa bogăție de atracții culturale și de 
patrimoniul istoric.Cu toate acestea, o cantitate semnificativă din regiunile rurale ale țării este 
exclusă din obiectivele turistice.Prin urmare, turismul viticol este considerat potrivit pentru 
regiunile rurale italiene.În special, peninsula italiană este acoperită pe toată lungimea de 
regiuni viticole, oferind un potențial promițător pentru dezvoltarea rurală prin turismul 
viticol.În plus, drumurile italiene de vin sunt văzute ca un mijloc de a lega producția agro-
alimentară de dezvoltarea spațiilor rurale25. În plus, desființarea Ministerului Turismului în 
1993, împreună cu capacitatea de cazare și cu natura fragmentată a industriei viticole din țară, 
au motivat proiectarea a 140 rute italiene de vin în regiunile Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Umbria, Marche și Toscana.Drumurile vinului au fost o inițiativă a Movimento 
Turismo del Vino, înființată în 1993, și a Asociației delle Cittá del Vino, care a fost înființată 
și pentru a promova regiunile nefavorabile din punct de vedere al vinului.Drumurile italiene 
de vin au fost oficial recunoscute în 1999.Astăzi, potrivit cifrelor oferite de Movimento 
Turismo del Vino, turismul viticol în Italia câștigă aproximativ 2,5 milioane de euro anual și 
prevede perspective de creștere. În plus, vinul ocupă locul al treilea pe lista de motivație a 
turiștilor străini care vizitează Italia.Aproape 3,5 milioane de turiști aleg să viziteze anual 
podgoriile țării.26 

4.2.1. Drumul vinului în Toscana 
Există o credință puternică în Italia în ceea ce privește dinamica unei acțiuni 
colective.Drumurile vinului sunt considerate rezultatul unei acțiuni colective.Mai mult, 
acestea reprezintă un exemplu concret de sinergie și coerență care colaborează pentru o 
anumită cauză, cum ar fi pentru promovarea unei regiuni și o serie de produse locale. Toscana 
este una dintre cele mai renumite regiuni viticole italiene cu podgorii și vinuri renumite la 
nivel mondial.Mai mult decât atât, Toscana se bucură de locația sa strategică între faimoasele 

                                                 
23Hall C.M., Sharples L., Cambourne B., Macionis N., (2000), Wine Tourism Around the World: Development, 
management and markets, Butterworth Heinemann, Oxford 
24Waller D., (2006), Wine tourism: the case of Alsace, Master Thesis in European Tourism Management, 
Bournemouth University, United Kingdom 
25Wiskerke J.S.C, van der Ploeg J.D., (2004), Seeds of Transition, Essays on novelty production, niches and 
regimes in agriculture, Royal van Gorcum, Assen, Netherlands 
26Movimento Turismo den Vino, (2013), in http://www.movimentoturismovino.it/en/home/ 
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orașe turistice ale țării, cum ar fi Florența și Pisa, în timp ce arhitectura și farmecul său 
medieval compensează regiunea pentru absența „punctelor fierbinți” culturale.În plus, este 
recunoscută pe plan internațional pentru producția de vin de înaltă calitate, cu trei zone 
protejate de denumiri de origine: Montescudaio, Bolgheri și Val di Cornia. 
Există 14 drumuri ale vinului stabilite în regiunea viticolă din Toscana.Cu toate acestea, cea 
mai faimoasă și una dintre cele mai dezvoltate din țară este Costa degli Etruschi, care se 
întinde până la provincia Livorno pentru mai mult de 80% din acoperirea sa.Ideea inițiativei 
vinului Costa degli Etruschi datează din 1993 în timpul conferinței Asociației Somelierilor 
Italieni (AIS).Contribuția la realizarea drumului vinului a fost a biroului administrativ al 
provinciei Livorno, a cărui implicare activă în acest concept a fost excepțională în comparație 
cu alte inițiative similare din țară. A stimulat chiar și înființarea unui consorțiual drumului 
viticol pentru a încuraja întreprinzătorii să coopereze în această cauză, să-și promoveze vinul 
pe plan internațional și să-și îmbunătățească și calitatea produsului.În urma reglementărilor 
legale, traseul viticol a fost înființat în 1994, în timp ce organizația cuprinde în prezent 84 de 
membri.Acestea sunt ferme viticole, ferme agroturistice, producători de produse locale cum ar 
fi miere, ulei și salam, baruri de vin, magazine de vinuri, restaurante, campinguri, parcuri 
naturale și hoteluri.27Astfel, membrii traseului vinului au fost implicați în promovarea nu 
numai a vinului de calitate din regiune, ci și a tradițiilor rurale și a agriculturii și gastronomiei 
tipice din regiune.28 

4.2.2. Avantaje și dezavantaje ale drumului vinului 
Deși o percepție generală care decurge din literatură este că nu toate drumurile vinului 

stabilite în regiunile viticole sunt de succes, nu se acordă prea multă atenție neajunsurilor 
turismului viticol în Italia. Cu toate acestea, beneficiile drumului vinului sunt 
impresionante.Acestea sunt atât cele economice, cât și cele sociale.Drumul vinului atrage mai 
mulți turiști în regiune, în timp ce sporește gradul de conștientizare a atributelor distinctive ale 
regiunii.Astfel, competitivitatea generală a regiunii crește.Mai mult, fluxul turistic crescut din 
regiune sporește cererea de produse și servicii locale vândute direct și concomitent cu 
creșterea gradului de conștientizare a teritoriului de către consumatori, îmbunătățește 
imaginea acestuia și îi permite să se diferențieze de alte regiuni. 

La nivel de vinificație, efectul cel mai evident se reflectă în prețuri.Prețul produselor 
în fabricile de vinificație ale vinului este semnificativ mai mare decât prețurile din fermele 
convenționale29. Prin urmare, impactul economic al unui drum al vinului poate fi împărțit în 
trei efecte separate, și anume efectul prețului, efectul de vânzare și efectul de producție. 

Prima se referă la prețurile vinurilor vândute direct deja menționate. Efectul vânzării 
implică o schimbare în modelele de vânzare ale vinului de la vânzările de depozit la vânzările 
directe, iar efectul de producție implică modificări ale modelelor de lucru și de producție. De 
exemplu, există o trecere de la vinul neîmbuteliat la cel îmbuteliat. Mai mult, creșterea 
rentabilității fermelor motivează exercitarea mai multor activități desfășurate în fermă.În cele 
din urmă, impactul social se reflectă în reputația îmbunătățită a regiunii și pe efectul de 

                                                 
27Wiskerke J.S.C, van der Ploeg J.D., (2004), Seeds of Transition, Essays on novelty production, niches and 
regimes in agriculture, Royal van Gorcum, Assen, Netherlands 
28Asero V., Patti S., (2009), Developing the tourist market through the exploitation of the typical products, 
Economics and Applied Informatics, "Dunarea de Jos" University of Galati, Faculty of Economics and Business 
Administration, Vol. 1, p. 5-14 
29Wiskerke J.S.C, van der Ploeg J.D., (2004), Seeds of Transition, Essays on novelty production, niches and 
regimes in agriculture, Royal van Gorcum, Assen, Netherlands 
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sinergie.Acestea din urmă sunt evidente nu numai în operațiunile fermelor diferențiate, ci și în 
modul în care acestea sunt organizate acum și în relația lor cu mediul.30 
 

4.3. Turismul viticol în Australia 
Australia se numără printre cele mai populare destinații turistice mondiale.Cu toate 

acestea, majoritatea fluxurilor turistice nu traversează granițele marilor orașe precum Sydney 
și Perth.Prin urmare, una dintre dificultățile cu care se confruntă țara este atragerea 
vizitatorilor internaționali în regiunile sale rurale.Performanța primordială a exporturilor 
australiene de vinuri a provocat un interes internațional pentru regiunile viticole ale 
țării.Înflorirea exporturilor de vinuri reflectă tradiția Australiei în producția de vin și faptul că 
ulterior constituie una dintre industriile în creștere constantă din țară.Astfel, Australia a 
recunoscut de mult vinul ca un bun turistic puternic și ca mijloc de creștere a creșterii 
regionale.Prin urmare, țara a stabilit dezvoltarea turismului viticol ca prioritate națională de la 
sfârșitul anilor ʹ90 prin acordarea unei finanțări de 70.000 AUD $ pentru Federația 
Vinificatorilor din Australia pentru elaborarea unei strategii naționale de turism viticol31. 

Astăzi, țara are pe listă mai mult de 500 de podgorii și are peste 60 de regiuni viticole. 
Cele mai importante dintre acestea fiind New South Wales, Australia de Sud, Victoria, 
Australia de Vest, Queensland și Tasmania.Mai mult, în ultimul deceniu, s-au înregistrat 
progrese remarcabile în sectorul turismului viticol.Numărul total al vizitatorilor la 1.647 de 
crame australiene se ridică la aproape 5 milioane, în timp ce cheltuielile totale ale turiștilor de 
vin din țară sunt de aproximativ 7,1 milioane AUD $32. De remarcat este și creșterea rapidă a 
turismului în regiunea viticolă a râului Margareta și a regiunii Swan Valley.În plus, 11% din 
cei 5 milioane de turiști internaționali care vin în Australia vizitează cramele țării.Cu toate 
acestea, sectorul turismului viticol din Australia încă lipsește mult în organizare, atitudine, 
planificare și facilități de infrastructură.33 

4.3.1. Drumul vinului în zonaviticolă a râului Margaret 
Regiunea râului Margaret este situată în statul Australian de Vest și este una dintre 

destinațiile de vacanță de top, deoarece este un punct de întâlnire pentru surferii din întreaga 
lume, dar este, de asemenea, una dintre cele mai populare regiuni viticole din țară.Primele vii 
de struguri au fost plantate acolo în 1967, așa că este o regiune destul de tânără producătoare 
de vinuri, în timp ce soiurile sale cele mai renumite sunt cabernet sauvignon și 
chardonnay.Cele trei activități cele mai populare din râul Margaret sunt mâncarea, vizitarea 
podgoriilor și mersul la plajă.Regiunea are 102 fabrici de vinuri, în timp ce 15 dintre aceștia 
conduc și o rețea de restaurante.14 podgorii oferă tururi și cinci dintre ele facilități de cazare 
proprii.În plus, un drum al vinului cu o schemă extensivă de indicare direcționează vizitatorii 
spre podgoriile accesibile. 

Populația din regiunea râului Margaret este destul de nouă, în special ce se ocupată cu 
industria viticolă.Cu toate acestea, peisajul viticol al zonei rămâne relativ nefragmentat în 
comparație cu cel al Champagne.De asemenea, merită menționat faptul că „conceptul de 
parteneriat este esențial pentru psihicul australian”.Acest sentiment este și mai puternic în 
zonele rurale în care oamenii sunt motivați să se coordoneze pentru a supraviețui.Influența 
                                                 
30Brunori G., Rossi A., (2000), Synergy and coherence through collective action: some insights from wine routes 
in Tuscany, Sociologia Ruralis,Vol. 40, Nr. 4, https://doi.org/10.1111/1467-9523.00157 
31Beames G., (2003), The Rock, the reef and the grape: the challenges of developing wine tourism in regional 
Australia, Journal of Vacation Marketing, Vol. 9, Nr. 3, p. 205-212 
32Quadri-Felitti D., Fiore A.M., (2012), Experience economy constructs as a framework  forunderstanding wine 
tourism, Journal of Vacation Marketing, Vol. 18, Nr. 1, p. 3-15 
33Beames G., (2003), The Rock, the reef and the grape: the challenges of developing wine tourism in regional 
Australia, Journal of Vacation Marketing, Vol. 9, Nr. 3, p. 205-212 
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conceptului de parteneriat este evidentă în regiunea râului Margaret, unde producătorii adesea 
recomandă și vizite la celelalte podgorii.Această cooperare între prodgorii face ca experiența 
turismului viticol să fie mai coerentă. 

În cele din urmă, „Drumurile peșterilor” este una dintre cele mai pitorești căi rutiere 
din Australia, care leagă o serie de podgorii, galerii și atracții de coastă de la nord la sud de 
regiunea viticolă a râului Margaret34. Totuși, se menționează deja că drumurile vinului din 
Australia nu primesc aceeași atenție ca și în Europa și nu sunt promovate ca o singură 
atracție.De fapt, australienii acordă mai multă atenție promovării evenimentelor care includ 
toate caracteristicile regiunii, atât viticole, cât și non-viticole. 

Astfel, regiunea râului Margaret găzduiește o serie de festivaluri de mâncare și vinuri, 
dar unul dintre cele mai importante este festival anualul ”Margaret River International Food 
and Wine Gourmet Escape”, care durează patru zile și se desfășoară în fiecare lună 
noiembrie.Scopul acestui eveniment este de a promova regiunea viticolă a râului Margaret în 
ansamblu atât localnicilor, cât și vizitatorilor internaționali.35 

4.3.2. Avantaje și dezavantaje ale drumului vinului 
În ciuda faptului că există o lipsă de date privind oferta de turism viticol pentru a oferi 

vizitatorilor informații despre vânzarea la ușile podgoriilor, de asemenea, există o lipsă a 
datelor privind cheltuielile regionale de către turiștii din domeniul vinului pentru a evalua 
impactul turismului viticol în Australia și motivarea investițiilor publice sau private.36Cu toate 
acestea, se pot trage unele concluzii cu privire la turismul viticol. 

În primul rând, trebuie remarcat faptul că nu există prea mult discurs literar despre 
potențialele dezavantaje ale turismului viticol.Dimpotrivă, a contribuit la creșterea numărului 
de turiști străini, deoarece numărul de turiști străini a fost dublat în perioada 1999-2008.În 
plus, campania de promovare a turismului viticol și alimentar, ca parte a experienței turistice 
din Australia, a îmbunătățit imaginea turistică generală a țării.Acesta din urmă inițiază și alte 
asociații turistice de stat să se implică mai activ în turismul viticol.Astfel, succesul turismului 
viticol a fost recunoscut de guvernele federale și de state care recunosc acum importanța 
acestuia.În plus, turismul viticol a determinat investiții, în mare parte private, pentru 
dezvoltarea infrastructurii și a altor facilități turistice.Nu în ultimul rând, interesul 
internațional și intern pentru regiunile australiene și vinurile australiene a crescut, precum și 
gradul de conștientizare pentru aceste două.37 
 

5. Turismul viticol în România 
România are un potențial uriaș în ceea ce privește turismul pe toate planurile, însă are 

nevoie de un motor de pornire și dezvoltare a strategiilor turistice. România poate deveni una 
dintre cele mai vizitate țări turistice și printre cele mai cunoscute, datorită multor avantaje de 
care dispune. În spațiul României, vița-de-vie este răspândită neuniform în toate regiunile 
țării, restrictivitatea este dată de factori fizico-geografici. Zone cunoscute în cultivarea viței-
de-vie sunt și cele tradiționale, producătoare de vinuri de sute de ani și desigur alte centre 
viticole datorate cadrului natural. Toate acestea pot determina dezvoltarea turismului viticol 
                                                 
34Wine and Food Regions of Western Australia, (2013),  
http://www.thetrail.com.au/pages1.asp?code=105&page=15 
35Visit the Margaret River in Western Australia, (2013), http://www.mm2h.eu/?p=1140 
36Carlsen J.,  Dowling R., (1998), Wine Tourism Marketing Issues in Australia, International Journal of Wine 
Marketing, Vol. 10, Nr. 3, p. 23-32,  
https://doi.org/10.1108/eb008684http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1658874&show=abstra
ct 
37Beames G., (2003), The Rock, the reef and the grape: the challenges of developing wine tourism in regional 
Australia, Journal of Vacation Marketing, Vol. 9, Nr. 3, p. 205-212 



Monalisa Cornelia ANTONIU, Gina Ionela BUTNARU 

 194

din care România, producătorii și locuitorii pot câștiga. Producțiile de vin și numărul deja 
mare de exporturi ale vinurilor românești sunt un pas spre această dezvoltare. O strategie 
națională prin implicarea tuturor producătorilor îi pot motiva să își îndrepte atenția și spre 
crearea de condiții pentru turiștii ce vor urma să viziteze atât zonele viticole, cât și fabricile de 
producție a vinului și îmbuteliere. Turiștii vor fi curioși să descopere cum se ajunge de la 
strugure la forma finală a vinului îmbuteliat gata să ajungă pe rafturile magazinelor.  
 

5.1. Drumul vinului în România 
Formele de relief ale României favorizează cultura viței-de-vie. Viticultura fiind 

posibilă în areale cunoscute cu tradiții și favorabile acestei culturi, devenind cu timpul o 
ramură importantă pentru agricultură. Teritoriul viticol al României este clasificat în: zona 
viticolă, regiunea viticolă, pogdoria, centru viticol și plaiul viticol.38 

Zona viticolă este unitatea cea mai întinsă de produse viticole și mai puțin omogenă. 
Regiunea viticolă este subordonată zonei viticole caracterizându-se prin asemănări ale 
condițiilor morfo-pedo-climatice specifice producției de viticultură. Podgoria subordonată 
regiunii se caracterizează prin soiuri specifice cultivate ce personalizează teritoriul podgoriei 
constituindu-se unicitatea viticolă. Centru viticol este parte a podgoriei sau poate fi în afara 
acesteia. Centru poate fi și în afara acesteia. Centru poate fi specializat datorită restrângerii 
teritoriale în producția de soiuri. Plaiul viticol este unitatea cea mai restrânsă teritorial, din 
care se poate obține produse calitative cu specific al zonei.39 

Podgoriile, centrele viticole și plaiurile sunt printre cele mai întâlnite în viticultura din 
România acestea reprezentând mai ales zona colinară, unde producerea vinurilor este o 
activitate tradițională. Vizitarea acestor centre viticole presupune un timp îndelungat prin 
toate provinciile românești și un turist nu poate ajunge în zonele producătoare de vinuri. De 
aceea doar locurile cunoscute sunt accesate de turiști, chiar dacă multe alte podgorii sunt 
valoroase din punct de vedere istoric sau cultural.40 

Valențele turismului viticol din România sunt apreciate abia după anul 1999, când 
grupul Halewood România lansează această formă de turism prin intermediul celor șase 
pivnițe moderne cu spații speciale pentru oaspeți, degustări de vinuri, restaurante, unele cu 
cazare, muzeu de vinuri sau cramele (pivnițe și pensiuni Rhein Azuga), sunt vizitate anual de 
aproximativ 15.000 de turiști, dintre care aproximativ 40% sunt turiști străini care sosesc în 
grupuri organizate din țări din Europa, Asia și America de Nord.În 2004 a fost lansat primul 
proiect Drumul Vinului în România, în regiunea Dealu Mare (județul Prahova), care vizează 
relansarea viței de la țară, promovând cu mai multă îndrăzneală turismul rural și agroturismul. 

Traseele de vinuri s-au înmulțit imediat după ce producătorii de vin au facilitat accesul 
la proprietățile lor pentru turiști prin cooperare reciprocă cu hotelierii, proprietarii de 
restaurante și autoritățile locale, astăzi numărul a crescut de trei ori: Podgoria vinurilor din 
Arad (Paulis-Ghioroc-Covasant-Siria), Drumul vinului în Vrancea (Podul Tamboiești-Cotesti-
Odobesti-Panciu), Drumul vinului în Vâlcea și Alba (Târnave, Sebeș-Apold, Alba Iulia, Aiud) 
Drumul Vinului din Satu-Mare, Drumul vinului și tradițiile din Dobrogea.În apropierea 
acestor trasee viticole au apărut treptat diferite structuri turistice cu funcții diferite: cazare, 

                                                 
38Bucur G.M., (2011), Viticultură, Editura Ceres, București, ISBN 978-973-40-0946-6 
39Cotea V. D., Barbu N., Grigorescu C.C., Cotea V.V., (2000), Podgoriile și vinurile României, Editura 
Academiei Române, București 
40Macici M, (1999), Vinurile României, Editura Alcor Edimpex, București 
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catering, tratament sau divertisment care completează peisajele frumoase din Moldova, Banat, 
Transilvania, Dobrogea, Muntenia și Oltenia.41 
 

6. Concluzii 
Turismul are o importanță mare pentru turiști în prezent, pentru că din ce în ce mai 

mulți doresc să își petreacă vacanțele în locuri noi sau care nu au parte de foarte multă 
atractivitate. Formele noi de turism dezvoltate, printre care se află și turismul viticol stârnesc 
interes și mai mare pentru diferite clase sociale. În ceea ce privește nevoile și motivațiile 
alegerii unei vacanțe acestea sunt în prezent influențate de treapta socială a individului. Pentru 
satisfacerea nevoilor, în primul rând o destinație turistică trebuie să ofere câteva dotări 
minime, cum ar fi: cazare, restaurante, apă curentă, electricitate, etc. Destinații fără aceste 
dotări vor fi evitate de turiști. După satisfacerea nevoilor de bază urmează grija turiștilor în 
ceea ce privește siguranța în locurile unde își vor petrece vacanța. Motivațiile interpersonale 
sunt asociate cu dorința turiștilor de a comunica cu localnicii, din dorința de a-și face noi 
cunoștințe și de a relaționa cu oamenii. Alte motivații sunt pentru persoanele cu o situație 
financiară foarte bună și acestea țin de statut și prestigiu, iar nevoia de autorealizare este 
exemplificată prin motivații culturale. Iar în ceea ce privește turismul viticol, se pot satisface 
toate aceste nevoi și motivații, deci acest tip de turism poate fi oferit tuturor categoriilor și 
claselor sociale și orice turist își va putea permite vizita la o crama, muzeu sau vinotecă. 
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Abstract 
SMEs are the main providers of hospitality services at global level, this being the case of Romania, too. 

Moreover, in rural destinations small actors are the key actors in this field, being also commonly associated to 
authentic and unique experiences. Food services have been and continue to be among the most popular 
attractions at European level. In this context, cellars and wineries have developed along wine routes and 
contribute significantly to their success, as well. According to Romania’s branding strategists, foreign tourists 
are attracted by the country’s natural and cultural heritage, seeking authenticity, natural landscapes and 
memorable experiences. Transylvania has proven to be among their favorite destinations. Furthermore, this 
region has become popular also due to its local foods and drinks. Several routes of wine were established in the 
early and mid-2000s but the Romanian authorities have not done much ever since. An independent organization 
has recently taken the initiative of identifying and promoting the cellars and vineyards along these routes. 
Relying on the information available online and provided by this enterprise, nearly 50 wineries were identified 
in Transylvania, most of them being SMEs. Firstly, these enterprises were explored and characterized in terms of 
their supply (based on the analysis of their websites) and secondly in terms of economic performance (relying on 
the data provided by the Ministry of Finances). The main findings have revealed that the SMEs active in this 
sector function more or less without a clear strategy, fact reflected by their economic performance. 

Key words: vineyards, wine cellars, wine road, SMEs, strategy, economic performance, owners, 
operators, rural tourism 

JEL: L66, L83, Z32 
 

1. Introduction and brief literature review 
Adopted nearly a decade ago, Romania’s current branding strategy focuses on 

promoting the destination’s natural and cultural heritage. Thus, the official tagline Explore the 
Carpathian Garden! (Romania Travel, 2010) highlights the natural and cultural heritage of 
Romania emphasizing the the opportunities generated by the development and promotion of 
nature-based tourism (active holidays and ecotourism) and cultural products (tourism in areas 
with tradition & folklore; festivals & events, food & drinks), etc. 

Despite its efforts to become a competitive international destination and to properly 
capitalize on its attractive resource, Romania has not managed to do much in this respect. 
Thus, according to the most recent reports of the World Economic Forum on travel and 
tourism competitiveness, Romania is one of the least competitive European destinations, 
occupying the 66th place of 141 countries investigated at global level (2015) and falling back 
on the 68th of 136 (2017), respectively ranking 32nd of the 37 European destinations (both in 
2015 and in 2017), and being the last EU member (both in 2015 and 2017). Furthermore, 
when it comes to its natural resources, Romania only ranks 79th, while its cultural resources 
and its business travel seem to constitute the destination’s competitive advantage as it rank 
49th at global level. Moreover, Romania failed to capitalize on its resources, ignoring their 
potential, not investing in their preservation, and failing to promote them properly and to 
further develop its hospitality industry (Crotti and Misrahi, 2015; Crotti and Misrahi, 2017). 
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Mainly located in rural areas, vineyards provide excellent opportunities for 
capitalizing on Romania’s serene rural landscapes and constitute attractive destinations 
themselves in today’s context when tourists seek natural destinations and authentic 
experiences, focusing particularly on tasting local foods and drinks. Initiated in the late 2000’s 
the national program The Route of Wine is still developing, at a somewhat quicker pace 
nowadays than more than 15 years ago. As previous investigations have revealed, the supply 
side is still poor, as, despite, the development and growth of wine businesses, the providers of 
support services (particularly accommodation and leisure services) are few and unprepared in 
the winegrowing areas, failing to capitalize on this relatively new trend (Dulău and Coroș, 
2010; Coroș and Dulău, 2018; Coroș and Popa, 2018). 
 

2. Data and methodology 
Aiming at revealing how wine businesses can benefit today from the development of 

rural tourism and how these businesses can contribute to de development of this specific type 
of tourism, the present paper has been developed as a multilayer case study dedicated to the 
Transylvanian wine businesses. Given the perception of Romania’s international visitors, in 
this case study, Transylvania includes not only the homonym historic province but also Banat, 
Crișana and Maramureș. The special focus on Transylvania is due to the high notoriety and 
attractiveness of this destination among foreign visitors.  

A first stage of this case study consisted in the identification of the wine businesses to 
be further investigated. Therefore, the two websites of a private initiative to promote wine 
tourism in Romania were considered (Revino.ro and CrameRomania.ro). A number of 42 
cellars were identified. Once the vineyards selected, the next step involved the identification 
and analysis of their own websites. Finally, the last stage of the current case study consisted in 
the identification of the business operators who control the vineyards and wine businesses and 
the collection and analysis of their financial and economic figures based on the public data 
collected from the Ministry of Public Finances. The number of considered cellars had to be 
modified as it follows: the entrepreneurs who do not provide financial data (individual and 
family enterprises registered otherwise than as commercial enterprises) had to be excluded 
from the analysis due to the impossibility to collect specific data related to their activity; the 
enterprises that have ceased their activity were also excluded from the study but other players 
were identified and selected from the list of the Ministry of Public Finances. In the end, a 
number of 38 players were analyzed from the perspective of their financial figures. 
 

3. Transylvanian wine businesses in the online environment 
The first aspect considered in the current investigation was the name of the cellar 

(Figure No 1). The relevance of this analyzed factor is related to the authors’ aim at 
establishing if the wine businesses relate to the place where they are established, if the name 
suggests or not anything relevant related to the specific business field and, why not, to 
establish if the entrepreneurs try to connect their businesses to the area and to promote it 
together with their own business. The main findings revealed that 55% of the businesses are 
clearly family businesses, the entrepreneurs using their sure names in order to name the 
cellars and vineyards. More than a third of the businesses included in the sample (36%) use 
business names that include the village or the region they belong to. Only 4 cellars 
(accounting for the remaining 9%) use names that cannot be connected to people or places. 
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Figure 1: Analysis of the Cellars’ Names 

 
Source: Authors’ determinations based on the cellars’ websites 

The second aspect considered in the current investigation was the name of the wine 
business operator (Figure No 2). In the case of 7 enterprises (16%) the economic operator 
could not be identified, while other 10 enterprises (22%) use names with no connection 
whatsoever with the field of wine business. 

Figure 2: Analysis of the Names of the Identified Wine Business Operators 

 
Source: Authors’ determinations based on the cellars’ websites 

Thus, the main findings enable us to state that in the case of the small players (29%) 
family names are present (namely for individual entrepreneurs and family businesses). Just 
like in the previous case, another important percentage (16%) of the businesses related to the 
region. It is interesting to note that 13% of the entrepreneurs have opted for English names, 
while the remaining two entrepreneurs have picked another foreign name, respectively Latin, 
too. The attempt of suggesting an international name can be more or less linked to the 
entrepreneurs’ desire of positioning their business as an export oriented one, respectively, 
perhaps, as one oriented towards foreign tourists. Still this is far from being enough as a 
marketing effort. 
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Figure 3: The Cellars’ Online Presence 

 
Source: Authors’ determinations based on the cellars’ websites 

The cellars’ online presence and communication was the next investigated factor 
(Figure No 3). Surprisingly, despite the fact that today most businesses make considerable 
efforts and invest in their online presence, 11 enterprises of the 42 analyzed (nearly a quarter 
of the sample) do not have a website at all or their website does not function. Three cellars use 
Facebook and blogs instead of a proper website. Furthermore, it is merely impossible to 
identify in any case a communication mix. In fact, most businesses seem to use certain social 
media solution without any clear strategy. Around 90% of the websites are sales-oriented, 
highlighting the businesses’ focus on selling wine and a rather low interest towards the 
development and provision of cellar-based services (such as: wine tastings, brunches, lunches 
and dinners at the cellars, other outdoor specific activities, respectively accommodation 
services on the premises, etc.). 

Enjoying a rich historic background or simply relating to the destination’s wine 
growing history and reputation can constitute a success-generating factor that can be used in 
the vineyards’ online communication strategies. Only few of the analyzed wine businesses 
(namely 8 of them, representing less than a 5th of the total sample) revealed an interest of the 
entrepreneurs in this respect. Thus, those enterprises that have a page dedicated to the wine 
growing history are: 

▪ Cramele Jidvei (dating back to 484-425 BC); 
▪ Domeniul Viticol Apold Gorgandin and Nachbil Brutler & Lieb from Beltiug (first 

mentioned in 1085); 
▪ Weinland in Târnave area (established by the Saxons in the early 1200s); 
▪ Domeniile Boieru, in Aiud (established in 1220); 
▪ Crama Carastelec (established around 1447); 
▪ Dobra village (first mentioned in 1500s); 
▪ Testimonium (established in 1650); and 
▪ Miniş (since 1744). 
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Figure 4: The Establishment Year of the Winery 

 
Source: Authors’ determinations based on the cellars’ websites 

Despite some of the wineries’ millennial-long history, according to the information 
provided, the large majority of the businesses under scrutiny, except for the 6 that have not 
provided the information, namely 35 of the enterprises were established as enterprises after 
1990, either as privatized formerly state-owned companies or as newly established businesses. 
Only one company has continued to function since its establishment in 1974. 

Figure 5a: The Owners Figure 5b: The Winemakers 

  
Source: Authors’ determinations based on the cellars’ websites 

While Chefs are essential in the life of any restaurant, wine cultivators and, especially, 
winemakers are crucial for any winery. Thus, these aspects were also considered for todays’ 
analysis (Figures Nos 5a and 5b). It is interesting to observe that only around a third of the 
entrepreneurs are foreigners or have also involved international capital (Figure no 5a). This 
fact is due to the limitations related to foreign investments in the field of agriculture. On the 
other hand, the same entrepreneurs have opted to employ international winemakers, perhaps 
aiming at transferring know-how in this field of activity (Figure no 5b). 

With three cellars that have ceased their activity and one that has only started in 2017, 
a number of 41 enterprises of the ones considered from the sample of selected wineries. These 
were investigated in terms of type and size of enterprise, cultivation surface, and production 
capacity (Table No 1). Thus, all enterprises are micro, small and medium-sized. According to 
the available data, none of the surveyed businesses are large ones. Furthermore, 7 enterprises 
are very small individual enterprises, while the most numerous (45) function as SMEs. 
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Similar observations are valid in the case of both their cultivation surfaces and production 
capacities.  

Table 1: Brief Characterization of the Wine Businesses 

SSuurrffaaccee NNuummbbeerr 
< 10 ha 5 

10 - 20 ha 7 
20 - 50 ha 14 
50 - 100 ha 6 
100-300 ha 2 

300-1,000 ha 0 
> 1,000 ha 2 

not available 6 
 

EEnntteerrpprriisseess NNuummbbeerr 
Individual/family 7 

SMEs 45 
Large 0 

  
 

Production Number 
<10,000 l 6 

10,000 – 500,00 l 11 
50,000 – 1,000,00 l 4 

1,000,00 l – 5,000,00 l 9 
> 5,000,00 l 1 
not available 11 

 

Source: Authors’ determinations based on the cellars’ websites 
Figure 6: The Breeds 

  
Source: Authors’ determinations based on the cellars’ websites 

Transylvanian winemakers enjoy a quite rich variety of breeds that can be cultivated in 
this area. Except for the four vineyards that do not provide any information concerning their 
wines or have not yet reached the first harvesting year, all other investigated enterprises offer 
such data. Thus, the lowest number of cultivated breeds is three, while the maximum number 
of breeds mentioned by one enterprise is 15. An average number of cultivated breeds can also 
be calculated (7.3 per vineyard). 

Table 2: Language Usage of Wine Businesses 
Romanian Foreign Languages English Italian German Hungarian Latin 

29 26 12 3 4 6 1 
Source: Authors’ determinations based on the cellars’ websites 

As already mentioned, communication is essential for most businesses. Due to the 
potential international attractiveness of the Transylvanian wine businesses, another 
investigated aspect was the multilingual communication of the surveyed enterprises and the 
quality of written expression (Table no 2). The large majority only communicate in 
Romanian, and perhaps some in English. All other foreign languages are discrete presences. It 
seems obvious that, despite their wines’ potential international attractiveness, the managers of 
the analyzed vineyards focus on the Romanian market and make little efforts to venture at 
international level. The use of Latin is quite peculiar. Furthermore, it was impossible to 
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analyze the correctness and proper language usage in 21 cases, while only 14 enterprises uses 
languages correctly and 5 present various mistakes, including, such as: accents used in 
Romanian, spelling, and typos. 

Table 3: Information Provided Online by the Wine Businesses 
Wine cellar/ 
Restaurant Tourism Wine Tasting Lodging 

Services 
Lodging + Food 

Services 
Bio 

Certified 

15 11 14 6 5 3 
 

Menu (tasted wines 
+ prices) 

Menu (food  
for wine tasting) 

Info. about the region/ 
destination 

Terroir 
description 

Vineyard 
description 

Wines & 
Breeds 

5 4 21 8 22 23 
 

Source: Authors’ determinations based on the cellars’ websites 
A brief content analysis was also done, in order to determine the categories of 

information provided online by the investigated wineries (Table No 3). Thus, one may note 
that despite the lack of content and the rather modest language quality, may of the analyzed 
businesses aim higher than they are able to communicate. The same lack of strategic thinking 
is also visible. Although, nearly half of the vineyards also operate a restaurant and seem to 
provide wine tasting services for tourists, only a third also provide prices and menus, 
respectively accommodation services. On the other hand, many actors provide information 
about the destination and the vineyard itself (cultivated breeds, vineyard description, 
presentation of the destination and terroir description). 

 
4. Financial figures of the Transylvanian wine businesses  

The last part of the discussion section is dedicated to the financial aspects of the 
investigated wine businesses (Table No 4).  

Table 4a-e: Synthesis of the Wine Businesses’ Financial Data (2011-2017) 

No of Employees 
1 to 9 22 

10 to 50 12 
51-158 (250) 3 

 

Average results 
Profits 31 

0 to 10,000 Euro 14 
10,001 to 50,000 Euro 9 

50,001 to 100,000 Euro 0 
100,000 to 500,000 Euro 8 

> 500,000 Euro 0 
 

Turnover (Average results) 
0 to 10,000 Euro 2 

10,001 to 50,000 Euro 8 
50,001 to 100,000 Euro 3 

100,000 to 1,000,000 Euro 17 
> 1,000,000 Euro 6 

 

Activity 
Wine growing 20 
Restaurant 1 
Winemaking 10 
Other agricultural activities 3 
Sale of alcoholic drinks; other sales 
activities 5 

Irrelevant (wood processing, 
constructions, secretary activity) 5 

Management related activities 2 
 

Net results 
Only profits 13 

Mainly profits 12 
Mainly loss 7 
Only loss 0 

 

Source: Authors’ determinations based on the Ministry of Public Finances 
A brief analysis of the collected financial data enables us to draw up a few conclusions 

regarding the investigated enterprises. First of all, most of the selected winemakers and cellars 
operate, in terms of number of employees, as micro and small enterprises. Their large 
majority generate low turnovers, accounting for less than one million Euro. It seems that this 
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field of activity is a profitable one, as most cellars and wineries are operated by enterprises 
active in specific fields of activity (wine growing and winemaking). Another observation is 
that most companies are profitable one but their average profits are quite low for the 2011-
2017 timespan and fluctuate during the analyzed period. 
 

5. Conclusions 
Overall, two main conclusions may be drawn based on the findings of the research. 

Thus, first of all, despite the attractiveness of wine tasting as a tourist activity, most of the 
analyzed enterprises fail to capitalize on this potential. Their online communication tools, and 
particularly their websites, reveal a poor strategic thinking and planning in terms of digital 
marketing. Secondly, although most enterprises are profitable, their results are low and of 
modest economic impact both in terms of job-creation and of finances. In fact, most of the 
small players seem to face the same challenges as other Romanian agricultural businesses that 
struggle to surpass subsistence economy. 
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TRADITIONAL CUISINE AND CULINARY TOURISM 
 

BUCĂTĂRIA TRADIȚIONALĂ ŞI TURISMUL GASTRONOMIC 
 

Gina Ionela BUTNARU1 
Dănuţ UNGUREANU2 

 
Abstract 
Currently, tourism is an important field of global economy, and it always has a growing tendency 

internationally. Tourism is very diverse, and it appears under multiple forms: historical, educational, cultural, 
medical, religious tourism, eco-tourism, and the last but not the least, culinary tourism, or travels for the 
pleasure of the taste. Gastronomic preferences are different for every tourist, from fast food to traditional cuisine. 
In this context, the purpose of this paper is to clear some concepts regarding traditional cuisine and gastronomic 
tourism. 

Key words: traditional cuisine, gastronomic tourism 
 

1. Introducere 
Receptiv la schimbările continue în lumea contemporană, turismul este un domeniu, ce 

evoluează permanent sub impactul dinamicii procesului de dezvoltare, oferind turiștilor 
servicii din ce în ce mai variate. Astfel, au apărut bucătăriile tradiționale specifice unor 
regiuni geografice, insuflând turiştilor atât tradițiile cât și particularitățile sale culinare.Tipul 
și calitatea produselor alimentare, modul de preparare, modelul de consum al său, decorarea 
mesei și manierele de servit masa sunt toate importante caracteristici care fac diferenţa între 
oameni, religii și clase sociale. Produsele alimentare conectează oamenii unii cu alții, creează 
un sentiment de comunitate, și întărește sentimentul de apartenență la un grup. Gastronomia 
este considerată un produs cultural de mare importanță, fiind foarte atractivă pentru vizitatori, 
constituind o completare valoroasă a portofoliului convențional de produse culturale oferite de 
destinații, care includ monumente, muzee, arhitectura locală, etc. Gastronomia este o 
activitate compozit cu multiple fațete, deoarece este foarte strâns legată, și de multe ori 
inseparabilă, de produse alimentare, vin și alte băuturi, inclusiv elemente de chimie, literatură, 
biologie, geologie, istorie, antropologie, muzică, filozofie, psihologie și sociologie. În ultimii 
ani, un număr tot mai mare de turiști au prezentat un interes deosebit pentru alimente și 
băuturi. Produsele alimentare sunt un important factor de atracție, care reprezintă elementul 
de bază al experienței turistice.3 Mai mult, gastronomia locală a fost identificată ca fiind un 
criteriu important de alegere a destinației de călătorie legată de formele alternative de turism, 
cum ar fi agroturismul și turismul urban.  
 

2. Bucătăria tradiţională 
În 1825, gastronomia a fost definită prin cunoașterea temeinică a tot ce se referă la 

om, hrană și el însuși. Scopul acesteia a fost de a participa la conservarea omului prin 
intermediul celui mai bun aliment posibil.4 Bucătăria înseamnă cunoașterea rațională despre 
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cum se hrănesc oamenii, scopul său fiind acela de a proteja sănătatea umană, folosind cele 
mai bune alimente posibile. Hrana este un motiv important pentru a călători precum și o sursă 
esențială de satisfacție turistică.Astfel, alimentele atrăgătoare pot servi ca un instrument de 
marketing puternic de destinație. De fapt, produsele alimentare au mai multe roluri de jucat 
pentru turiști: sunt funcționale pentru susținerea vieții,a distracție,sunt o modalitate de a 
experimenta noi culturiși fac parte dintr-o experiență de călătorie. În orice împrejurare, o 
destinație are nevoie de valorificarea produselor alimentare atrăgătoare pentru a crea propriul 
capitalului cultural. 

Bucătăria tradițională este un element important al patrimoniului cultural al țărilor 
lumii. Producția și vânzarea de produse alimentare tradiționale oferă o contribuție economică 
decisivă pentru mai multe regiuni și poate contribui la diversificarea zonelor rurale 
împiedicându-le de la depopulare. Bucătăria locală poate servi ca instrument puternic pentru a 
ridica sau spori profilul unei regiuni ca destinație, în special în rândul pasionaților de turism 
culinar. Aceste elemente pot crea chiar oportunități de afaceri, inclusiv pentru mai multe 
operațiuni de ospitalitate, și contribuie la dezvoltarea regională/rurală. 

Bucătăria națională reprezintă un instrument important al culturii de destinație. 
Turiștilor le place să degusteze mâncarea națională a țării în care călătoresc. Însușirile 
deosebite ale bucătăriei naționale și ale calității acestora lasă niște indicatori care au legătură, 
mai degrabă cu destinația în sine, și nu cu vacanța. Un interes aparte în rândul turiștilor îl 
numără restaurantele care oferă bucătării cu elementele de tradiții naționale și folclor.  

Nu există călătorii în străinătate, fără a cunoaște, pe lângă arhitectură, muzee, istorie, 
sau peisaje ale naturii, și bucătăria tradițională locală, care este o parte importantă pentru 
imaginea oricărei regiuni sau țări. 

În cele ce urmează se prezintă câteva dintre cele mai cunoscute bucătării tradiţionale 
ale lumii. 

Marea Britanie este o țară mai puțin aleasă ca destinație de călătorie de către 
gurmanzi. Tradiționalul Fish & Chips (cartofi prăjiți cu pește), înveliți în hârtie, este singurul 
fel pe care turi;tii îl pot savurați cu plăcere.5 Bucătăria franceză, este un indicator important al 
gastronomiei din toată lumea. Franța este un paradis culinar, iar arta culinară este un cult, 
având o tradiție de câteva secole de rafinament și excelență. Bouillabaisee (supa cu pește), 
truffe, foiegras (mod de preparare a ficatului de gâscă sau rață), coq au vin sau renumitele 
crepes, sunt câteva dintre preferinţele culinare ale turiştilor.6Portugalia, are o mîncare puțin 
sofisticată, cu un gust minunat. Cea mai preferată rețetă pentru portughezi, este supa. Fiind 
numită și țara pescarilor, aici turiţtii pot opta pentru supa din moluște servite cu vin, sau 
caldo-verde supa cu carne și legume, sau oricare mâncare din pește. Preparatul național, este 
un batog de cod sărat și uscat, este Bacalhau.7Pentru Italia, gastronomia este un component 
principal al stilului de viață, reflectând astfel cultura rurală (tradițională), și cea familială. În 
bucătăria italiană, este pus accentul pe calitate și respectul tradițiilor. Fiecare regiune își are 
mâncarea sa specifică. Lombardia este renumită pentru Risotto alla Milanese la fel și carnea 
de vițel pregătită în toate felurile, precum și panettone. Trentino Alto Adige este regiunea 
italiană cunoscută prin supele cu găluște. În regiunea Umbria sunt renumite fripturile de porc 
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5Lawrence, C.R., Lawrence, J.S. (2008), Food for thought: essays on eating and culture, Jefferson, N.C.: London 
McFarland 
6Council of Europe Publishing, Culinary Cultures of Europe, Identity, diversity an dialogue, Editions du Conseil 
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și trufele negre, iar în Toscana pentru castane și carne de mistreț. Patria brînzeturilor 
Mozarella, este Napoli dar şi a pizzei și a fructelor de mare.8 În Austria, turiștii pot încerca 
șnițelul vienez, care este o celebritate gastronomică a lumii. Alt preparat tradițional este 
carnea fiartă sau Tafelspitz şi friptura de gâscă eine gute Fettgans.9Recunoscută prin 
neutralitatea sa politică și militară, Elveția, este în același timp renumită prin aportul său 
gastronomic pe care îl aduce bucătăriei internaționale în special prin deliciile sale ca ciocolată 
și brânzeturile din alpajurile elvețiene, cașcavalul Emmentaler și Gruyere. Bucătăria elvețiană, 
este de cele mai multe ori economă și simplă. La Raclette10 - este o brânză din lapte de vacă, 
nepasteurizată, cu masa presată, originară din cantonul Valais din Elveția. Bucătăria grecească 
are în spate 3000 de ani de istorie și datorită așezării geografice a țării, combină arta culinară 
orientală cu cea occidentală, creând feluri de mâncare delicioase și simple de preparat. 
Restaurantele și terasele din Grecia, gătesc nesofisticat, nu cu prea multe sosuri, în schimb 
mult ulei de măsline și preparate la grătar.11 În Rusia se preferăKasha (cașa) o fiertură 
rusească pe bază de cereale (hrișca sau fulgi de ovăz), asemănătoare cu pilaful și una dintre 
cele mai cunoscute mâncăruri tradiționale12.Bucătăria turcească este foarte cunoscută în 
Europa. Ea a fost influențată mult de diversitatea și anturajul multicultural al Imperiului 
Otoman. Dar cel mai mare impact asupra gastronomiei turcești, a făcut bucătăria grecească și 
cea a Orientului Mijlociu, primind un amestec și dintre tradițiile bucătăriei antice turcești al 
Asiei Centrale. Rețetele culinare diferă de la o zonă la alta, în funcție de tradiții și de 
geografie. Sudul este cunoscut prin rețetele de kebab13(bucăți mici de carne sau fructe de 
mare, condimentate sau marinate și prăjite, adesea cu roșii, ardei grași, ceapă sau alte 
legume), baklava14(este un desert turcesc, se face din  aluat de placintă și se întinde foaia 
foarte subțire, mai multe straturi, și printre acestea se presoară nuci) și kadayif15(este o 
prăjitură ce constă din două straturi de tăiței foarte subțiri, unși cu sos de unt, între cele două 
straturi de tăiței se pun nuci sau fistic mărunțit, iar după ce se coace, prăjitura este însiropata 
și lăsată să se răcească). În regiunea de est, mâncarea turcească folosește mult măslinele și 
uleiul de măsline datorită cultivării lor intense în zonă. Pe coastele Mării Negre se consumă 
mult pește și porumb datorită influențelor slave și balcanice. Legumele și verdețurile nu 
lipsesc în mâncarea din zonele învecinate Mării Mediterane, Mării Egee si Marmara. Centrul 
Anatoliei are multe specialități, precum keskek16 (este un fel de carne ceremonială sau găină și 
grâu sau orz găsită în bucătăria turcească, iraniană și greacă. În Armenia, khashil a fost folosit 
în mod tradițional pentru a fi servit în noaptea de Crăciun - 5 ianuarie), manti17(găluşte din 
aluat foarte mici de miel sau de vită, acoperite cu un sos picant de iaurt) și gozleme18(este 
plăcinta turcească tradițională, preparabilă cu o umplutură foarte variată: spanac, brânză, ouă, 
carne tocată). Fasolele, roșiile, ardeii, vinetele sunt principalele ingrediente din bucătăria 
turcească. Fisticul, migdalele și nucile se folosesc în deserturi. În bucătăria turcească, 
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compotul de fructe se consumă alături de pilaf sau plăcinte cu carne. Un rol important în 
bucătăria turcească joacă vinetele. Se combină cu carnea tocată, se folosește în kebab, 
musaca. Bine este apreciat și iaurtul care însoțește majoritatea meselor care conțin carne, orez 
sau pâine. Ayranul este una din cele mai cunoscute băuturi turcești, obținută din iaurt 
amestecat cu apă și sare.  

Mâncărurile cu specific asiatic, folosesc orezul, găsindu-se în multe varietăți, culori, 
mărimi și forme. Ca sos cel mai des este folosit cel de soia și diferite ingrediente neobișnuite, 
combinații ale gusturilor. De exemplu în Thailanda, orezul are rol de pâine, astfel ei acordă 
mare atenție aspectului mâncării, acestea fiind împodobite cu arpagic sau felii de roșii, 
castraveți. Felul tradițional este Pad Thai (orez prăjit în sos de pește, ardei iute, ouă, păstăi, 
creveți sau pui, suc de tamarind), servindu-se cu o felie de lămâie verde. Tom yum kung 
renumita supă thailandeză (iarbă de lămâie, lămâie verde, ceapă, sos de pește, fructe de mare, 
piept de pui, suc de tamarind, ardei iute, coriandru).  Bucătăria japoneză se consideră una 
dintre cele mai naturale și sănătoase din lume, deoarece are un conținut bogat în proteine și 
fier, fără prea multe grăsimi. Ingredientele de primă necesitate ale bucătăriei japoneze 
tradiționale se enumeră: peștele și alte produse marine, zarzavaturile și orezul. Un fel de 
mâncare tradițională din bucătăria japoneză care a cucerit lumea este sushi (ce conține orez, 
pește, fructe de mare, legume, oțet și alte specialități locale). Cele mai renumite sushi sunt 
Nigiri-sushi și Oshi-sushi.19 Bucătăria chinezească este una din cele mai bogate moșteniri 
culinare de pe Pământ. Mâncarea chinezească solidă se mănâncă cu bețișoare (de obicei din 
bambus) dintr-un vas mai adânc, iar cea lichidă cu o lingură cu fundul plat (de obicei din 
ceramică). Ingredientele principale dintr-o mâncare chinezească sunt carbohidrații (proveniți 
de ex. din orez, mantou sau tăiței). Bucătăria indiană, sau paradisul mirodeniilor. Se spune că 
ingredientele de origine indiană au puteri miraculoase de vindecare și de modificare a stării de 
spirit.20 

Mâncărurile cu specific american, au un mix între cultura băștinașilor și influențele 
imigranților din Europa, Asia și Africa, motivul pentru care stilul de a pregăti mâncare al 
americanilor nu poate fi caracterizat. Dacă în unele zone se folosesc cu ambudență mai multe 
tipuri de condimente, în alte zone se pune accent pe produsele locale. Primul fel de mâncare 
ce ne vine în minte și este legat de bucătăria americnă este Fast-food sau mâncarea rapidă. 
Astfel bucătăria americană este numită una rapidă, bogată în calorii, și nu este mereu 
sănătoasă. Stilul bucătăriei americane mexicane este deosebită. Mexicanilor le place 
mâncarea, îndeosebi cea care le aparține. Tacos principalul fel de mâncare din Mexic se poate 
face din orice fel de carne, pește sau legume, împachetate într-o tortilla și se servește cu sos, 
având pe post garnitură, ceapă și păntrujel. Sopes sunt bucăți mici și rotunde de aluat, având 
doar câțiva centimentri în diametru, făcute cu mâna și prăjite pe grătar, în care se pune fasole, 
salsa și brânza.Bucătăria dinBrazilia, este cunoscută în primul rând pentru multitudinea de 
sortimente de carne (vită, pește, pui), și a garniturilor preparate din orez și boabe de fasole. 
Bucătăria arabă, este constituită dcuprinde  componente ale bucătăriei mediteraneene și a celei 
africane. Preparate tradiționale sunt tagine (supe din carne cu legume și fructe, măslini și 
condimente ca scorțișoară, ghimbir, și se fierb în vase de lut) şi cuscus (paste în formă de 
boabe mici, care se obțin din gris), cel mai renumit produs arabian. 

Astfel prin aceste bucate tradiționale existente la fiecare țară în parte, turiștii mereu 
vor fi curioşi să viziteze diferite colțuri ale lumii, pentru a cunoaște tradițiile, obiceiurile, 
folclorul, și cultura. 
 
                                                 
19Bucătăria japoneză, https://ro.wikipedia.org/wiki/Buc%C4%83t%C4%83rie_japonez%C4%83 
20Bucătăria indiană, http://www.ecuisine.ro/uncategorized/bucataria-indiana-paradisul-mirodeniilor/ 
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3. Despre apariția turismului gastronomic 
Astăzi, imperceptibil pentru noi, așa-numita diversitatea a impresiilor adunate pe tot 

parcursul vieții dobândește un rol tot mai important în viața noastră. Americanii Pine și 
Gilmore(2017)21, care vedeau impresiile ca fiind cea de-a patra experiență economică au ajuns 
la concluzia că acestea au trăsături distinctive și diferă de servicii în același fel în care 
serviciile diferă  de bunuri. Persoana care cumpără impresii plătește pentru propriile 
sentimente și senzații. Impresiile sunt pregătite și oferite pe piață consumatorilor de un număr 
mare de companii, în promovarea cărora participă numeroase agențiile de turism. Autorii 
analizează impactul mărfurilor asupra simțurilor și sugerează să satureze aceste produse cu 
impresii, adăugând la ele ceea ce poate avea un efect direct asupra organelor senzoriale ale 
cumpărătorului. Astfel, unele bunuri prin natura lor depind de percepția senzorială. 
Festivalurile, excursiile gastronomice, în general însăși turismul gastronomic poate fi inclus în 
mod sigur în astfel de produse. Turismul gastronomic, ca o direcție independentă a turismului 
a început să se dezvolte recent. În literatura de specialitate există concepte precum: culinary 
tourism - turism culinar22, food tourism - turism alimentar23, gastronomy tourism - turism 
gastronomic24. Atributele precum alimentar, culinar, vinicol - toate prezintă formele și tipurile 
ale turismului gastronomic. 

Turismul este o activitate umană necesară pentru viață, care furnizează experiențe noi 
pentru cei ce-l practică, experiențe ce sunt capabile să reducă tensiunea și să sporească 
sentimentul de fericire. Dacă în trecut turismul în masă era principalul mod de manifestare a 
acestuia, în zilele noastre turismul este practicat în grupuri mici, ce sunt dornice de a trăi 
experiențe noi, dar țint cont de mediul înconjurător.  În zilele de azi, turiștii capătă din ce în ce 
mai multă experiență, au suficiente fonduri alocate călătoriilor, au mai mult timp liber. Prin 
călătorii aceștia au posibilitatea de a scăpa de rutina zilnică și de a se scufunda într-o lume 
complet nouă plină de libertate și lucruri noi. Tot mai mulți turiști caută să învețe și să simtă 
experiențe noi. Gastronomia prezintă o astfel de experiență. Noțiunea de turism gatronomic se 
aplică asupra turiștilor și vizitatorilor ce planifică călătoriile total sau parțial cu scopul de a 
gusta produsele locale sau de a face parte din activitățile ce sunt relaționate cu gastronomia.25 
Cu alte cuvinte, turismul gastronomic este o vacanţă cu scopul familiarizării cu bucătăria 
națională a unei țări, cu particularitățile producției și preparării bucatelor specifice, precum și 
formarea și ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale proprii. Astăzi, turismul 
gastronomic a devenit unul dintre zonele inovatoare de turism ce atestă cea mai mare creștere.  

Însăși termenul de ”gastronomie” (grecesc”gasternomos”) a fost împrumutat din limba 
greacă. Cuvântul grecesc ”gaster” este tradus ca stomac, iar ”nomos” înseamnă lege. În acest 
fel, gastronomia este prezentată drept tot ceea ce o persoană poate consuma. Potrivit definiției 
Dicționarului explicativ al limbii române, gastronomia este definită ca arta de a prepara 
mâncăruri alese sau însușirea de a le aprecia valoarea.26 Fiind determinat de o dezvoltare 
semnificativă pe parcursul anilor, turismul, care se bazează pe cunoașterea și degustarea de 
bucate tradiționale a unei țări, astăzi, poate fi segmentat în turism culinar, gastronomic, 
gurmand (figura 1), sau acel tip ale turismului, ce oferă informații și curiozități cu privire la 
                                                 
21Pine, B.J., Gilmore, J. (2017), Journal of Shopper Research, Distinctive Experiences 
http://www.journalofshopperresearch.com/wp-content/uploads/2017/03/JSR-Iss1-V1-Gilmore-Pine.pdf 
22https://ontarioculinary.com/resources/culinary-tourism-101/ 
23https://www.worldfoodtravel.org/cpages/what-is-food-tourism 
24https://www.igi-global.com/dictionary/creative-tourism-and-cultural-heritage/39289 
25Gheorghe G., Tudorache P., Nistoreanu P., Gastronomic tourism- a new trend for contemporary tourism, 
(2014), Bucharest university of Economic Studies, Bucharest, Romania,  
http://www.cactus-journal-of-tourism.ase.ro/Pdf/vol9/nistorescu.pdf 
26https://dexonline.ro/definitie/gastronomie 
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bucătăria națională, pentru categoria turiștilor pentru care interesul pentru bucatele 
tradiționale sau pentru băuturi, cum ar fi vinul, este o formă ”temeinică de recreere” și 
petrecere a timpului liber.27 

Figura 1. Tipuri de turism bazat pe oferirea bucatelor alimentare 

 
Sursa: Hall., Starples, Mitchell, Cambourne (2003)28 

Scopul turismului culinar este de a educa și de a inspira pe amatorii de bucate și de 
vin, oferind călătorilor entuziasmați posibilitatea de a explora variate destinații și de a învăța 
despre tendințele locale alimentare, despre modul de preparare a bucatelor, cât și despre 
istoria produselor alimentare, a bucatelor și a băuturilor. Vacanţele culinare, în general, pot 
include o gamă largă de activități legate de prepararea hranei, prelevarea de probe de produse 
alimentar , studierea tendințelor alimentare, de vinificație și de patiserie-cofetărie. 

În anul 2001, se consideră că a apărut turismul gastronomic ca o parte a industriei 
turistice. Baza turismului culinar este formată de ideea că mâncarea este o atracție turistică la 
fel ca celelalte, cum ar fi un peisaj al naturii, un monument istoric, un muzeu. Definiția dată 
de ICTA (International Culinary Tourism Association) pentru turismul culinar este căutarea 
unor experiențe culinare unice și memoriabile de orice fel. 

Dar totuși, turismul gastronomic se referă la călătoriile făcute în anumite locuri, 
regiuni unde gastronomia locală, inclusiv băuturile, reprezintă motivația principală pentru 
călătorie. În prezent consumatorul, a devenit foarte educat, trăiește mai mult, călătorește mai 
mult, este preocupat de sănătatea proprie și de sănătatea mediului înconjurător. Astfel, 
mâncarea și băutura sunt foarte importante, și au însemnătate pentru mulți consumatori. 
Serviciile culinare au devenit o capitală culturală a destinației însemnând un produs de 
calitate.29În anul 2012, termenul de ”turism culinar” a fost înlocuit cu termenul de ”turism 
gastronomic”.Cercetarea efectuată de Asociația Internațională de Turism Gastronomic30 a 
arătat că majoritatea americanilor considerau că turismul culinar este pentru oamenii cu un 
statut social mai mare. În tabel 1 sunt redate câteva definiţii ale celor două concepte. 

                                                 
27 Hall C., Starples H., Mitchell L., Food Tourism Around the World. Development, management and markets 
(2003), http://shora.tabriz.ir/Uploads/83/cms/user/File/657/E_Book/Tourism/Food%20Tourism.pdf 
28Hall, C.M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, N., Cambourne, B. (2003), Food Tourism Around the World. 
Development, management and markets, 
http://shora.tabriz.ir/Uploads/83/cms/user/File/657/E_Book/Tourism/Food%20Tourism.pdf 
29Stănciulescu G., Micu C., (2012), Managementul operațiunilor în hotelărie și restaurație, Editura C.H.Beck, 
Bucureşti 
30International Culinary Tourism Association – ICTA, https://mikehohnen.com/icta-international-culinary-
tourism-association/ 
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Tabelul 1. Definiții ale turism culinar vs turism gastronomic 

Autorul Definiția 
Diaconescu, Moraru  
şi Stănciulescu, 
(2016)31 

Turismul gastronomic este o caracteristică a alimentației publice ce decurge din 
necesitatea de a răspunde în egală măsură cerințelor turiștilor autohtoni și străini. 
Astfel în structura produselor comercializate trebuie să fie prezente preparate din 
bucătăria specifică zonei. Produsul turistic, având drept principală motivaţie 
gastronomia, este o realitate din ce în ce mai prezentă şi a generat o nouă formă de 
vacanţă, cunoscută sub denumirea de vacanţă gastronomică (pescărească, 
vânătorească, etc.), cu atractibilitate unanim recunoscută. 

Gillespie, Cousins şi 
Pelham (2002)32 

Studiul gastronomiei reprezintă înțelegerea domeniului producției și preparării 
mâncărurilor și băuturilor, precum și motivul pentru care acestea sunt consumate. 

Smith şi Xiao 
(2008)33 

Călătoriile reprezintă cea mai bună metodă de educație culinară, iar prin 
experimentarea bucătăriilor tradiționale ale altor țări ne putem contura o părere mai 
cuprinzătoare cu privire la cultura acestora.  

Horng şi Tsai  
(2012)34 

Turismul gastronomic se referă la călătoriile făcute în anumite locuri, regiuni, unde 
gastronomia locală, inclusiv băuturile şi reprezintă motivația principală pentru 
călătorie. Profesioniștii din domeniul turismului recunosc potențialul financiar al 
acestui domeniu. Astfel, turismul gastronomic a devenit un instrument de marketing 
prin care se face publicitate, se promovează și se vând vacanțe care au la bază 
produse culinare. 

Long  (2013)35 Turismul culinar nu este numai hrană pentru turiști ci mai degrabă participarea 
intenționată de explorare a culturii gastronomice prin consum, preparare și 
prezentare a unui produs culinar, a unei bucătării tradiționale, a unui stil de a mânca, 
toate acestea aparținând unui sistem culinar diferit, al altei regiuni sau țări 

Nistoreanu, 
Dorobantu şi 
Georgică (2013)36 

Gastronomia a fost definită prin cunoașterea temeinică a tot ce se referă la om, 
hrană și el însuși. Scopul acesteia a fost de a participa la conservarea omului prin 
intermediul celui mai bun aliment posibil. 

Correia et al. (2008)37au analizat gastronomia în relaţie cu turismul cultural, ceea ce 
sugerează că gastronomia poate fi privită ca o manifestare a culturii destinațiilor turistice. 
Turismul culinar este privit nu numai ca un produs cultural-cheie, capabil să atragă 
consumatori pe cont propriu, dar, poate fi considerat o completare valoroasă a portofoliului 
tradițional de produse culturale, care include elemente precum monumente, muzee, arhitectura 
și evenimente. Gastronomia are în vedere acțiunea alimentelor asupra stării psihice a omului 
                                                 
31Diaconescu, D.M., Moraru, R., Stănciulescu, G., (2016), Considerations on Gastronomic Tourism as a 
Component of Sustainable Local Development. Amfiteatru Economic, 18(Special Issue No. 10), pp. 999-1014,  
http://www.amfiteatrueconomic.ro/temp/Articol_2583.pdf 
32Gillespie C., Cousins J.,Pelham, P. (2002), European Gastronomy into the 21st Century,  Food Service 
Technology, Volume 2, Issue 2, p.107, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1046/j.1471-
5740.2002.00040.x 
33Smith, S.L.J., Xiao, H., (2008),Culinary tourism supply chains: a preliminary examination, Journal of travel 
research, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0047287506303981 
34Horng, J.S., Tsai, C.T. (Simon) (2012) Constructing Indicators of Culinary Tourism Strategy: An Application 
of Resource-Based Theory, Journal of Travel & Tourism Marketing, 29:8, 796-816,  
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10548408.2012.730945?scroll=top&needAccess=true&journalCo
de=wttm20 
35Long, L.M. (2013) Culinary tourism, Encyclopedia of Food and Agricultural Ethies,  
https://www.researchgate.net/publication/278695349_Culinary_Tourism 
36Nistoreanu P., Dorobantu M., Georgică G., Tradițional Cuisine, A major Factor to help Promote Romanian 
Sustantiable Tourism, 12th International Commodity Science Conference – ”Current Trends In Commodity 
Science”, September 2013, Mikorzyn (near Konin), Polonia/articol publicat în Towaroznawcze Problemy 
Jakości, Polish Journal of Commodity Science, no. 3, pp. 24-31; 
37Correia A., Moital M., Ferreira da Costa C., Peres R. (2008) Topical Focus: Extraordinary Experiences in 
Foodservice, The determinants of gastronomic tourist`satisfaction: a second-order factor analysis, Journal of 
food service, 19, pp.164-176, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1745-4506.2008.00097.x 
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în imaginația lui, a spiritului, judecății, curajului și percepțiilor lui, fie treaz sau adormit, fie 
lucrând sau odihnindu-se. Gastronomia dezvăluie omului cele mai bune calități ale produselor 
alimentare, în anumite circumstanțe. 

Din cele mai vechi timpuri, turistul, în locurile unde călătorea trebuia să servească 
masa, să se asigure cu hrană, o masă cu alimentație obișnuită, sau una festivă (nunți, zi de 
naștere). Dar, cronologic, vorbind, atractivitatea și preferința de a servi hrană în anumite zone 
(feluri de mâncare, modalitate de preparare, ambianța mesei), se constată din faptul că mediul 
socio-cultural și natural, pune amprenta cât mai vizibil asupra hranei. 
 

4. Bucătăria tradiţională şi turismul gastronomic 
Pentru a stabili locul ocupat de turismul gastronomic în turism e necesarsă descoperim 

cine sunt turiștii gastronomici?Turiştii gastronomici, sunt  turiștii care au participat la o 
experiență de alimentație sau băutură, alta decât cea de luat masa, la un moment dat în 
ultimele 12 luni. Poate că ei au vizitat o școală de gătit, ori au participat la un turneu 
gastronomic sau au mers la cumpărături de produse alimentare într-un magazin local sau în 
unul gastronomic. Acestea sunt tipurile de activități în care se angajează și prin care se 
conturează turiștii gastronomici. Alte activități care îi definesc pe aceștia cuprind deplasările 
la fabricile de produse alimentare sau băuturi, participarea la degustările de vinuri, bere, 
băuturi alcoolice, degustarea mâncărurilor tradiționale,  vizitarea brutăriilor, a fabricilor de 
ciocolată etc.38 

Un studiu realizat de Gheorghe, Tudorache şi Nistoreanu (2018)39 despre importanța 
evenimentelor culinare au arătat că 79% dintre turişti sunt implicaţi în realizarea 
evenimentelor gastronomice, 62% participă la organizarea tururilor gastronomice iar 59% 
sunt interesaţi de târgurile cu produse locale (figura 2): 
Figura 2 Implicarea turiștilor în activitățile gastronomice 

 
Cel mai important atribut al turiștilor gastronomici este faptul că aceștia sunt 

exploratori. Ei preferă să evadeze de pe traseele cunoscute și împrejurările familiare și să 
descopere experiențe noi. În tabelul 2redăm tipurile de turiști gastronomici în funcţie de 
nivelul de interes manifestat și implicarea acestora în cunoașterea bucatelor tradiționale ale 
unei țări precum și a bucătăriei locale a destinațiilor pe care aceştia le vizitează40. 
 

                                                 
38https://www.worldfoodtravel.org/cpages/what-is-food-tourism 
39Gheorghe, G., Tudorache, P., Nistoreanu, P. (2014), Gastronomic tourism- a new trend for contemporary 
tourism,Cactus Tourism Journal Vol. 9, Issue 1/2014, Pages 12-21, http://www.cactus-journal-of-
tourism.ase.ro/Pdf/vol9/nistorescu.pdf 
40Sirše, Janez,  M.Sc. (2014), Gastronomic Cities: City Strategy on Gastronomy as a Tool for Tourism and 
Employment Develompent, 
https://urbact.eu/sites/default/files/media/gastronomic_cities_feasibility_study_fermo.pdf 
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Tabel 2. Tipuri de turiști gastronomici 
Categoria Nivelul de interes manifestat și implicare 

Turiști gastronomici de agrement Nivel scăzut de interes/implicare 
Turiști gastronomici diversioniști Nivel moderat și scăzut de interes/implicare 
Turiști gastronomici existențiali Nivel înalt și moderat de interes/implicare 
Turiști gastronomici experimentați Nivel înalt de interes/implicare 

Turiștii gastronomici de agrement - preferă bucate alimentare familiare, care îi fac să 
se simtă în siguranță și confortabil într-o destinație. De obicei, ei optează pentru localurile 
fast-food, pachete turistice și restaurante cu un meniu simplu și previzibil. După călătorii, 
acestora nu le apare nicio modificare a comportamentului ca înainte de vizită. Ei se bazează 
pe sfaturile și sugestiile altora și pe alte surse autentice.  

Turiști gastronomici diversioniști - sunt turiștii care preferă toate genurile de distracții 
într-o călătorie. Ei sunt gata să-și schimbe în orice clipă intențiile, de aceea nu sunt cu 
adevărat preocupați de adăpost sau hrană în timpul vizitelor sau călătoriilor. Ei ar prefera să 
nu consume mult timp și energie pentru a stabili localurile pentru a lua masa, având încredere 
în recomandările oferite și listele de top-10.  

Turiști gastronomici existențiali - ei sunt cei care caută bucătăria locală și regională și 
mănâncă unde mănâncă localnicii, preferând localurile simple și rustice de servit masa, în 
schimbul restaurantelor pentru gurmanzi. Înainte de călătorie într-o anumită destinație, aceștia 
consultă blogurile personale de călătorie și citesc literatură specializată de călătorie privind 
bucatele naționale și impresiile asupra lor.  

Turiști gastronomici experimentați- sunt la curent cu cele mai moderne tendințe 
culinare, cunoscând cele mai actuale bucate, arome și tehnici de gătit. Ei preferă doar 
restaurante cu meniuri desăvârșite și unice, unde deservirea este la cel mai înalt nivel. Sunt 
turiștii care pe lângă bucatele tradiționale, optează pentru o anumită destinație și pentru a 
explora turismul viticol al țării, cunoscând și degustând o varietate de vinuri din cele mai 
alese soiuri de struguri. Experimentaliștii sacrifică timpul și studiază minuțios destinația 
pentru bucatele sale tradiționale și tot ceea ce este legat de gastronomia țării.  

Aşadar, unii turiști au un interes sporit sau deosebit și doresc să participe la activitățile 
culinare organizate în timpul unor călătorii, cum ar fi sampling-ul sau învățarea despre 
bucatele naționale, pe când alți turiști, deși au o atitudine mai obișnuită față de hrană, trebuie 
totuși să decidă în timpul vacanțelor ce și în care local să ia masa.  

Turismul a fost, în ultimii ani, un principal motiv al vizitei unei țări europene, iar 
această tendință a continuat să crească și în anul 2018. În 2016, 38% dintre europeni și-au 
petrecut vacanța într-un alt stat al Europei, determinând o creștere de 5% față de anul 2015.  
Succesul turismului european se bazează pe abilitatea sa de a inova, de a diversifica ofertele, 
de a deschide noi piețe și de a atrage noi clienți. Chiar dacă bucătăria tradițională nu este 
principala motivație pentru alegerea unei destinații, ea poate fi un al doilea sau al 
treileacriteriu de selecție a regiunii vizitate. Gastronomia este un punct important pentru 
cercetările curente și, potrivit unui studiu recent realizat în SUA, turiștii străini care au vizitat 
SUA au plasat pe locul al doilea preocupările pentru gătit, în timp ce turiștii americani, care 
vizitează alte țări decât țara lor de origine au plasat pe primele locuri preocupările legate de 
gastronomie.41 Tourism Statistics a publicat cifra de afaceri înregistrată în industria turismului, 
în anul 2016, de unde se poate observa că turiștii alocă un buget mai mare hranei și băuturilor 
consumate (33%), tendinţa fiind aceea de a explora noi tururi și curiozități gastronomice, ceea 

                                                 
41Gheorghe, G., Tudorache, P., Nistoreanu, P. (2014),  Gastronomic tourism- a new trend for contemporary 
tourism,Cactus Tourism Journal Vol. 9, Issue 1/2014, Pages 12-21,  
http://www.cactus-journal-of-tourism.ase.ro/Pdf/vol9/nistorescu.pdf 
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ce reliefează importanța tot mai mare a gastronomiei în întreaga industrie a 
turismului.Alocând cea mai mare parte a bugetului pe tot ce este legat de gastronomia unei 
destinații42, turiștii realizează faptul că tradiția este un patrimoniu cultural al oricărei țări, fiind 
transmis din generație în generație, referindu-se la cunoștințe, meșteșuguri, ritualuri, aspecte 
morale și obiceiuri. 
 

5. Concluzii 
Alimentele și bucatele tradiționale au reprezentat întotdeauna o componentă 

importantă a experienței turistice trăite. Turiștii mănâncă pentru a supraviețui, dar și pentru a 
descoperi locul și cultura culinară a regiunii vizitate. Stârnind toate simțurile umane, 
produsele alimentare și băuturile, ca parte componentă a gastronomiei, includ o cantitate 
importantă de informații despre destinație, ce influențează atât bunăstarea personală a  
turistului, cât și socializarea cu ceilalți. Aceasta ne arată că gastronomia este mult mai mult 
decât doar restaurantele. Turismul gastronomic devine zi de zi un jucător real pe piața 
turistică, iar serviciile și evenimentele legate de alimente și vinuri atrag un număr tot mai 
mare de turiști în fiecare an. Turiștii preferă să exploreze cultura unei țări vizitate prin 
cunoașterea și degustarea bucatelor naționale ale acesteia, care păstrează istoria și tradițiile în 
plina lor amploare. Din acest motiv, gastronomia ca motivație primară sau secundară de 
călătorie este considerată un aspect esențial al satisfacției turiştilor, reunind conceptele de 
motivație, experiență și satisfacție totală a nevoilor și dorințelor acestora.43 
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Abstract 
This study evaluates the concepts of local gourmet points, agritourism and gastronomic tourism 

potential in accordance with service quality criteria. The paper aims to perform a comparative analysis between 
the minimum conditions for practicing agritourism according to the legislation in force and the conditions of 
functioning of the Local Gastronomic Points established by the National Sanitary Veterinary and Food Safety 
Authority, following the evaluation of the quality of the farm tourism. In this respect, a certain aspect of the 
legislation regarding the development of a rural gastronomic tourism in safety and security of the tourists in 
rural areas was analyzed. We started from the hypothesis that the local gastronomic potential can be capitalized 
by setting up Local Gastronomic Points while respecting the defining elements of agritourism and ANSVSA 
conditions. The results show that the two sub-hypotheses are confirmed. The results of this research can be a 
useful tool to get information about many aspects of how to harness the local gastronomic potential and, 
following small changes, can be used later in other qualitative analyzes. 

Key words: local gastronomic place or marks, gastronomic tourism, agritourism, HACCP 
JEL: I19, L66, L80, L83, L84, O30 N50, Q01, Q56, Z39 

 
1. Introducere 

Dezvoltarea turismului rural în țările UE și nu numai, are două coordonate de bază: 
oferirea unui produs turistic specific unei zone anume și dezvoltarea unei rețele la nivel 
european, care să ofere o mai mare accesibilitate produselor de turism rural. Aceste două 
coordonate se afla în strânsă legătură cu elementul calitate, considerat a fi un mijloc de 
dezvoltare a turismului în zonele rurale după cum stipulează Decizia Consiliului Uniunii 
Europene 92/421.  

Pornind de la definiția turismului rural ca fiind „totalitatea relațiilor social – 
economice - culturale desfășurate în spațiul rural, deopotrivă de turiști cât și de localnici, cu 
efect multiplicativ”[1], agroturismul, ca parte componentă a turismului rural vine cu 
componenta care determină cele mai mari tendințe în turismul actual, și anume gastronomia 
tradițională. 

 În România, ca și în multe alte țări din spațiul european agroturismul reprezintă o 
poartă de relansare a turismului, cu efecte multiplicative la nivel local, regional și nașional[2]. 
România deține un important potențial agroturistic sub toate formele sale, gastronomia rurală 
tradițională, devenind în ultima perioadă, o motivație de călătorie  pentru iubitorii de 
experiențe gastronomice inedite. În acest sens preocuparea majoră în agriturism are în vedere 
asigurarea unor servicii de calitate, care să asigure siguranța și securitatea turiștilor. În 
turismul gastronomic rural calitatea nu se referă în mod absolut la preparatele culinare oferite 
turiștilor ci și a modului de soluționare a problemelor apărute, iar modul în care este abordată 
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gastronomia tradițională poate constitui un mijloc de promovare activ al potențialul imaterial 
cultural al țării. 

Problemele legate de asigurarea calității în agroturism, respectiv a unei standardizări a 
serviciilor a preocupat specialiștii în domeniu precum și instituțiile abilitate în acest sens. În 
România, în prezent sunt elaborate o serie de criterii minime obligatorii privind structurile de 
primire turistică cu funcțiuni de cazare de tip pensiune turistică și agroturistică. Aceste criterii 
sunt oarecum corelate cu normele minimale de calitate a structurilor de cazare turistică din 
turismul rural European, elaborate de către Eurogîtes versiunea 1.0b din anul 2005.  

Ambele documente abordează într-o manieră minimală capitolul privind 
echipamentul, spațiul înconjurător, și condițiile de obținere a preparatelor culinare în 
gospodăria agroturistică, însă normele Eurogîtes au suplimentar capitolele referitoare la 
serviciile locale și din împrejurimi și la atenția acordată turiștilor[1].  

În anul 2014  Parlamentul Europei, în Comisia pentru cultură și educație, a adoptat o 
rezoluție privind patrimoniul gastronomic European, în urma căreia bucătăria franceză și cea 
mediteraneeană au fost înscrise pe lista UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al 
umanității. Prin acestă rezoluție se încercă o corelare între gastronomie, moștenire culturală și 
educație și nu în ultimul rând, de promovare a turismului prin gastronomie. 

Cu sau fără legătură cu aceste desiderate, în anul 2017 Autoritatea Națională Sanitar 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor lansează un proiect privind înființarea Punctelor 
Gastronomice Locale, cu scopul declarat de dezvoltare a turismului rural la nivel national.[3]  

Luând în considerare normele și conceptele privind activitățile agroturistice legiferate 
de către Ministerul Turismului din România, precum și înființarea Punctelor Locale 
Gastronomice, conform ANSV, apare situația neclară în ceea ce privește gastronomia locală.  
 

2. Fundamente teoretice 
2.1. Agroturismul 
In general destinațiile turistice rurale sunt zone bine delimitate unde turiști au ca 

principală motivație plăcerea de a fi la țară și de a desfășura activități specifice. 
Din punct de vedere legislativ, agroturismul  în România este definit în OG 65/2013 ca 

fiind „ ..o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 8 camere, 
funcționând în locuințele cetățenilor sau în clădire independentă, care asigură în spații 
special amenajate cazarea turiștilor și condițiile de pregătire și servire a mesei, precum și 
posibilitatea participării la activități gospodărești sau meșteșugărești”. În același act 
normativ se specifică la anexa 1.5 , pct. 4 că „în pensiunile agroturistice, turiștilor li se oferă 
masa preparată din produse majoritar naturale din gospodăria proprie (inclusiv produse 
piscicole) sau de la producători/pescari autorizați de pe plan local. Gazdele se ocupă direct 
de primirea turiștilor și de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la 
pensiune și vor însoți turiștii care participă la activitățile tradiționale, gospodărești sau 
meșteșugărești.” 

De asemenea, pornind de la una din definițiile alocate turismului rural conform căreia  
acesta reprezintă „totalitatea relațiilor social – economice - culturale desfășurate în spațiul 
rural, deopotrivă de turiști cât și de localnici, cu efect multiplicativ”[2], constatăm că zonele 
rurale se comportă ca întreprinderi, comunități și structuri administrative de mici dimensiuni, 
însă puternic dispersate, în care relațiile care se stabilesc între turism, agricultură și alte 
sectoare ale economiei rurale, devin foarte puternice și generează astfel efectul multiplicativ 
al acestora. 

Agroturismul vizează descoperirea și împărtășirea de către turiști a unor experințe 
autentice din exploatațiile agricole. Acesta se practică în mai multe moduri: vizitele la ferme, 
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la stâne turistice, cazarea și servirea preparatelor tradiționale din gospodăria proprie, 
participarea activă la activitățile din exploatația agricolă alături de fermier.  

Această formă reprezintă o oportunitate pentru gospodar de a interacționa cu turistul, 
de a – și împărtăși cunoștințele și  experințele cu acesta, într-o manieră personală, care să 
difere de activitățile turistice tradiționale. De asemenea oferta fermierului s-a diversificat de-a 
lungul timpului ajungându-se la un derivat al agroturismului legat de producerea și servirea 
preparatelor culinare tradiționale, și anume la turismul gastronomic rural. 

Ceea ce putem concluziona este faptul că agroturismul este o activitate complementară 
agriculturii și o formă de turism durabil. Din punct de vedere socio-economic reprezintă o 
sursă financiară semnificativă pentru fermieri permițându-le să-și susțină activitățile și să le 
dezvolte. Prin activitățile de promovare și vânzare a produselor proprii, care de cele mai multe 
ori sunt asociate cu cele bioecologice, se încurajează micii producători și astfel se conturează 
contribuție majoră la consolidarea diversității și identității culturale locale în condiții de 
sustenabilitate.  
 

2.2. Punctele Gastronomice Locale 
Pornind de la condiția de asigurare a trasabilității materiilor prime și a ingredientelor 

din care se prepară și servesc produsele finite, în anul 2017 Autoritatea Națională Sanitar 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din România, a demarat un proiect de înființare a 
Punctelor Gastronomice Locale. Acest proiect are la bază cerințele crescânde ale persoanelor 
iubitoare de gastronomia autentică locală și de a oferi posibilitatea achiziționării și servirii de 
preparate culinare în  unități de alimentaţie publică de tip familial, care să ofere siguranța și 
securitatea alimentară. 

Conform ANSV punctele gastronomice se pot înființa numai în cadrul exploatațiilor 
agricole înregistrate sub forma asociațiilor familiale, persone fizice autorizate sau societăți 
comerciale, și de asemenea trebuie să obțină documentul de înregistrare sanitar veterinară și 
pentru siguranța alimentelor[3].  

O altă condiție obligatorie o constituie necesitatea  preparării alimentelor numai de 
către proprietar sau de către membrii familiei acestuia, iar starea de sănătate a acestora trebuie 
să fie verificată periodic. 

Punctul gastronomic local va avea un meniu zilnic tradițional ce va fi diferit de cel al 
restaurantelor, cu o gamă sortimentală restrânsă (cel mult 2 feluri de ciorbe sau supe, 2 feluri 
principale și eventual 2 feluri de desert), specific zonei în care îşi desfăşoară activitatea. 

Un alt element de specificitate îl constituie proveniența materiilor prime numai din 
unităţi autorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, punându-se accentul pe 
acele produse autohtone, specifice zonei în care punctul gastronomic îşi desfăşoară activitatea. 

Autorizarea Punctelor Gastronomice Locale se realizează doar de către ANSV prin 
respectarea condițiilor stipulate în anexa II, Cap. III din Reg. CE.852/2004 

Scopul declarat al acestor Puncte Gastronomice locale este de a genera o dezvoltare pe 
orizontală a regiunii respective, prin crearea unor noi locuri de muncă, prin contribuţia 
locuitorilor din zonă la asigurarea, din producţia proprie, a materiilor prime necesare 
desfăşurării activităţii acestor Puncte şi, implicit, o dezvoltare a turismului la nivel naţional. 
 

3. Discuții 
După cum s-a explicat mai devreme, agroturismul  oferă o paletă largă de posibilități 

iubitorilor de natură, de experiențe autentice  din exploatațiile agricole, ceea ce a condus la 
înregistrarea unui trend ascendent în ultima perioadă, fapt ce se confirmă și în datele statistice 
oficiale, care arată o creștere a sosirilor în 2018 cu 56,81% mai mari față de anul 2016. 
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Tabelul 1. Sosiri ale turiștilor în pensiunile agroturistice din România 
Sosiri 2016 2017 2018 

Total 813.454 1.004.400 1.173.455 
Turiști români 748.320 917.213 1.083.662 
Turiști străini 65.134 87.187 89.793 

Sursa: Prelucrare autor de pe http://statistici.insse.ro:8077/tempo online/#/pages/tables/insse-table 
Într-un studiu publicat în anul 2017 [4] se menționa  faptul că se impune, la nivelul 

spațiului rural românesc, o inventariere a tradițiilor culinare și conceptualizarea acestora într-
un patrimoniu gastronomic rural românesc.  

La nivelul anul 2019, chiar dacă inițiative au existat la nivel internațional (bucătăria 
franceză și cea mediteraneeană declarate patrimoniu cultural imaterial al umanității) în 
România, o țară cu un potențial gastronomic deosebit,  înregistrează acțiuni timide  în vederea  
valorificării acestui tezaur inestimabil.   

Turiștii care aleg să-și petreacă vacanța în pensiunile agroturistice, în proporție de 
90% fac acestă alegere pentru bucuria de a  mânca produse tradiționale ecologice și care să le 
amintescă de parfumul copilăriei petrecute la bunici.  Tocmai acest aspect a condus la un 
pronunțat caracter gastronomic al agroturismului. Acesta poate fi considerat ca o încununare 
de elemente culturale, purtătoare a unei frânturi de istorie și de identitate a unui grup social, 
ce trebuie conservate. 

Pentru funcționarea pensiunilor agroturistice în România se solicită o serie de 
autorizații și avize, care au drept scop oferirea unui produs turistic sigur turiștilor. În acest 
sens Ministerul Turismului  solicită un aviz tehnic privind construcțiile din domeniul 
turismului și certificatul de clasificare a pensiunii.  

În ceea ce privește clasificarea agropensiunilor în HG. nr. 1267/2010, Ordinul. 
65/2013 și OG nr. 58/1998 sunt stipulate condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a se obține 
cerificatul de clasificare de la Ministerul Turismului. Conform prevederilor legale, activitatea 
unei pensiuni turistice, inclusiv activitatea de alimentație publică desfășurată în cadrul 
acesteia, (dacă e cazul) se autorizează  și din punct de vedere sanitar în baza declarației-tip, pe 
proprie răspundere, conform prevederilor Legii nr.359/2004, cu modificările și completările 
ulterioare[5]. 

De asemenea pentru a se putea servi preparatele culinare obținute în gospodăria 
proprie se solicită o serie de avize de către ANSV. Trebuie să menționăm că în situația în care 
se oferă doar servicii de alimentație cu regim închis (servirea mesei doar turiștilor cazați în 
pensiune) sau se oferă oricărui turist din zonă, posibilitatea de a servii masa în cadrul 
agropensiunii, deținând în acest sens un restaurant, este necesar documentul de înregistrare 
sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor eliberat de direcţia sanitară veterinară şi 
pentru siguranţa alimentelor judeţeană, în conformitate cu prevederile cuprinse la CAP. II din 
Ordinul nr.111/2008, cu modificările și completările ulterioare. 
Având în vedere preocuparea pentru siguranța serviciile de alimentație oferite turiștilor, 
administratorii agropensiunilor au obligația să pună în aplicare și să menţină o procedură sau 
proceduri permanente bazate pe principiile HACCP,  cu rolul de a identifica riscurile și 
măsurile de control asociate acestora, în scopul asigurării siguranței alimentare, împreună cu 
aplicarea bunelor practici de igienă, conform prevederile cuprinse în H.G. nr.924/2005, 
privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare[6]. 

Constatăm astfel că rolul ANSV în asigurarea uneia din caracteristicile de bază ale 
activității turistice, și anume a siguranței și securității turiștilor, este unul activ prin implicarea 
în ceea ce privește obținerea clasificărilor de la Ministerul Turismului.  

Proiectul demarat de către ANSV în anul 2017 privind înființarea Punctelor 
Gastronomice locale nu face decât să aducă un sprijin real acelor gospodării care au potențial 
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în obținerea și servirea unor preparate culinare autentice către turiști, contribuind astfel la 
valorizarea potențialului gastronomic local. 

Legislația impusă de către ANSV privind înființarea Punctelor gastronomice Locale 
stă și la baza obținerii documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor în cazul agropensiunilor. 

În acest sens Ordinul 111/2008, Ordinul 34/2008, Regulamentul 852 și 853/2004 
reglemetează în mod expres condițiile ce trebuie îndeplinite de către cei ce doresc să 
funcționeze ca puncte gastronomice. 

Dintr-o analiză comparativă a celor două forme prin care se poate oferi  posibilitatea 
practicării turismului gastronomic în spatial rural constatăm că acestea au un deziderat comun 
și anume acela de a dezvolta turismul rural la nivel național în condiții de calitate. 

Din păcate,  până la finele trimestrului 1 a anului 2019, în România nu este autorizat 
nici un Punct gastronomic, ceea ce ridică un semn de întrebare referitor la gradul de implicare 
a autorităților locale privind informarea comunităților, a celor care dețin exploatații agricole și 
nu în ultimul rând în oferirea de soluții viabile privind parteneriatele astfel încât satul 
românesc să fie relansat  la adevărata lui valoare.  
 

4. Concluzii 
În viziunea Uniunii Europene calitatea reprezintă un concept conform căreia clienții 

sunt satisfăcuți, iar această satisfacție presupune: o informare corectă, completă și fidelă; o 
primă impresie favorabilă, la întâlnirea cu personalul de servicii turistice; obținerea unui 
rezultat conform așteptărilor; un preț rezonabil, o facturare clară și exactă, conformă cu ceea 
ce s-a consumat; disponibilitate față de client în toate situațiile; tratament prioritar față de 
cerințele clienților; tendința de atingere a nivelului de excelență. 

Calitatea în turismul gastronomic rural abordată prin fixarea unor standarde 
individuale de calitate trebuie redimensionată cu nevoile și așteptările crescânde ale turiștilor. 
Aceștia sunt din ce în ce mai informați, au încredere în sistemele de calitate certificate și 
implementate și de cele mai multe ori,  aceste elemente, stau la baza deciziei lor de consum. 
Un nivel unitar de calitate în turismul gastronomic rural nu poate fi atins întrucât gradul 
ridicat de subiectivitate și incertitudine fac ca procesele să fie nereproductibile.  

Existența unor reglementări legislative, care să traseze linii clare în modul de abordare 
a produsului gastronomic local oferit turiștilor, reprezintă un mijloc fără de care  obținerea 
unui act turistic sigur nu s-ar putea realiza. 

Pașii timizi, dar siguri, realizați de România în sensul valorificării potențialului 
gastronomic rural oferă certitudinea că produsul gastronomic rural va reprezenta un mijloc 
real de valorizare a turismului rural, iar proiectul de înființare a Punctelor Gastronomice 
Locale reprezintă o pârghie importantă  în acest sens. 

Acțiunile viitoare ar trebui să fie centrate pe  implementarea reală a punctelor 
gastronomice astfel încât să putem iniția o procedura de declarare a gastronomiei autentice 
românești ca patrimoniu cultural imaterial al umanității. 
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EXAMPLES OF GOOD PRACTICE FOR THE DEVELOPMENT OF 
RURAL TOURISM: CIOCĂNEȘTI COMMUNE, SUCEAVA COUNTY 

 
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL: 

COMUNA CIOCĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA 
 

Dănuț UNGUREANU1 
 

Abstract 
Starting point for mountain vacations, with an exceptional natural environment, with mountain farms 

spread on terraces, Ciocăneşti commune manages to add a special charm to this area. The beauty of the houses 
is also given by the local architecture, with exterior designs inspired by the traditional popular costumes, 
representing flora, zoomorphic or geometrical motifs that cover the exterior walls like a multicolor girdle, in 
brown, black, olive, brick-red and ochre. Periodically, there are very special events organized in Ciocăneşti 
commune, which are important for development of the cultural, national and universal patrimony. Out of 21 
events organized in a year, the most famous and attractive are: “The festival of Eastern painted eggs”, “The 
National Trout Festival”, “Snow festival” and “Suhardului Mountains Cup”. 

Key words: rural tourism, cultural tourism, Ciocănești 
JEL: L830, Q 260, Q590, Z32 

 
1. Introducere 

Bucovina reprezintă una dintre cele mai pitoreşti zone din ţară, cu valenţe ce îi conferă 
statutul de zonă turistică cu caracter de unicat european şi mondial. O probează în cele ce 
urmează, atât natura cât şi oamenii cu creaţiile lor originale. Satul Ciocăneşti este aşezat în 
partea de sud - vest a judeţului Suceava, de-a lungul râului Bistriţa Aurie şi a DN18. Mai 
exact, satul Ciocăneşti se învecinează cu Cârlibaba (NV), Dorna Candrenilor şi Munţii Suhard 
(SV), Pojorâta (E), Vatra Dornei (SE) şi Obcina Mestecănişului (NE). Aşezată la altitudinea 
de 850 – 940 metri, Ciocăneşti este o aşezare de tipul satelor de munte, răsfirată de-a lungul 
drumului ce străbate localitatea. Majoritatea gospodăriilor sunt plasate de-a lungul văii 
Bistriţei Aurii, dar, aşa cum este specificul satelor de munte, există şi gospodării aşezate pe 
crestele dealurilor sau pe pantele acestora, la distanţă destul de mare de artera principală de 
circulaţie. Satul Ciocăneşti nu are cale ferată, cea mai apropiată gară fiind cea de la Iacobeni, 
la o distanţă de 10 km de centrul satului. Şoseaua naţională, DN 18, care trece prin sat, face 
legătura cu Maramureşul prin Pasul Prislop. 
 

2. Scurt istoric 
În localitatea Ciocăneşti circulă o serie de legende care înfăţişează acest sat ca fiind 

locul pe unde au trecut cetele lui Dragoş Vodă, în drumul dinspre Maramureş spre 
meleagurile moldovene. Deasemenea, denumirea localităţii Ciocăneşti vine de la vechii 
ciocănari, acei făuritorii de arme din vremea marilor voievozi. Se spune că meşterii de la 
Ciocăneşti au fost cei care au făurit armele necesare în luptele pe care Sfântul Voievod Ştefan 
cel Mare le-a dat împotriva turcilor, în sat existând un adevărat cult al domnitorului, chipul 
acestuia apărând pe ouăle încondeiate, pe covoarele ţesute sau pe zidurile bisericii. 

Din punct de vedere documentar, satul este atestat în secolul al XVII-lea, ca făcând 
parte din ocolul Câmpulungului Moldovenesc. Locuitorii acestei aşezări,  până la ocupaţia 
austriacă din 1775, se bucurau de anumite privilegii în plata dărilor, în folosirea pădurilor şi a 
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locurilor defrişate, în creşterea vitelor, efectuarea comerţului, etc., având însă obligaţia să facă 
de strajă la hotarul Moldovei cu Transilvania. Aceste condiţii au imprimat locuitorilor de aici 
o anumită dârjenie şi demnitate în comportament. 
 

3. Potențialul turistic 
Localitatea Ciocăneşti oferă un peisaj specific de munte, o vale îngustă mărginită de o 

parte şi de alta de înălţimi, de pe pantele cărora se recoltează fâneţele naturale sau care sunt 
utilizate ca islazuri. Urmează apoi piscurile munţilor Rodnei, Suhard, Ţibău acoperite de la 
poale şi până aproape de vârf de păduri de conifere (brad şi molid). Foarte rar apar şi 
foioasele, mai ales fagul.  

Din satul Ciocăneşti se pot organiza drumeţii sau excursii pe partea dreaptă a râului 
Bistriţa, pe pâraiele Horea, Recele, Humor, se poate ajunge pe muntele Suhard sau Suhărzel 
şi, în continuare, se poate coborâ pe partea opusă, în valea Dornei, în localităţile Dorna 
Candrenilor sau Coşna. Pe partea stângă a râului Bistriţa se pot organiza excursii pe pârâul 
Botoşel sau peste Obcina Mestecănişului sau Obcina Feredeului, ajungându-se în valea 
Moldovei în localităţile Fundu Moldovei sau Botuş. În munţii din preajma satului Ciocăneşti 
se amenajează vara numeroase stâni ale localnicilor sau ale locuitorilor de la şes. La aceste 
stâni, atât inventarul cât şi practica de preparare a produselor lactate şi de îngrijire a oilor 
respectă în bună măsură practicile tradiţionale. Pădurile din apropiere sunt bogate în vânat, 
oferind posibilitatea să se organizeze aici partide de vânătoare pentru urşi, mistreţi, căprioare, 
cerbi sau cocoşi de munte [1, pp. 104-107].. 

De asemenea, apele râului Bistriţa care în această zonă nu sunt afectate de poluare, 
sunt bogate în specii de peşte caracteristice râurilor de munte cum ar fi: păstrăv, lipan, 
mreană. Totodată, Ciocăneşti reprezintă cel mai important loc de pescuit a lostriţei pe Bistriţa, 
favorizând şi practicarea turismului sportiv. Permisul de pescuit şi vânătoare se poate obţine 
uşor de la Ocolul Silvic Dorna Candreni sau de la filiala de vânătoare Vatra Dornei. 

În localitatea Ciocăneşti se mai păstrează încă o bună parte din tradiţiile etnografice şi 
folclorice. Ceea ce este specific în domeniul arhitecturii populare din acest sat este bogăţia 
decorului pereţilor exteriori ai caselor. Prima casă cu o astfel de arhitectură a fost construită 
pe la 1950, de meşterul zidar Dumitru Tomoiagă, fiind cunoscută sub numele de “Casa muzeu 
Ţaran Leontina”. 
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Figura 1. Casa muzeu „Leontina Țăran” 

 
Ulterior, şi alţi vecini au preluat obiceiul de a-şi decora casele. Acestea erau tencuite 

în exterior, iar pe albul imaculat al pereţilor se aplicau elemente decorative alcătuite din 
motive geometrice (romburi, triunghiuri, cercuri, semicercuri şi linii de legătură) executate cu 
culoarea neagră. Aceste elemente decorative prinse în şiruri erau dispuse pe verticală între 
geamurile de la faţadă, în aşa fel încât să nu dea impresia de încărcat. La colţurile locuinţelor 
se aplicau motive decorative sub formă de dreptunghi, elemente ce sugerează o veche tehnică 
a construcţiilor. De-a lungul timpului, în Ciocăneşti s-a extins cu repeziciune un alt tip de 
decoraţii pe pereții exteriori: un brâu floral sau geometric lat de 40-60 de centimetri dispus 
orizontal pe toată faţada, la jumătatea distanţei dintre ferestre şi acoperiş. La realizarea acestor 
motive ornamentale s-a folosit tot culoarea neagră, intercalându-se însă şi unele elemente 
colorate. Acest nou sistem de decorare a trezit interes atât din partea turiştilor cât şi din partea 
unor etnografi, cei din urmă dându-le denumirea de case cu altiţă, inspirate din faptul că 
modelul este preluat de pe iile populaţiei locale. 
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Figura 2. Casă tradițională din Ciocănești 

 
Astăzi, pentru ca specificul satului să rămână nealterat, Consiliul Local a aprobat 

printr-o hotărâre obligaţia ca oricine îşi construieşte casă, să-i decoreze faţada cu motivele 
deja consacrate. În urma unui sondaj, s-a constatat că aceste ornamentaţii sunt prezente la 
două din trei case oarecare. Locuitorii satului Ciocăneşti păstrează o veche tradiţie şi în ceea 
ce priveşte prelucrarea artistică a lemnului. Mai sunt şi astăzi meşteri populari care realizează 
după tehnica încrestăturii, obiecte din lemn, deosebit de meşteşugit lucrate. 

Portul popular din această localitate este folosit mai intens în zilele de sărbătoare, dar 
nu lipseşte nici în zilele obişnuite. Acesta îşi păstrează frumuseţea şi sobrietatea tradiţională. 
Specifice sunt bundiţele şi cojoacele care au ca garnitură piele de miel, ornamente geometrice 
şi florale bogate. De asemenea, aici activează o renumită formaţie artistică de dansatori, 
cântăreţi vocali şi instrumentişti. 

Costumele populare prezintă de asemenea elemente specifice comunei Ciocăneşti [2, 
pp. 1-3]: 

La bărbaţi, acestea sunt formate din: 
▪ cizme cu carâmbi înalţi din piele neagră, 
▪ iţari, executaţi din bumbac alb, 
▪ cămăşi naţionale împodobite cu pui, ornamente tradiţionale, 
▪ brâie, confecţionate din lână, brodate cu flori şi alte motive tradiţionale sau 

împodobite cu mărgele, 
▪ cuşma sau căciula de miel (neagră sau brumărie), 
▪ bundiţa din piele de oaie, brodată cu fir de lână şi cu motive florare colorate, căptuşită 

pe margine cu blană de dihor (semn al bogăţiei). 
La femei, costumele sunt formate din: 

▪ ciorapi de lână groşi şi opinci legate cu nojiţe, 
▪ cămăşi de in brodate cu elemente tradiţionale, 
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▪ catrinţă executată din lână şi colorată în roşu şi negru, şi motive florare brodate cu 
acul, 

▪ brâie brodate, 
▪ tradiţionala bundiţă cu blană de dihor, 
▪ pe cap, baticuri tradiţionale cu motive geometrice. 

Figura 3. Port popular tradițional 

 
În Ciocăneşti au loc anual manifestări cu o însemnătate deosebită la dezvoltarea 

patrimoniului cultural naţional şi universal, calendarul evenimentelor organizate aici atrăgând 
anual un număr important de turişti şi oameni de cultură [1, pp. 104-110]. 

Din calendarul evenimentelor, cele mai cunoscute şi mai atractive sunt „Festivalul 
Ouălor Încondeiate” şi „Festivalul Păstrăvului”. Aceste manifestări socio-culturale reuşesc să 
reunească o participare extrem de numeroasă şi de valoroasă, în acelaşi timp prin varietate şi 
bun gust.  

Tabelul 1. Calendarul manifestărilor anuale din comuna Ciocăneşti 
Nr. crt. Perioada din an Eveniment / manifestare 

1. 1-2 ianuarie Anul Nou. Pluguşor la Ciocăneşti 
2. 6 ianuarie Chiraleisa la Schitul Sfânta Cruce Suhard 
3. februarie Cupa Suhard-Sporturi de iarnă 
4. 20-22 februarie Festivalul Naţional al Ouălor Încondeiate 
5. aprilie Cocoşul de munte „la rotit” 
6. aprilie-mai Paştele la Ciocăneşti 
7. mai-iunie Înălţarea Domnului-Hramul Bisericii noi Sfânta Cruce Suhard 
8. 15 iunie-25 iulie Marea Rezervaţie rhododendron (bujorul Rodnei), Vârful Omu, Schitul 

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Vârful Botoş, Peştera Ciocănarilor 
9. 27 iulie Hramul Mănăstirii Sfântul Pantelimon-Mestecăniş 
10. 14-16 august Festivalul Naţional al Păstrăvului 
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11. 15 august Hramul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”-Ciocăneşti 
12. august Pluta pe Bistriţa 
13. septembrie Boncănitul cerbului 
14. septembrie Balmoş la Răscodul Stânii 
15. 8 septembrie Hramul Bisericii din satul Botoş 
16. 14 septembrie Hramul Schitului Sfânta Cruce Suhard 
17. octombrie Toamnă la Ciocăneşti 
18. noiembrie Balul Gospodarilor (lăsatul secului) 
19. 6 decembrie Solii lui Moş Nicolae 
20. 24 decembrie Colinde de Crăciun 
21. 25-27 decembrie Festivalul Obiceiurilor de iarnă din Moldova, Ardeal şi Maramureş 

Cu prilejul Festivalului Păstrăvului, turiștii au ocazia “să guste” din tradițiile locale 
vechi de zeci de ani și să se răsfețe cu cel mai gustos păstrav, gătit în diferite feluri. În 
programul manifestărilor sunt incluse și  plimbări cu pluta, pe râul Bistrița Aurie, de la Botoș 
la Oița. 

Figura 4. Festivalul Păstrăvului 

 
La „Festivalul Naţional al Ouălor Încondeiate”, în programul manifestărilor sunt 

cuprinse cu generozitate: momente poetice, cântece religioase, serate teatrale, spectacole 
folclorice de muzică populară bucovineană şi maramureşeană, momente vesele, muzică de 
fanfară, expoziţii cu specific artizanal, baluri, focuri de artificii şi de tabără, cine tradiţionale 
şi, bineînţeles, concursul de încondeiere a ouălor. 

Printre participanți se numără încondeietori de ouă din toată ţara, meşteri populari și 
solişti îndrăgiţi de muzică populară. An de an, festivalul vine cu noi programe: concursuri de 
încondeiat pentru elevi și studenți, expoziții sau târguri pentru artizani. 
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Figura 5. Festivalul Naţional al Ouălor Încondeiate 

 
 

5. Concluzii 
Comuna turistică Ciocăneşti, declarată comună–muzeu în anul 2004, ca urmare a 

caracterului său unitar şi unic în ţară şi în lume prin motivele naţionale tradiţionale, sculptate 
pe faţadele caselor majorităţii gospodarilor din Ciocăneşti şi Botoş, „recunoscută şi căutată 
atât de turiştii români, cât şi de cei din străinătate, se identifică ca o oază de frumuseţe 
tradiţională în Carpaţii României şi chiar în întreaga Europă”, conform siteului 
www.ciocanestibucovina.eu. Comuna a fost prima dată amintită într-un hrisov prin care se 
consemna, la 1400, primirea de către Alexandru cel Bun a muntelui Suhard, ca danie de 
domnie de la Doamna sa, Ana. [4] 

Localitatea Ciocănești a fost inclusă în topul celor “mai colorate” 10 destinații de 
vizitat realizat de „Lonely Planet”, cel mai respectat ghid de călătorie din lume. De asemenea, 
a fost desemnată câștigătoare a primei ediții a programului cultural și turistic Satul Cultural al 
României 2014, în cadrul competiției susținute de „Asociația cele mai frumoase sate din 
România”. 

Pe lângă agricultură şi silvicultură, turismul rural vine ca un stimul pentru lărgirea 
activităţilor bazate pe cele clasice, precum: industria de produse agroalimentare (preparate din 
lapte şi carne), industria de prelucrare a fructelor de pădure, artizanatul (ateliere 
meşteşugăreşti de prelucrare a lemnului, ţesutul covoarelor etc.). 

În ceea ce priveşte punerea în valoare a ofertei agroturistice, posibilităţile comunei 
Ciocănești sunt practic nelimitate. Baza materială existentă, cadrul geografic, valorile istorice 
şi culturale asigură realizarea ofertei şi situarea acesteia în cadrul turistic internaţional, prin 
realizarea unor corecţii şi adaptări specifice turismului rural. 
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BORCA COMMUNE AND ITS TOURISTIC IMPORTANCE  
 

COMUNA BORCA ȘI IMPORTANȚA SA TURISTICĂ 
 

Nicoleta CIUBOTĂ1 
Ciprian CIUBOTĂ2 

 
Abstract 
Borca commune is the dwelling of beautiful settings or the beginning of unforgettable hikes.  
This study proposes to make a detailed analyses on identification and promotion of the rural tourism 

potential in the area. The mountain relief, the natural beauty, the history of the place, the welcoming people and 
their houses, all these things can transform the place into a special attraction. 

Key words: rural tourism, rural environment, economic development, tourism potential 
 

1. Introducere 
Borca… încununată de mândre păduri, mângâiată de apele Bistriței, Sabasei, Borcii, 

Mădeiului, Secului, comuna Borca este popas la vatra unei istorii cu rădăcinile în veșnicie. 
Toate așezările de aici se desfășoară  molcom între munți ca o tainică îmbrățișare a unor 
ierburi rourate, a unor flori de munte înmiresmate, a unor livezi înverzite cosite cu hărnicie de 
cei care sfințesc pământul cu faptele lor. Asemeni celor eternizați de Mihail Sadoveanu în 
romanul Baltagul, capodoperă a literaturii române publicată în 1930, oamenii acestor locuri 
poartă pecetea naturii în care- și duc existența: ,, (...) făpturi de mirare, iuți și nestatornici ca 
apele, ca vremea; răbdători in suferinți ca și-n ierni cumplite, (...) plăcându-le dragostea și 
datinile de la începutul lumii (...), stând în fața soarelui cu o inimă ca din el ruptă, dismerdat 
de cântec, de prietenie.” Nesecatele energii ale acestor locuri, nemăsuratele frumuseți, 
proverbiala ospitalitate a localnicilor, înălțimea spirituală și curățenia sufletească a gazdelor, 
poezia peisajului și cântecul ulițelor care-și mai păstrează câte ceva din ancestralele povești, 
ne îndeamnă toate să ,,nemurim” aceste locuri pitorești, măcar prin cuvânt... 
Figura 1. Comuna Borca - vedere generală Figura 2. Comuna Borca - nesecatele energii 

  
Sursa: prof. Minodora Constantin Sursa: Ciubotă Nicoleta 

 
2. Din istorie în realitate 

,,Dacă vom cerceta actualele populaţii de pe glob, vom vedea că există un grup 
minuscul care mai trăieşte vânând şi umblând în cete în căutarea hranei, aşa cum făceau 
oamenii cu milenii în urmă. Alţii, reprezentând marea majoritate a omenirii, nu depind de 
vânătoarea de urşi sau de culesul fructelor de pădure, ci de agricultură. Ei trăiesc în multe 
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privinţe la fel cum trăiau strămoşii lor cu secole în urmă. Aceste două grupuri luate la un loc 
reprezintă probabil 70% din totalul omenirii actuale. Aceştia sunt oamenii trecutului.” (Alvin 
Toffler, Moartea permanenței, partea I la Șocul viitorului, 1970) 

Muntenii au fost din vechime oameni liberi fără pământuri şi nelegaţi de pământ,  
păstrându-şi peste veacuri, la adăpostul muntelui, vechea civilizaţie păstorească. Feriţi de 
grelele încercări la care a fost supus poporul în decursul istoriei, muntenii şi-au conservat 
neamul şi familia ferindu-le de rispiri, constituind o rezervă la care apelau voievozii în 
vremuri de răstrişte.Sub pavăza munţilor, flacăra vieţii a continuat să ardă permanent, 
generaţiile vechi transmiţând celor noi, limbă, tradiţii, obiceiuri, port, îndeletniciri. Mulţimea 
de nume cu care locuitorii din vechime au botezat fiecare loc, munte, vârf, poiană, pârâu, 
jgheab, vin şi ele să confirme că aşezările noastre sunt străvechi pierdute în negura vremurilor 
de mult apuse. 

O mare parte din istoria omenirii, turismul rural a fost practicat într-o formă spontană, 
fiind o primă formă de turism atât pe glob, cât și pe teritoriul țării noastre. Mai târziu a apărut 
dorința unora de a analiza științific unele aspect ale acestor activități. 

Astfel că, spre sfârșitul sec. XIX şi începutul sec. XX, oamenii de ştiinţă au început să 
ofere răspunsuri ştiinţifice la multitudinea întrebărilor ce vizau turismul în general. Astăzi, 
dezvoltarea turismului rural contribuie la dezvoltarea mediului rural, deoarece permite 
valorificarea resurselor specifice fiecărei zone (indiferent că sunt balneare, gastronomice, 
naturale, patrimoniu etnografic etc.), şi apariţia unor noi soluţii de ocupare a forţei de muncă.  

Figura 3. Păstoritul la Borca, aprilie 2019 Figura 4. Ascensiuni montane - Budacu 

  
Sursa: Ciubotă Nicoleta Sursa: Ciubotă Nicoleta 

 
2.1. Etnofolclorul 
De o valoare inestimabilă din punct de vedere turistic și nu numai sunt costumele 

populare pe care sătenii le păstrează și le poartă cu mândrie și astăzi în zilele de sărbătoare, 
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jocurile şi cântecele populare, obiceiurile pe care toți locuitorii vor să le „nemurescă” prin 
transmiterea lor generațiilor ce vin în urma lor.  

Promovarea acestor valori spirituale și culturale din comuna Borca reprezintă un prim 
pas în dezvoltarea turismului rural. Turismul etnofolcloric poate constitui o temă de cercetare 
viitoare, croncretizându-se în observarea fenomenului și a modului în care acesta poate 
intensifica practicarea turismului în comuna Borca. 

Cei mai mulţi dintre specialişti din domeniu, consideră că viitorul comunităţilor rurale 
se află în oportunităţile econornice, sociale şi politice create prin turism. Ar fi bine să fim 
curajoși și statornici, precum alte popoare care își apără cu strășnicie ce au tradițional în port, 
alimentație, cântec , în ceea ce țăranul român a știut să-și ascundă bucuria ori tristețea, odihna 
sau munca istovitoare.  

La Borca există adevărate comori ale îmbrăcăminţii, jocurilor şi cântecelor populare,  
în care trăiește și astăzi spiritualitatea străbunilor noștri, spiritualitatea ţăranului român.  
 

2.2. Dezvoltare durabilă și ecoturism 
În Strategia Mondială de conservare a capitalului natural și de asigurare a unei 

dezvoltări durabile, consevarea biodiversității  ocupă centrul atenției, întrucât se au în vedere 
tendințele   actuale  și consecințele lor: supraexploatarea, poluarea, schimbările climatice...  

Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, protejarea patrimoniului cultural, 
promovarea și dezvoltarea turismului  pentru asigurarea de beneficii economice comunității 
locale sunt numai câteva dintre obiectivele pe care ar trebui să le propunem prioritar pentru 
comuna noastră.  

Figura 5. Borca- traseu turistic 

 
Sursa: prof. Minodora Constantin 

Am alcătuit o listă de activități de ecoturism care se pot desfășura la Borca: 
▪ obsevarea speciilor în habitatul lor natural, în locurile special amenajate de către 

Ocolul Silvic Borca; 
▪ drumeții în păduri și la izvorul de apă carbogazoasă (borcut); 
▪ ascensiuni montane în Vărful Budacu, Munții Stânișoarei, Vârful Smiz...; 
▪ participarea la activitățile de îngrijire a animalelor în fermele localnicilor; 
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▪ obsevarea procesului de obținere a produselor lactate prin procedee autohtone, la 
stânile organizate pe pășunile montane, în timpul verii; 

▪ vizitarea Casei Memoriale ,,Aurel Dumitrașcu”; 
▪ vizitarea muzeului etnografic; 
▪ vizitarea bisericilor din localitățile comunei; 
▪ ciclism pe potecile amenajate sau nu - ex. Drumul Stigioara; 
▪ pescuit; 
▪ observarea plantelor medicinale și vizită la localnicii care le folosesc pentru 

ameliorarea unor afecțiuni; 
▪ vizită la un atelier de fierărie, tâmplărie, croitorie tradițională; 
▪ vizită la Liceul ,,Mihail Sadoveanu”; 
▪ activități culturale: interpretări corale (Hartonia - Corul cadrelor didactice de la Liceul 

,,Mihail Sadoveanu”- dirijor Teodora Harton), Foc de tabără cu Clubul ,,Crucea Talienilor”, 
Clubul Sportiv Qwan Ki Do ,,Floare de colt”, Clubul de Chitară, instructor Ciubota Nicoleta, 
activitățile Asociației culturale APOR - Borca, presedinte Petrea Cristina, dansuri populare 
(Formația ,,Izvoarele Borcutului”) etc. 

Din dorința de protejare a mediului înconjurător și în același timp de a asigura o 
dezvoltare economico-socială a comunităților locale, în multe dintre statele lumii s-a dezvoltat 
ecoturismul.  

Figura 6. Izvorul de apă carbogazoasă - Borcut Figura 7. Drumul Stegioara 

  
Sursa: Ciubotă Nicoleta Sursa: Ciubotă Nicoleta 

 
3. Turismul rural și consecințele pozitive 

Practicarea turismului rural are consecinţe pozitive asupra vieţii în comuna Borca. Iată 
doar câteva aspecte care merită analizate din perspective dezvoltării economico-sociale: 

▪ valorificarea resurselor locale, turistice şi agroalimentare cu consecinţe benefice în 
creşterea veniturilor locuitorilor din aşezările rurale; 

▪ dezvoltarea activităţilor tradiţionale locale; 
▪ intensificarea comerţului specific; 
▪ dezvoltarea infrastructurii locale – reţea de drumuri, alimentare cu apă sau gaz, 

telefonie şi ridicarea nivelului de trai al locuitorilor satelor.  
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Turismul rural poate fi considerat ca fiind sector prioritar în dezvoltarea economico-
socială a comunei Borca, un punct de interes, atât pentru sectorul public, cât şi cel privat. 
Departe de tumultul marilor aglomeraţii urbane, generozitatea peisajelor din Borca, pitorescul 
locurilor, ar putea reprezenta elemente pentru revigorarea turismul rural. 

Practica turismului internațional a demonstrat faptul că turiștii străini, atunci când 
ajung într-un loc de vacanță, caută cu prioritate produse tradiționale autohtone. În majoritatea 
statelor lumii, asistăm la o valorizare fără precedent a tezaurului național îmbrăcat în  port, 
alimentație, cântec, joc, arhitectură, dotări interioare, obiceiuri și credințe față de unele 
momente ale vieții… 
Figura 8 Tabăra Clubului Ecoturistic Figura 9. Monumentul eroilor, Sabasa Figura 10. 

Păstrăvăria 
Stegioara 

   
Sursa: Ciubotă Nicoleta Sursa: Ciubotă Nicoleta Sursa: Ciubotă 

Nicoleta 
 

4. Pericolele dezvoltării economice 
„Toate ne sunt îngăduite, dar nu toate ne sunt de folos.” (Sf. Ap. Pavel) 
În general, dornic de a-și îmbunătăți stilul de viață, neţinând cont de consecinţele 

faptelor sale, omul s-a făcut stăpân peste mediul înconjurător, fără să-și stabilească niște 
limite morale. Astfel au început defrișările masive ale pădurilor, fauna acestora izgonită din 
propria ei casă, multe specii dispărând odată cu distrugerea habitatelor lor, apele au devenit 
locuri de deversare a unor rezuduri industriale sau menajere…etc. Din păcate, lupta continuă 
și nedreaptă cu natura s-a încheiat  în defavoarea omului, în ceea ce privește defrișările, astfel 
că apele pot sălta liniștit spre vale, cu consecințe dezastruoase pentru om și natură.  Deși 
mereu plină de puteri dătătoare  de frumuseți neasemuite, astăzi  mediul înconjurător varsă 
șuvoaie de lacrimi, inundă cu zbuciumul lui întreg pământul. Gradul de dezvoltare la care a 
ajuns umanitatea în prezent, a condus la un rezultat neașteptat dar si nedorit: schimbările 
climatice. Se impun câteva argumente de ordin moral, generate de empatia pentru tot ceea ce 
lăsăm în grijă copiilor noștri- un nou mod de a gândi făță de resursele considerate până nu 
demult inepuizabile. Să depășim individualismul, consumerismul, să privim viața în esența ei, 
să găsim locul societății actuale și viitoare într-un trai cumpătat, într-o nouă relație cu natura. 

Din fericire, la Borca nu există problema defrișărilor masive, datorită bunei 
administrări a Ocolului Silvic Borca, însă problema schimbărilor climatice nu ne-a ocolit. 
Astfel că viața la Borca nu este scutită de greutăți...Plămada sufletească a oamenilor locului, 
mintea ageră și voința oțelită i-a făcut să lupte uneori cu situații la care cu greu poate face față 
un om obișnuit. Astăzi ne confruntăm printre altele și cu lipsa locurilor de muncă din zonă, 
situație care atrage după sine fenomenul atât de generalizat în țara noastră- plecarea tinerilor 
și a celor apți de muncă în alte țări. Căutăm soluții... generoasa natură, dar nu 
supraexploatând-o, ci valorificând-o prin ecoturism. 
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5. Concluzii 
Muntenii au fost din vechime oameni liberi fără pământuri şi nelegaţi de pământ, 

păstrându-şi peste veacuri, la adăpostul muntelui, vechea civilizaţie păstorească. 
Feriţi de grelele încercări la care a fost supus poporul în decursul istoriei, muntenii şi-

au conservat neamul şi familia ferindu-le de rispiri, constituind o rezervă la care apelau 
voievozii în vremuri de răstrişte. 

Sub pavăza munţilor, flacăra vieţii a continuat să ardă permanent, generaţiile vechi 
transmiţând celor noi, limbă, tradiţii, obiceiuri, port, îndeletniciri. Mulţimea de nume cu care 
locuitorii din vechime au botezat fiecare loc, munte, vârf, poiană, pârâu, jgheab, vin şi ele să 
confirme că aşezările noastre sunt străvechi pierdute în negura vremurilor de mult apuse. 

Prin profesia mea, prin activitățile ecologice propuse, prin parcurgerea unui 
curriculum optional de către elevi cu scopul de a cunoaște împrejurimile în esența și 
amploarea lor, prin activitățile culturale având ca obiectiv respectarea tradiției și a obiceiurilor 
din zonă, permanent am fost preocupată de promovarea a turismului local, ca principală 
modalitate de dezvoltare economică, socială, culturală a comunei Borca și nu numai. 

A utiliza resursele naturale într- o manieră durabilă, iată o modalitate de a îmbunătăți 
nivelul de trai, prin creșterea oportunităților locale de creare a noi locuri de muncă la Borca, 
prin practicarea ecoturismului. Implicarea tuturor celor chemați să slujească binelui societății, 
a autorităților locale, a școlii, a firmelor private, stabilirea unui management corespunzător și 
a unui plan de dezvoltare durabilă axat pe turism este subiectul care ar trebui să ne preocupe 
pe viitor. 
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DRUMUL BALTAGULUI – A FORGOTTEN ROAD? 
 

DRUMUL BALTAGULUI – UN DRUM UITAT? 
 

Cristina PETREA1 
 

Moto: „Am întârziat, Prea slăvite, căci suntem cu oile și cu asinii. 
Umblăm domol; suim poteci oable și coborâm prăpăstii. (…) 

Iar așezările nevestelor și pruncilor ne sunt la locuri strâmte între stânci de piatră.” 
M. Sadoveanu, Baltagul 

 
Abstract 
The road is easy to find and it looks good on the map. The surprise comes when the 6 km of asphalt end, 

and the road continues rough and dusty for another 8 km through the scattered houses of Sabasa (the longest 
Moldavian village – 14 km), then through the forest, up until the Stânișoara Passage, at an altitude of 1235 m, at 
Talienilor’s Cross. This region has numerous features to get the attention of hiking enthusiasts, with healthy 
food, unique stories, miraculous cures, forest fruit, mushrooms to cover the needs of several countries in Europe, 
but also beautiful trees, worthy of the attention of luthiers. The place is like no other, holding ancient seals, older 
than the Dacians, guarding treasures which are secretly talked about. Its wilderness has been tested by no less 
than seven hunted outlaws, and that is without counting the army of Matei Corvin, fought off by Stephen the 
Great, nor the Germans left in the trench, which can be seen till this day from the Stânișoara peak. 

Key words: old road, mountain tourism, off road, mountain bike  
 

1. Introducere 
Drumul este ușor de găsit pe internet, pe harta arată foarte bine, surpriza apare când se 

termină cei 6 km de asfalt, iar drumul continuă, accidentat si prăfuit încă 8 km printre casele 
răzlețe ale Sabasei (cel mai lung sat al Moldovei-14 km), apoi prin pădure, până sus în Pasul 
Stânișoarei, 1235 m altitudine, la Crucea Talienilor. Zona aceasta întrunește deosebite condiții 
pentru a atrage atenția iubitorilor de drumeție, de hrană sănătoasă, de povești fără seamăn, de 
leacuri miraculoase, de fructe de pădure, ciuperci care acoperă necesarul câtorva țări din 
Europa, arbori frumoși dar și demni de atenția lutierilor. Locul nu-i ca oricare, poartă  peceți 
vechi, mai vechi decât dacii, dosind comori despre care localnicii vorbesc cu mâna la gură. Iar 
sălbăticia lui au cercat-o nu mai puțin de șapte haiduci fugăriți, fără a vorbi de armata lui 
Matei  Corvin, alungată de Stefan cel Mare, de nemții rămași prin tranșeele de pe vârful 
Stânișoarei,  tranșee ce se mai văd și astăzi. 

Drum sălbatic, de o frumusețe virgină și înspăimântătoare, drumul Vitoriei Lipan, al 
talienilor, ori, mai precis, DJ 209B, unește două județe vecine-Neamț și Suceava, comunele 
Borca  lui Aurel Dumitrașcu și Mălinii lui Nicolae Labiș, drum uitat de români, dar din ce în 
ce mai frecventat de motocicliștii străini, jeep-uri cu numere de Anglia, Germania ,Franța, 
Polonia, bicicliști din toată Europa, cu corturile în spinare, prăfuiți și plini de glod, zâmbind 
cu gura până la urechi, surprinși că micuții munteni se bucură de bomboanele lor mai mult 
decât de zmeură, afine, fragi ,ciuperci, ori de urdă și caș, jântuit și laptele dulce al vacilor, 
oilor și caprelor. 

Ar fi bine de văzut de ce străinii sunt atât de mult atrași de acest traseu, în vreme ce 
românii nu reușesc să îmbunătățească defel moștenirea acestui drum. Lungimea acestuia este 
de 55,22 km, peste jumătate( 33,6 km )sunt pe teritoriul județului Suceava și 21,62 km pe cel 
al județului Neamț. Cel mai înalt punct este în la Crucea Talienilor-Pasul Stânișoara la 1235 
m, unde cumpăna apelor separă cele două județe. Pe parte dinspre Sabasa au mai rămas 5 
poduri de piatră cioplită, adusă din cariera de la Râșca. Zidăria a rezistat datorită construcției 
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fără mortar, rezistentă prin îmbinarea pietrei cioplită într-un fel anume – principiu întâlnit și la 
construcția caselor și bordeielor fără cuie. 

Construit la ordinul regelui Carol I, între 1902 și 1914, drumul avea rol strategic și 
comercial. România, la momentul acela, era în granițele trunchiate, fără Bucovina și 
Transilvania, altminteri drumul ar fi avut poate altă lungime și traseu. Nu era pentru prima 
data când se călca acest drum, chiar nu se știe de când era utilizat, cert este că plutașii îl 
foloseau la întoarcerea acasă, iar oierii îl foloseau îndeosebi pentru târgul de animale ce se 
făcea toamna, la Sfântul Dumitru,-vreme de negoț, de bani la chimir, de băut și întâmplări 
năprasnice, cum a fost și cea cu Nechifor Lipan, cel ucis cu baltagul. 

Italienii ce l-au construit, au făcut și crucea din vârful Stânișoarei, dar de două ori au 
prăpădit  războaiele frumusețe de monument. Și s-a înălțat apoi altul, dar nu la cinstea celui 
dintâi. 
 

2. Aspecte ale reliefului 
Sabasa este un afluent al Bistriței, ce descrie în Munții Stânișoarei, pe 22 de km, un 

frumos bazin în formă de paltin, cu coroana formată de  mulți afluenți mai mici.  Munţii 
Sabasei au înclinări ale versanţilor de 20˚. Expoziţia versanţilor au un rol important în 
producerea unor fenomene climatice, precum foehnul. Versanţii umbriţi, cu orientare nordică, 
nord-vestică şi vestică, se înregistrează temperaturi mai coborâte cu 1-3˚ şi chiar mai mult, o 
durată mai mare a îngheţului, a grosimii, şi menţinerii stratului de zăpadă, favorabil pentru 
pârtia de schi. (Mihăilescu, 1968). Versanţii însoriţi, cu expunere sudică şi sud-estică, sunt 
favorabili dezvoltării paşunilor şi fâneţelor. Pe versanţii cu expoziţie sudică, topirea se face 
mai repede, favorizând intensificarea acţiunii apelor de şiroire şi torenţiale; pe versanţii cu 
expoziţie nordică şi în pădure, topirea zăpezii este mai lentă şi favorizează infiltrarea unei 
cantităţi mai mari de apă, care poate duce la producerea alunecărilor de teren (Donisă, 1968)  

Munții Stânișoarei sunt fragmentați, caracterizați de culmi joase, larg rotunjite, uneori 
cu aspect de platouri, separate de văi largi. Aceste aspecte întregesc peisajul cu stânele și 
cirezile de vite. După moda veche a dacilor, fiecare baci (șef de stână), are câte un munte 
pentru pășunat. Cele mai înalte vârfuri, Vf. Bivolu (1534 m), Bâtca Comorii, sunt formate din 
conglomerate mai rezistente la eroziune, în comparație cu restul rocilor de fliș, care alcătuiesc 
acești munți. 

Flişul carpatic este reprezentat, în cea mai mare parte, prin complexul Pânzei de 
Ceahlău şi din cel al Pânzei de Teleajen, întâlnită în extremitatea sud-estică a bazinului 
hidrografic Sabasa. Complexul Pânzei de Ceahlău este reprezentat prin patru formaţiuni 
(formaţiunea de Sinaia, de Bistra, de Babşa, şi formaţiunea grezo-conglomeratică de 
Haciugosu-Stânişoara). Structura internă a pânzei se caracterizează prin cute normale, uşor 
deversate spre est, evidenţiindu-se sinclinalele Stânişoara care se îngustează şi se alungeşte 
mult, Sabasa-Ceahlău şi anticlinalul Sabasa.  
 

3. Fauna și flora 
Pe teritoriul comunei Borca se întâlnesc două arii protejate de interes naţional, 

declarate prin Hotărârea de Guvern nr.5/200, şi anume Rezervaţia Faunistică Borca şi 
Rezervaţia Borcuţa.  

Rezervaţia Faunistică Borca are 375 ha şi este destinată ocrotirii cocoşului de munte 
care îşi are habitatul în bazinul Borca, pe Grinţeşul Mare, Cristişorul şi Slopăţul, dar şi în 
bazinul Sabasei, în Vf. Hăciugosu, cocoşului de mesteacăn (Syruvus tetrix) şi ierunca 
(Tetrastes bonasia) în Muntele Budacu. Pe apele pârâului Bolovanu se mai vede câte o 
marmotă sau hrlgă, cum îi spun localnicii. Prin păduri şi mai ales prin fâneţe apar specii de 
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plante ocrotite: bulbucul de munte (bujor salbatic, bujor galben) (Trollius europaeus), crucea 
voinicului (viorica) (Hepatica transilvanica), papucul doamnei (Czpripedium calceolus), 
sângele voinicului (Nigritella rubra), tulichinul sau liliacul sălbatic (Daphne cneorum). 

Figura 1. Pietrele scrise din Muntele Goia, asemănătoare cu pietrele funerare descoperite pe fundul 
barajului de la Bicaz 

 
 

4. Istorie și legendă 
Cântările Sabasei – Cuvânt ce însoțește colțul etnografic „Străbunii Sabasei”- 

informații adunate împreună cu elevii Școlii „Aurel Dumitrașcu” Sabasa 
„De-ar ști stâncile Stânișoarei a grăi, ar povesti și ar povesti și tare dragă ne-ar fi 

lumea aceea veche și plină de viață. De viață adevărată, a oamenilor vrednici, ce trăiau unul 
lângă altul, simțindu-și durerile, bucurându-se împreună ,neștiind ce se petrece dincolo de 
vârfurile munților. Străbunii Sabasei se scăldau ziua in lumina soarelui si frământau pământul 
cu piciorul desculț, mângâiau brazii cu palme bătătorite și din acestea își trăgeau puterea… 

Spun poveștile de demult că erau oameni înalți și voinici, care ”scoteau plutele din 
vârtej ca pe jucărele”…și că aveau oasele late și tari încât doborau lupul și ursul cu mâinile 
goale…ș-apoi ciobanul care se-nvrednicea de asemenea ispravă , primea, pe lângă numele de 
botez, încă un nume ,de biruință asupra vrăjmașilor oilor, îi ziceau Ursu ori Lupu, după fiara 
doborâtă. 

Și nu de azi, de ieri au fost acestea, ci din vremea dacilor și poate mai de demult… 
Spun apele Sabasei ca la Piatra Scrisă, în muntele Goia, sunt semne mai bătrâne decât lupii-
daci… Că bărbații aceștia cu spatele lat, cu gâtul înțepenit în mândria lor de stăpâni ai 
muntelui, cu fata roșcovana de la sângele  lor iute și sănătos, își ziceau „daoi” sau „dahoi”, 
adică lupi, că lupii le erau învățători în ale curajului, iar copilul se făcea bărbat numai aducând 
în spate blana lupului pe care îl doborâse singur…Urmașii lor trăiesc astăzi in Sabasa și poartă 
numele Dahon, dar și porecla ”Lupul”. 
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În desimea codrilor din Sabasa nu se încumetau oameni –vrăjmași, căci Sabasa are 
valea îngustă, și nici prietenoasă cu străinii nu era…Cu greu s-au învățat oamenii cu un ungur 
rămas aici după lupta de la Baia, când Ștefan cel Mare a fugărit pe unguri prin pădurile 
acestea, ajutat de sătenii înarmați cu furci…Și, cum ziceam, acel ungur a trăit el singur, mai 
deoparte, la loc deschis, nefiind învățat cu taina codrului… Iar localnicii au numit locul Pârâul 
Ungurului… 

Cum s-a făcut de s-a numit satul Sabasa, nu știm…dar ce se pare e ca după femeia 
unui croitor ce se numea pe ungurește ”sabo” ,i-au zis ei, femeii acelui ungur, Sabasa…ca sa 
sune mai românește. Să fi fost femeia cârciumăreasă de i-o rămas numele peste ani, ori o 
descântătoare…că pe vremuri, femeile stăteau pe lângă casă ,iar vrednicia era a 
bărbatului…Alții ,mai pricepuți ,spun ca ”sabău” spuneau strămoșii noștri la ”croitor”, si că 
ungurii ar fi luat cuvântul si l-au rostit ”sabo”, după felul lor mai repezit… 

Știm ca la 1559 domnitorul Alexandru Lăpușneanu a dat satul Sabasa mănăstirilor 
Râșca și Slatina. Mai târziu, pe când românii din Ardeal sufereau prigoana ungurilor urâtori 
de ortodoxie, pe la 1700 au venit până în Farcașa o ceata de voinici si o fătucă, ei întemeind 
așezarea și botezând-o după numele tânărului Farcaș ce a luat pe Florica, numită mai apoi 
după numele soțului ei-Farcașa…Iar tinerii au trecut Scorușul si s-au cununat la biserica din 
Sabasa, așadar satul Sabasa avea și biserică și preot la vremea aceea. Și ,după vorba, ”nici 
toate ale doftorului, nici toate ale popii”, săbăsenii aveau leacurile lor, si-un fel de a drege 
necazurile pentru care se mai supăra părintele…că mai descântau vitele și mai stingeau 
cărbunii la deochi…ori, care ,se spurca la avere, clocea subsuoară un ou, in beci stând 40 de 
zile ,ca  sa iasă un drăcușor ce îi făcea femeii toata voia. Ori vreo baba care nu era femeie 
”curata” mai” lua mana” de la vacile vecinilor, boscorodind o vacă de lemn ținută ascunsă, în 
podul casei. Iar pe acestea ,cine le prindea, trebuia sa le țină dezbrăcate, legate de un stâlp ,în 
fața grajdului, toata noaptea ,să le apuce zorile și să le ardă soarele cu primele raze…Iar de nu 
erau descoperite, mureau greu, mâncate de viermi, numai după ce le dezlega…părintele. 

Apoi cei care mureau după bogăție, se duceau in noaptea de Înviere la Bolovanu  să 
pândească o flacără ce iese din pământ, si o comoară ce iese deasupra…dar comoara nu poți 
s-o iei, că vine ”cel rău” și te întreabă - ”ce dai, cloșca sau puii? 

Iar de zicea ”cloșca”, dădea celui rău sufletul bărbatului, ori de zicea „puii ”,unul 
dintre copii se îndrăcea ori paraliza, înnebunea, nu mai era ”ca oamenii”. 

Una, mai iubăreață, a descântat mătura și i-o adus drăguțul de lângă nevasta ăluia, 
numai în izmene, până-n Sabasa, tocmai din Pârâul Pântii…Și câte de acestea…de-or mai fi 
astăzi, de se supăra părintele la vremea mărturisitului… 

Cu vremea, au coborât  din Bucovina, pe drumurile ciobanilor, solomonarii …cu 
pălării rotunde, opinci anume, traista altminteri…si de erau plătiți cu bani ori de mâncare 
,întorceau ploile ori aduceau grindina, după socotelile cele strâmbe ale oamenilor. Un moș 
povestea că în copilărie se jucau printr-o livadă copiii mărunței ,si unde nu apare un 
solomonar…Ei s-au ascuns in iarba înaltă și au văzut cum și-o întors opincile cu talpa în sus, 
scoate apoi o bărdiță si un șarpe din traistă, o carte groasă si începe a bolborosi….De pe 
culme un cioban ii striga să plece, dar solomonarul îl ia în râs…Atunci ciobanul înfige 
baltagul în pământ si vrăjitorul se astupă cu un munte de grindină ,de nu se mai vedea…” Noi 
am fugit cu toții acasă” zice moș Dumitru, cu frică și la vremea asta. 

Ei, dar acestea sunt povești din vremea când omul credea în puterile păgâne ale 
întunericului. Mai apoi, ajungând satul nostru la prietenie cu mănăstirile si călugării retrași 
prin aceste pustietăți, au învatat săbăsenii să nu se mai teamă de nimic, numai sa se rușineze 
de Cel Ce le-a făcut pe toate... 
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Și așa , căutând mângâiere la vreme de necaz, treceau munții pe cărări cunoscute spre 
Rarău, unde mergea la Sfânta Liturghie și regele, ori spre Săhăstria, sau Durău, întâlnindu-se 
cu plutașii ce veneau și ei pe cărările știute tocmai de la Galați… 

Că așa ne-au povestit nouă bătrânii, ”ca mama nu avea timp sa ne spună povești, că 
eram nouă de hrănit si îmbrăcat .Iar noi, copiii, ne rugam pentru dânșii si băteam mătănii in 
casă, cât era tata la pădure, să nu-l farme vreun brad …” Femeile se pare că nu dormeau prea 
mult: strângeau cânepa, o melițau după ce se ”topea in apă ”, apoi fuiorul era tors si țesut după 
nevoie, pentru cămăși și pentru prosoape, urma fiertul in leșie, ca sa iasă alba si moale 
pânza…si care avea plăcerea asta, o vopsea in coajă de nuc, sa fie mai frumoasa…Si erau 
copiii sănătoși si bucuroși, nu numai că veșmintele lor erau făcute din cele de aproape de 
dânșii ca o frățietate, ci si pentru că, muncite de mamele lor, îi ocroteau cu dragostea cu care 
femeile își îmbrăcau pruncii…Iaca, femeia, subțirică, desculță, mereu cu mâneci suflecate, 
gătea, spăla la râu, torcea, țesea ori împletea, pescuia cu crâsnicul, vedea de vite si de oi cât 
era „dânsul” în munte la pădure, iar pe seară, la lumina lămpii, scotea din minte flori iscusite 
și taine blânde  si le așternea pe covoare ori pe ie, rugând în gândul ei pe  Maica Domnului să-
i păzească casa și omul de rău, de boală, de pagubă, de războiul cel dintre noi… 

Bărbații erau mai mereu duși de acasă ,la pădure, unde toată iarna pregăteau lemnele 
de foc si de construit, că bradul are socotelile lui cu omul…nu trebuie doborât decât după legi 
hotărâte demult, de pe când erau ei mai frați-munteanul și pădurea zic…Pentru draniță trebuia 
molid crescut singur ,nu în desiș, doborât la vremea lui făurar, pe luna plină, când are 
”sângele” amorțit, poate să nu-l doară, poate să iasă dranița dreaptă și vrednică… 

După ce a ajuns regele prin aceste locuri, oamenii tot la pădure munceau, dar altfel-nu 
mai necăjeau boii să tragă lemnul din pădure ci se făcuse pe malul Sabasei cale de fier, ca și 
cum apa avea o umbra de fier alături, si așa trimiteau lemnul la vale, până la Borca, unde se 
făceau plute din primăvara până toamna, târziu…Mocănița era pentru localnici mașina de pe 
linie pe Sabasa era mai multă cale ferata-12 km, iar pe Borca doar 8 km. 

Dar din vârful Stânișoarei, de unde-i prindea omătul de nu mai vedeau drumul, cum 
scăpau? Iaca așa: tăiau un brad gros cât omul și făceau din el coșcăi, niște uluci in care se 
așezau pe burtă si din vârful muntelui își făceau vânt până în vale, pe corhană. 

Iar din primăvară plecau cu plutele spre Piatra și mai departe….trebuia sa fie bărbatul 
”nalt si zdravăn ”, că pluta era ca o fiară ce se cere biruită, iar funia pusă pe umăr, cu care se 
întorcea acasă prin păduri, era grea…Și aduceau parale care trebuiau păzite…Aduceau ei 
parale destule, dar viața le era scurtă și picioarele lor plăteau tributul bolii pe la jumătatea 
vieții. 

Și cum ziceam, banii trebuiau păziți, că, în aceste singurătăți, umblau hoții, ba și 
haiducii, iubitori de sălbăticie….Era un hoț, Hău îl ocărau, care fura si de la ”năcăjiți”, dar l-o 
pedepsit Dumnezeu, că i-a făcut Hăuleasa un fecior, Dumitru, care avea pe cel rău și o murit 
pentru păcatele tătâne-so…. 

Altminteri, erau haiducii, prieteni cu oamenii satului nostru „nu făceau rău, doar 
treceau”…Sălbăticia locurilor atrăgea pe acești urmăriți de poteră. Haiducii chiar ajutau 
sătenii, iar aceștia ”nu știau nimic când îi iscodeau jăndarii”. Poveștile despre acești oameni 
care nu se temeau de nimic sunt multe A fost unul, Iepure, a îngropat aur mult sub o piatra…a 
trecut cu ceata și altul Vasile cel Mare, care avea mare ciudă pe țiganii șătrari. Cică ar fi bătut 
singur toți lăieșii cu  o sabie lucrată chiar de ei, fugărindu-i până departe de Petru Vodă. Că își 
făcuseră tabără pe deal, la Pârâul Pântii, dar acolo veniseră din Maramureș tot urmași vrednici 
din neamul viteazului Gligor Pintea și neamuri după mamă-sa, alde Costan, de mai trăiesc și 
azi. Ei erau tare credincioși, de i-o ales singură icoana satului și boii au mers în biserica lor cu 
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icoana, fără să îi poată nimeni urni spre altă parte. dar nici de mămăligă nu erau, că nici astăzi 
hoți și puturoși n-au loc în satul lor. 

Și Pantelimon s-a ascuns pe aici înainte să-l prindă potera, dar cel mai drag le-a fost 
Costică Baltă, care chiar cobora in sărbători să joace, aruncând cu banii, spre bucuria jidovilor 
ce țineau cârciumile din sat…ca de-aici i s-o  tras si moartea-împușcat de jandarmi la Capu* 
Dealulu*…apoi o stat mort pe masa in casa la Alexandru, până o venit procurorii. După hram, 
de Sfântul Dimitrie cel nou, la o zi după hramul satului (27 octombrie 1945). 

Săbăsenii spun că locul e blestemat, că se coboară în miez de noapte niște fulgere, așa 
cum se spurcă de sânge pământul când se face ucidere, cum o fost și pe Stânișoara la Juvani, 
cu Nechifor Lipan „omorât de doi mălinari urâți la față”. 

Ei, dar să ne înveselim  cu o istorie….Cică Baltă, haiducul ce hălăduia pe-aici prin 
’43, avea bună iscoadă pe Pășcuț ,birjarul ce ducea domnii la Piatra…și toate câte le auzea de 
la dânșii, i le spunea lui Costică Baltă  de știa când sa le iasă în cale să le ceară paralele…Și 
aude  Baltă că a rămas una ,Ileana, văduvă cu cinci copii, pe Sabasa, și trimite pe Pășcuț să-i 
duca bani sa-și ia femeia o vaca…de, era necăjita. Dar vecinii au pârât-o pe vădană ca a 
părăduit banii c-un drăguț si n-o avut nici o haznă de ei…Baltă trimite iar pe Pășcuț cu alți 
bani, iar pe femeie o dezbrăcat-o și o tăvălit-o prin urzici…ca sa-i treacă de…reumatism. Cică 
de atunci nu s-o mai aflat urzici pe lângă casa vădanei…și nici drăguț. 

Că satul avea cinstea lui, iar fetele trebuia să fie ”curate” și să se mărite după cine 
hotărau părinții…” La bărbatul meu nu i-am cunoscut graiul până-n ziua nunții”. Dar când 
dragostea biruia rușinea, flăcăul fura fata si multă vreme stătea ea cu capul în pământ, până 
altă întâmplare intra în gura satului… 

Altă poveste despre vitejia flăcăilor din Sabasa zice că pe Gherghea era un lac 
mare…și la o furtună ar fi căzut din cer un balaur cu aripi drept in lacul acela…Asta n-ar fi 
mare lucru, ca de arătări știu mulți pe-aici, dar strica turmele care se duceau la adăpat si 
mânca de fiecare dată câte două oi…Flăcăii nimic n-o putut, si au cărat oamenii bolovani de 
au astupat lacul si pe balaur…Dar locului tot îi zice Lacuri. 

Iac-așa, știe Sabasa poveștile  acestui loc  binecuvântat de Dumnezeu, unde la 1760 
era biserică în sat, mai înainte de biserica din Farcașa care are trei secole…Biserica cea 
vechea Sabasei era din lemn si avea hramul Sfântul Dimitrie-hram pe 26 noiembrie, când se 
făcea și horă Și are o icoană osebită, cu Cina cea de taină unde Iuda e zugrăvit cu șase degete, 
să poată număra mai bine bani-dovedind și așa că omul însemnat nu-i cum trebuie…Dar satul 
a crescut și s-a înălțat biserica cea noua, de zid, cu hramul Sfântul Spiridon. 

Cât despre școală, pe vremea domnitorului Cuza, s-a făcut școala și la Sabasa, dar n-a 
durat decât opt ani ,de la 1864 până la 1872, o clădire mică, ridicata pe cheltuiala Domeniului 
Coroanei. Sătenii mai cu bani adunați pe Domeniu, doreau sa-și școlească feciorii, să poată 
lucra la mașinăriile aduse de inginerii regelui. Așa că fac jalbă la ministrul Spiru Haret și au 
iarăși școală in 1908. Doar războiul stăvilește învățătura copiilor pentru o vreme. 

Iată ce povești ne-a spus nouă Sabasa, curgând iute și mărunțel, singura vreo 8 
kilometri, apoi printre „căși” și oameni încă vreo 14, până să se întâlnească cu 
Bistrița…Adună apa de pe alte mai mici, de la Obcina Rea și Băișescu (Băișescu Oană era 
vechi boier din vremea lui Ștefan cel Mare) și tot culege din Pârâul Stânii, Jgheabul Larg, 
Ciungi și Căpățânii, Colibii și Sănuni, Bârfoieni, Bolovanu, Dohotăria, Tulgheșul, Coarneșul  
și Leordișul. Iar de ceea parte-Pârâul Rusului, Săbășița, Pârâul Fântânii și a Haitului, Alăuta, 
Breaza, Pârîul lui Juvani, al Ungurului, Glodișorul, Scorușului, al Cerbului, Pârâul lui Nica, al 
Smeurișului și Cocozâșului, apoi al Runcului, dupa culmea ce desparte satul de Pârâul Pântii. 
Ba și apă pucioasă, de leac ori slatină pentru făcut brânză se află. 
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De va vrea cineva sa umble pe drumul încercatei Vitoria Lipan, să meargă tot pe 
Sabasa către izvoare. Că adevărat o spus Sadoveanu, el venea des peste Stânișoara la pescuit 
ori la vânătoare și știa locurile și oamenii. Poate știa și că Vitoria își făcuse drăguț pe la 
Stejarul, unde se legau plutele și era cârciumă, pe unul Vasâlucă. Poate s-o fi minunat și 
Sadoveanu cum taman doi oieri l-o pălit pe Nechifor, ca-n Miorița lui Alecsandri. 

Să știe că mare răsplată îl așteaptă  pe călător, atât în vârf, la Crucea Talienilor, de 
unde se vede si Muntele Rarău, și Ceahlăul, Giumalăul și Budacu, dar și pe drumul șerpuit, 
făcut de meșterii italieni aduși de regele, care zideau ”zidărie uscată”, fără mortar, cum numai 
un singur meșter mai știe pe la noi, dar și acela ține taină pe asemenea meșteșug, până i se va 
naște un fecior, să i-l lase taina moștenire. 

Iar  la întoarcere, să poftească drumeții la masă, că satul are femei gospodine, cu 
deresala caldă și sarmalele cu urdă în frunză de urzică ori varză, ori alivancă, să pună la 
traistă, dacă n-or fi mâncat la stână balmoș ori miel în jântuit…Și să pornească mai departe, 
așa cum sunt viețile oamenilor, domol și așezat, așa cum sunt jocurile, așa cum sunt și apele 
Sabasei, cântându-și rostul lăsat de Domnul…” 
 

5. Potențialul artei populare 
Interesant în această parte a ţării, pe Valea Bistriţei, este tabloul etnografic complex ca 

formă şi bogat reprezentat în graiul specific al locuitorilor care păstrează și astăzi din cele ale 
locului de unde au venit majoritatea, fie din Bârgău, fie din Maramureș, ori Țuțuieni de la 
Sibiu ,în construcţiile de locuinţe, dar, mai ales, în portul popular care ilustrează în modul cel 
mai clar tradiția. 

Arhitectura tradiţională din această zonă a avut la bază lemnul, construcțiile fiind 
deseori croite nemțește, zdravene și călduroase în detrimentul esteticii. Din nefericire, multe 
dintre casele vechi de lemn s-au deteriorat sau au fost înlocuite cu altele noi, colorate după 
moda vremii. În bordeiele vechi se mai găsește izolarea cu bungeac, temelia  pe zidărie 
uscată-o măsură inteligentă împotriva umezelii excesive. 

Cel mai vechi adăpost pentru om şi pentru vatră a fost șura din răzlogi, care s-a păstrat 
până astăzi în moşia satului, ca locuinţă temporală a păstorului. Locuinţa permanentă era din 
bârne rotunde îmbinate, cu acoperiş înalt învelit în draniţă, a cărei straşină largă adăpostea 
prispa lată ce înconjura casa, se numeşte aici bordei şi a reprezentat celula fundamentală, de la 
care prin adaosuri şi îmbunătăţiri continui s-a ajuns la toate tipurile evoluate de locuinţă 
tradiţională.  

În prima jumătate a secolului al XX-lea se introduce mobilier orăşenesc, scoarţa lată 
din lână cu forme geometrice ori cu simbolul horei de la 1 Decembrie 1918, peste care se 
aşezau ştergare cusute cu flori asemănătoare cu cele de pe faţa de masă şi perdeaua de la 
fereastră. Aceste locuinţe vechi prin amenajare ar putea deveni mici muzee. 

Stâna tradițională își avea taina ei, cu  gard cu streașina înăuntru, era ferită de lup, știut 
fiind că această fiară isteață nu pătrunde acolo unde nu are o ieșire lesnicioasă. 

Cele mai multe imagini ale portului din zonă le avem de la fotograful regelui, Adolphe 
Chevalier. Costumul popular bărbătesc are specific o deosebită simplitate şi sobrietate; era 
compus din cămaşă lungă din cânepă pentru lucru şi cămaşă brodată cu fustă, pentru 
sărbătoare, încinsă la mijloc cu brâu ţesut din lână colorată sau chimir lat din piele, cu iţari 
lucraţi din lână subţire pentru vară şi cioareci din lână groasă,șesut în brăduț pentru iarnă, cu 
străvechiul comănac pe cap sau căciulă ţuguiată din blană, cu opinci în picioare, apoi cizme 
înalte, cu cojoc şi suman. Costumul tradiţional femeiesc era mai bogat şi mai împodobit, deşi 
menţinea simplitatea croielii şi a formelor la toate componentele: catrinţa, cămaşa dreaptă sau 
încreţită la gât, bârneaţa, ștergarul lung pe cap, opincile, sumanul cu falduri şi bundiţa 



Cristina PETREA 

 246

înflorată. Aveau culori specifice vârstei, statutului social, momentului (sărbătoare sau lucru). 
De o mare finețe este costumul de mire cusut cu mătase albă peste pânza tot albă. Apariția 
regelui în zonă cu suita de doamne-lucru rar până  atunci, a determinat apariția unor scoli-
pension pentru fetele tăranilor care lucrau și pentru Casa Regală, dar își făceau și zestrea. 
Aceste fete erau cele mai pricepute, aduceau modele noi și aveau mare căutare printre flăcăi. 
Culorile fetelor și nevestelor tinere – roșu închis cu verde-brad alternează cu negrul sobru al 
vădanelor. Nici catrința de domnișoară nu seamănă cu cea de nevastă, aceasta din urmă fiind 
mai închisă, mai suferitoare.  

Figura 2. Pasul Stânişoara, cu vedere spre Mălini 

 
 

6. Potențial turistic 
Pentru cei care consideră turismul o ieșire din confortul zilnic, o posibilitate de 

explorare, o șansă pentru cunoaștere, aceștia se pot alătura temerarilor care, odată ajunși pe 
Drumul Baltagului, se vor întoarce  iar și iar, așa cum fac sutele (peste 500 de turiști se opresc 
să mănânce sau să doarmă la pensiunea Vitoria în fiecare vară). Cu mașini 4x4, biciclete, 
motociclete, drumul va rămâne pentru multă vreme de acum înainte la dispoziția celor iubitori 
de sălbăticie. Primarul comunei Borca, domnul Ovidiu Geo Niță, afirma că nu se poate 
interveni - ca edil al comunei - deoarece este drum județean și atribuțiile se limitează la 
atragerea investitorilor străini sau la valorificarea drumului in stadiul în care se află. La ora 
aceasta, drumul Baltagului este folosit de mulți, dar neîngrijit de nimeni. Frumusețea locului 
este conservată tocmai prin lipsa de întreținere a drumului.  

Anul trecut, în vara lui 2018, un grup de copii împreună cu preoții și enoriași din 
parohia Sabasa și cele învecinate au petrecut câteva zile frumoase în vârful Stânișoarei, 
trecând pe la Chilia părintelui Cleopa, pe la stâna lui Ionică Anastasiei (zis Florea) din 
Paltinul, de unde izvorăște Sabasa. 

Anul acesta ne-am propus să punem tabără sus, la Crucea Talienilor, cu corturile, 
măcar vreo 2-3 nopți, cu ajutorul promis al celor de la Salvamont Neamț. Așa sperăm să luăm 
și lecții de supraviețuire în natură, de acordare a primului ajutor, să exploram drumul lui Petru 
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Rareș până la Preluca lui Rareș unde s-a odihnit o noapte în drumul său spre Ciceu. Așteptăm 
să ni se alăture copii și profesori de la Tg. Ocna, jud. Bacău, dar și din Suceava. 

Iată ce se mai poate vizita: 
▪ Biserica veche a satului Sabasa, cu mormântul ultimului haiduc Baltă Constantin-

colectia de icoane din biserica nouă și crucea poetului Aurel Dumitrașcu; 
▪ Mama Ana Lupescu, bătrâna care tămăduiește cu leacurile sale bolnavii din toată 

țara…Locuiește chiar lângă biserică. 
▪ Casa „Aurel Dumitrașcu” unde se află în viață fratele și cumnata poetului. 
▪ Muzeul „Străbunii Sabasei” amenajat în curtea Școlii „Aurel Dumitrașcu”; 
▪ Pensiunea Vitoria, la intrarea în satul Sabasa, cu 4 camere cu pat dublu si un 

apartament, restaurant cu 40 de locuri și o gazdă pe cinste, cu cele mai vrednice bucătărese 
într-ale mâncărurilor tradiționale; 

▪ Pietrele scrise din multele Goia, Preluca lui Rareș, Poiana Doamnei; 
▪ Chilia săpată în pământ a părintelui Cleopa. 

Figura 3. Bordeiul săpat în pământ de părintele Cleopa Ilie, când era urmărit de comuniști 
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7. Concluzii 
În măsura în care nici Asociația Italienilor, prin intermediul Ambasadei Italiene nu a 

obținut un răspuns mai rapid, nici multele analize de nevoi făcute de experții plătiți de 
primăria comunei Borca, nici încadrarea drumului Baltagului într-o prioritate a remedierii la 
nivel național, nimic din toate acestea nu au avut o minimă urmare pozitivă, rămâne ca să 
păstrăm cel puțin fără intervenții neavenite în structura acestui drum minunat sau a celor 6 
poduri (rămase în funcțiune doar 5) construite de meșterii italieni. Din cele 6 cantoane ce 
adăposteau familiile întreținătorilor drumului, nu mai există nici unul. Exploatarea forestieră 
intensă deteriorează o dată prin mașinile de mare tonaj, apoi prin alunecările de teren 
determinate de tăierile excesive. 

Bogăția de frumusețe și sănătate a zonei poate fi însă o atracție turistică, așa cum s-a 
arătat, poate atrage cercetători, istorici, arheologi, culegători de plante medicinale, ciuperci și 
fructe de pădure, are trasee bune pentru 4x4, mountain bike, enduro. Ceea ce ar fi de un real 
folos turiștilor care vin cu încăpățânare în fiecare an, ar fi un pliant care să-i ajute în 
recunoașterea traseelor, a plantelor și ciupercilor, ori măcar mai multă popularizare  în mediul 
online. 
 

Figura 4. Podul lui Juvani (Giovani) 
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Figura 5. Harta comunei Borca 

 
Sursa: prof. Valentina Cozma 
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FULGURATIONS OF ART: MAIN COMPONENT OF ROMANIAN 
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Abstract 
In any field, activity of any kind is sometimes based on performance. Using the Aristotelian principle, 

performance is the result of human action, superior to the known results. Only the human spirit can act in the 
area of the supraunitory yields. A special note has individual creations with an emotional load like works of art, 
poetry, music, etc. At the same time, we have a very large amount of information, changes in the cultural 
environment, challenges to which the native intelligence of the subjects is subjected, and a collaborative process 
of consciousness with processes that produce at the level of the unconscious. 

Key words: creation, performance, information, change, adaptation 
 

1. Metodă şi metodologie 
Pentru efectuarea studiului, am utilizat cercetarea documentară, am urmărit diferitele 

abordări ale autorilor români şi străini referitoare la problematica artei azi.  
 

2. Fulguraţiile artei 
În orice domeniu, activitatea de orice fel se bazează uneori pe performanţă. Folosind 

principiul aristotelic, performanţa este rezultatul acţiunii umane, superior rezultatelor 
cunoscute. Numai spiritul uman poate acţiona în zona randamentelor supraunitare 
[Belous,Vitalie,1995]. O notă aparte o au creaţiile individuale cu o încărcătură emoţională 
cum sunt operele de artă, poezia,muzica,etc. 

În acelaşi timp, avem o foarte mare cantitate de informaţii, schimbări ale mediului 
cultural, provocări, la care este supusă inteligenţa nativă a subiecţilor, apelând la o conlucrare 
a conştientului cu procesele care produc la nivelul inconştientului. Ioan Moraru presupune 
existenţa unui conştient clar şi relativ stabil care operează pe un câmp de fapte esenţiale şi 
fundamentale ale persoanei în relaţie cu mediul natural şi social şi un conştient pulsatoriu 
care-şi lărgeşte şi-şi restrânge continuu sfera, având corespondent în aşa numitul inconştient 
pulsatoriu. Absolutizând rolul gândirii divergente în creaţie, unii autori consideră că numai 
creaţiile spontane şi cele stimulate, rod eficient al conlucrării dintre conştient şi subconştient, 
creaţiile bazate pe inspiraţie, pe intuiţie, pe imaginaţie, reprezintă adevărate creaţii. 
Mecanismele psihice ale intuiţiei euristice ale creaţiei, între intuiţia spontană şi cea stimulată 
se face uneori o confuzie, intuiţia confundându-se uneori cu faza de iluminare. Ori iluminarea 
reprezintă etapa crucială şi centrală a procesului de creaţie, un fenomen psihic fulgerător şi 
spectaculos şi nu este de regulă concentrată asupra unei teme de creaţie.  Psihologia actului de 
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creaţie presupune o îndelungată acumulare de fapte în stare de veghe, o meditaţie 
concentrată,asupra unor probleme care rămân nerezolvate în zona vieţii conştiente şi 
bineânţeles bucuria creaţiei e ca o iluminare. 

Profesorul universitar doctor Teodor Maghiar ne aminteşte că: „omul este o minune, o 
minune nedescoperită deplin nici lui însuşi . Sunt nenumărate tainele la care poate ajunge 
omul prin spiritul său… Creaţia poate fi chin şi îndoială şi suferinţă şi satisfacţie. Nu poţi 
explica oricât ai dori, starea aceea de graţie când ţi se taie şi cuvântul de pe buze şi ţi se 
preling lacrimi de fericire.  Dar până să ajungi la aceea clipă astrală, creaţia e aidoma 
drumului Golgotei, îţi înmulţeşte întrebările, îngrijorările dar şi răspunsurile. Să-i cerem lui 
Dumnezeu luminarea minţii şi înţelepciunea pe drumul cunoaşterii ˮ 

Élie Faure, în poezia cunoaşterii afirma: „imaginaţia este cea mai ştiinţifică dintre 
facultăţi, pentru că numai ea înţelege analogia universală.  Omul crede că imită forme 
exterioare, dar el nu desprinde din ele decât raporturi, analogii, măsuri,grupări de numere şi 
de valori, pe care nu le poate comunica decât exteriorizându-leˮ. În ceea ce priveşte celor 
două arte, pictura şi poezia Élie Faure spune că „artistul are facultatea de a simţi, de a 
imagina, de a crea forme unele poetice. Ce este poezia dacă nu intuiţia posibilului. Grija de a 
afla la nesfârşit dovada, mergând din formă în formă de la protozaur la spirit. Puterea 
creatorului se va înzeci în ziua când el va înţelege natura reală a intuiţiei poetice, după cum şi 
puterea artistului se va regăsi întreagă şi înzecită în ziua când conştiinţa sa va fi asimilat pe 
deplin elemente de poezie şi mister. Chiar dacă lumea ar mai dăinui un miliard de ani, 
poetul/artistul va fi tot cel ce va şti să introducă în imaginile sale, pe care şi le va face despre 
sine, organizarea pe care o va stabili în materialele spirituale acumulateˮ  de cunoaşterea din 
faţa lui. 

  
Artistul Calistrat Robu argumentează: „Uneori, cred, ne putem conecta la spiritul 

suprem existent peste tot în univers, atunci atingem nemărginirea și spiritul nostru pătrunde 
esența pietrei filozofale, dar e rară și nu o conștientizăm tot timpul.ˮ 

Să luăm exemplu două arte, pictura şi poezia: în cartea Frumosul şi urâtul în arta 
naivă românească, autor Calistrat Robu, criticul spunea: „Prin însăşi destinaţia ei arta naivă 
are rolul de a scoate în evidenţă formele de manifestare ale spiritului românesc aşa cum este el 
fără influenţa factorului economic şi social-politic. Pictorii sunt nevoiţi să ilustreze momente 
din viaţa cotidiană şi toate vor deveni imagini document care vor întregi înformaţiile despre 
anumite activităţi ale societăţii la un moment dat.  
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Uneori se poate face o colaborare pictor-poet. Artistul Mikhail Baryshnikov ne 
aminteşte că : „pentru ca o colaborare să fie de succes, trebuie ca fiecare dintre cei implicaţi 
să dea ce e mai bun din el. E vorba despre a renunţa la ego şi să devii un pedestraş dacă e 
nevoieˮ. 

De exemplu compoziţiile Pictorului Calistrat Robu sunt compoziţii de mari dimensiuni 
executate în ulei pe pânză. Abordează teme diferite, legate aparent de subiecte diferite,se lasă 
purtat de fantezie, executând compoziţii cu multe personaje, portrete, uneori cu evidentă tentă 
politică tratată cu satiră dulce-acrişoară.Comicul şi gravul merg mână în mână, într-o armonie 
coloristică desăvârşită. Compoziţii echilibrate, în care de multe ori apare motivul spiralei,care 
te duce cu gândul la evoluţia vieţii pe pământ [Anastasia,Gârneaţă,2019]. 

  
Deşi catalogată drept pictură naivă, opera pictorului Calistrat Robu nu e deloc naivă, 

cu desen foarte bine realizat,compoziţie echilibrată în spaţiu şi armonios colorată. În 
compoziţi sa foloseşte mituri şi simboluri, se lasă purtat de fantezie, este revoltat îşi exprimă 
viziunea asupra vieţii şi a morţii cu dorinţa de a trăi într-un nou univers. Calistrat Robu spune: 
„Am plecat relativ...în mine...în partea subtilă....pătruns în sensibila firava făptură 
sublimă....sunt încă acolo....și sunt povești minunate....șoptite ....imaculateˮ...ne aminteşte:„ 
Lupt cu tenebrele vieții... sunt la tot pasul...e luptă cumplită în inimă și lupta e durăˮ.... sau: 
Mă întreb universul percepe culoarea...!? 

În versuri învaţă pictorul glasul culorilor, perfecţiunea liniilor frânte, descifrarea 
fulgerului, arhitect care a rezolvat problema desenului. Plutarh în  lucrarea Moralia afirma: 
Pictura este poezie tăcută, Leonardo da Vinci ne aminteşte: Pictura este poezie care se 
observă mai degrabă decât se simte, iar poezia este pictura care se simte mai degrabă decât 
se observă, Denis Diderot în Gânduri răzleţe afirmă: îi regăsim pe poeţi în pictori şi pe pictori 
în poeţi. Contemplarea tablourilor marilor maeştri este la fel de utilă unui scriitor ca şi 
lectura marilor opere unui pictor, Girel Barbu crede că: poezia este o pictură care strigă din 
toate culorile iar Mihail Mataringa spune: versul alb poate fi colorat dacă poetul are şi 
aptitudini de pictor. 

Prof.univ.dr. Constantin Dram spune: „Se găseşte formula fericită prin care, cu 
ajutorul limbajului artistic, intrăm, fie şi pentru răgazul care ni-l dă actul lecturii, în acea lume 
în care toate întâmplările se adunăˮ iar Criticul şi Istoricul Literar,Ioan Holban în ziarul 
„Opinia Moldovei” afirma: „Există cum se ştie o artă „naivă”, dar acestui concept căruia i s-
au consacrat studii temeinice, i se circumscriu, mai ales, artele plastice, pictura, în special.(...) 
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Se cere o revizuire a acestei zone a câmpului literar. Mai ales că semnele distinctive ale 
picturii „naive” se regăsesc întocmai în acest fel de a scrie poezie. Se scrie o poezie modernă 
dar şi o poezie intens picturală; se scrie cum se vede, translarea imaginilor din realitatea 
exterioară sau din aceea a fiinţei interioare, e directă, uneori elaborată, a unor stări, 
sentimente, privelişti, totdeauna luminoaseˮ. 
Unii poeţi visează să devină pictori iar  pictorul Calistrat Robu afirmă: „Pictura e mai mult 
decât o scriere artistică....Recenzia... critica... referirea la o operă de artă e o analiză net 
superioară scrieri....deci nu ai motiv ...să o refuzi... Dacă ar fi să scriu....aș scrie...lăsați pe 
Dumnezeu să trăiască în voi.....și restul vine de la sine....nu va mai fi ură....nici foame...Doar 
Iubireˮ...Iubirea pentru tot ce înseamnă artă. Vasili Kandinski spune că „arta ete rostirea 
tainei prin tainăˮ, arta este punerea în operă a adevărului. Prin pictură şi poezie se poate 
realiza acest deziderat. Între cele două arte există o perfectă colaborare. Există o perfectă 
colaorare şi cu celelalte arte cum ar fi muzica, sculptura, într-un cuvânt  arta populară. 

 

Gavril Nichitean 
Arta populară este caracteristică fiecărui popor și are o reprezentare vastǎ: de la port, 

tradiții, arhitectură, mitologie, ceramică. Nu aş spune că e ceva înjositor să spunem că arta 
naivă ar fi provenită din cea popularǎ, dar e totuși diferită, cel puțin aşa se conturează în 
ultima perioadă. 

Dacǎ ceramica de Cucuteni ȋncântǎ prin formǎ şi culoare am putea spune cǎ e artă și se 
vede o continuitate de cel puţin 6000 de ani. Are elemente ,,naiveˮ în desen și o formă 
frumosă, unică, din Carpați până ȋn Caucaz. Ceramica de Cucuteni e mult mai fină şi mai 
elaborată cu motive zoomorfe și antropomorfe cu venere stilizate, cu torsul mare simbolizănd 
fertilitatea. Costin Alexandrescu ne dă o explicaţie clară a măreției artei populare, în paralel 
cu arta naivă „Arta populară, românească, în general, este o artă abstractă, bogată în 
simboluri și sugestii. La abstractizare se ajunge, nu se pornește de la ea. Legată de vechile 
practici magice, simbolistică, utilitară, în sensul înfrumusețării cadrului existenței zilnice (și 
comercială, prin mărirea valorii unor obiecte produse pentru comercializare), arta populară 
este o practică supusă unor legi cât și unor conjuncturi sociale sau economice speciale, în 
timp ce arta naivă este mult mai aproape de genul literal al jurnalului, al notațiilor detaliate, 
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cu ampreta puternică a personalității autorului – pusă sub semnul sensibilității, iar nu a 
raționalismului.  

Am încercat în mare să explicăm asemănări și diferențe între anumite denumiri, date 
în timp acestui fenomen, care întȃmplător a rămas artă naivă. Am întânlit și conexiuni, chiar 
Victor Ernest Maşek, face referire la ea. Dar noi cum să definim pictura lui Ioan Măric!? 
Expresionistă..?! Spontană..?! Infantilă...?! Psihopatǎ..!? Instinctuală ?! Credem că cea naivă i 
se potrivește. 

  
Ioan Măric 

Artiști care comunică măcar de câteva ori pe an se întânlesc efectiv și schimbă idei, 
uneori sunt conflictuali, dar de cele mai multe ori constructivi. Dacă Victor Ernest Maşek, 
susţinea în Arta Naivă din 1989, că artistul naiv e un om simplu, lipsit de studii, mânat de 
nostalgia paradislui pierdut,  creaţia sa fiind în, opoziție cu industrializarea. Nu contestăm 
agumentul dumnealui, dar dacă ar fi aşa, artistul naiv, ar fi dispărut acum, când România nu 
mai are industrie. După cum am argumetat artistul naiv, nu a dispărut niciodată, el a creat un 
limbaj, ȋnţeles de toată lumea în toate perioadele de timp ale omenirii. El a fost redescoperit, o 
dată cu trecerea timpului până în perioada modernă a omenirii, descoperirea îi revine lui 
Wilhem Uhde. În concluzie ne onorează descinderea din arta populară, că arta naivă a 
traversat timpul odată cu cea populară, fiecare cu drumul ei. Ca și Brâncuși, artistul naiv, se 
va folosi de elementele populare, nu le va copia. Constantin Brâncuși  a făcut din deregul 
casei și porților colona fără sfârsit, ca un artist genial, s-a folosit de elementul popular și a dat 
formă infinitului. Oare și arta populară, spune același lucru..?!  

Dar schimbarea uneori ia multe forme, schimbarea poate privi modificarea raţiuni, 
schimbarea poate afecta o întreagă comunitate. Odată cu apariţia schimbări este necesară şi o 
revitalizarea a culturii, a artelor. Schimbarea determină şi creativitatea personală, pot veni idei 
bune dar poate aduce şi multe eşecuri. Dar Jim Canton îşi pune întrebarea: Putm identifica 
riscurile care ne-ar putea ameninţa existenţa? Care sunt tendinţele cheie care ne vor 
reconfigure viitorul? Care va fi capacitatea de luare a deciziei la nivel înalt? Ne va modela, 
schimba gândirea? Viziunea asupra viitorului e bazată pe noroc sau pe intuiţie? 

A merge pe urmele viitorului, a-ţi da seama ce urmează să se întâmple este în egală 
măsură artă şi ştiinţă bazată pe pricepere şi experienţă în arta de a identifica tiparele logice ale 
derulării evenimentelor şi a le pune cap la cap pentru a deduce finalităţi probabile. 
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3. Concluzii 
Avem arta nostră tradiţională şi trebuie să o păstrăm aşa cum este ea, fără influenţe şi 

modificări. 
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